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Karlstad – en kommun för alla  

Karlstads kommun kommer att passera 100 000 invånare och mer därtill under tiden 
för den nya översiktsplanen och i en tid då klimatförändringarna är en ödesfråga 
såväl globalt som lokalt. Det ställer stora krav på en hållbar utveckling där hela 
kommunens geografiska yta måste användas och där utvecklingen måste komma alla 
medborgare till del.  

Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och 
långsiktigt hållbart. Ett Karlstad som är en kommun för alla genom hela livet. 
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara vägledande i allt vi gör. 
Kommunen ska arbeta aktivt med de 17 målen i Agenda 2030. Vad betyder det?  

I den första delen av vårt yttrande så görs några reflektioner kring dessa rubriker. 

 

DEL ETT 

Ett attraktivt Karlstad  

Hur blir en kommun attraktiv att bo i, driva företag i, överväga att bo kvar i eller 
flytta till? Det finns inga enkla svar, men vi förmedlar några reflektioner. Alla ska 
känna sig välkomna att flytta till Karlstads kommun. Det ska samtidigt vara möjligt 
att bo kvar i hela Värmland och till exempel nyttja residensstadens arbets-, service-, 
studie- och nöjesutbud genom goda digitala lösningar och hållbara 
pendlingsmöjligheter. Karlstad behöver ett starkare omland än idag och länet 
behöver ett starkt Karlstad.  

En viktig grund är ett näringsliv som erbjuder många olika former av arbetstillfällen 
och ett universitet som bedriver undervisning och forskning med hög och 
konkurrenskraftig kvalitet.  

Det behövs ett utbud av bostäder och bostadsområden där det finns närhet till 
service, förskola och skola, föreningsliv och social samvaro. En kommunorganisation 
som är serviceinriktad och kompetent och som har förmågan att möta medborgarnas 
behov och göra medborgarna till medskapare i samhällsutvecklingen.  

Vilka är det som huvudsakligen rör sig på bostadsmarknaden? Det ser givetvis olika 
ut i olika skeden av livet. Studenter flyttar för utbildning, unga vuxna flyttar till 
arbeten och en bra plats för att bilda familj. Deras föräldrar kanske nyss har gått i 
pension och flyttar efter för att komma närmare barn och barnbarn.  

En jämlik kunskapsskola är en strategiskt viktig fråga för att vara en attraktiv 
kommun, såväl för medborgaren som för företag och framtida utveckling. Det 
behöver finnas en god beredskap för ett ökat antal gymnasieelever och studerande 
inom vuxenutbildningen.  
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Vi tror att attraktiviteten i framtiden också kommer att handla mer om hur man ges 
möjlighet att disponera sin vakna tid. Livspusslet under åren med småbarn/ skolbarn 
och yrkeskarriär kräver en planering, både individuellt och på samhällsnivå, där det 
livsnödvändiga finns nära. Att få en stund med egen tid i vardagen för rekreation, 
träning, kultur och andra fritidsaktiviteter, kan vara det som gör skillnaden när 
bostadsorten väljs.  

Vi vill också problematisera begreppet tillväxt. Den ekonomiska tillväxten är en 
förutsättning för jobb och välfärd, men vi är öppna för en bredare syn på begreppet. 
Den måste vara hållbar ur såväl ett klimat- som ett socialt och hälsomässigt 
perspektiv. Sveriges och Karlstads framtid ligger i att vara i framkant i 
klimatomställningen för fler jobb och ökad välfärd. Översiktsplanen borde tydligare 
uttrycka detta helhetsperspektiv på tillväxten.   

I kommunens tidigare planering likställs ofta attraktiva boendemiljöer med boende 
vid Vänern. Vi ifrågasätter detta och tydliggör vad vi menar längre fram i yttrandet i 
avsnittet bostadsbyggande. Planera norrut föreslår vi i stället och tillgängliggör 
Vänern för fler. Vi vill också betona närheten till grönområden, skog och 
naturupplevelser för en attraktiv livsmiljö.  

Tillgänglighet i bredare mening är också en viktig faktor för attraktivitet och en 
förutsättning för att Karlstad ska vara en kommun för alla. Tillgängligheten som 
begrepp har en stor betydelse för funktionshinderrörelsen och borde tydligare 
synliggöras i översiktsplanen.  

 

Ett tryggt Karlstad  

Samhällsdebatten präglas av begreppet trygghet i relation till kriminalitet. För 
Socialdemokraterna handlar trygghet i livet om så mycket mer. Det handlar om att 
känna sig trygg genom sin självkänsla och kompetens. Det handlar om att känna sig 
sedd och behövd i ett sammanhang. Att känna sig trygg i att man klarar vardagens 
olika utmaningar och trygg i att hjälpen finns när den behövs. Vi ska alltid bekämpa 
brotten, men vi måste också bekämpa brottens orsaker. Det är viktigt att känna tillit 
till sin egen förmåga och till andra människor och att tro på sin egen framtid.  

Arbetsmarknads- och socialnämnden uttrycker i sitt yttrande över samrådsremissen 
oro över var ungdomarna ska ta vägen i framtidens Karlstad? Socialdemokraterna 
delar den oron.  

Var finns deras plats för umgänge, rekreation och fritid? Ungdomarna har svårt att 
hitta lämpliga mötesplatser i centrum och i bostadsområdena, där de är accepterade, 
vilket leder till att de ”hänger” ute i centrum, något som vi vet skapar problem och 
social oro. Det är viktigt att planera för alla åldersgrupper och behov, även för dem 
som inte sysselsätter sig med organiserad idrott eller annan föreningsverksamhet som 
kommunen eller ideella sektorn tillhandahåller.  
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Vi delar också arbetsmarknads- och socialnämndens åsikt om vikten av att inte bara 
planera för expansion, utan också underhålla och utveckla det som redan finns med 
trivsamma samlingsplatser i bostadsområden, grönytor, konst och kultur i det 
offentliga rummet. Det bidrar till en ökad trivsel och trygghet.  

I det sammanhanget vill vi också efterlysa ett tydligare genus- och 
jämställdhetsperspektiv i översiktsplanen. Kvinnor och män prioriterar olika i sina 
boendemiljöer och transporterar sig på olika sätt bland annat. Det borde tydligare 
framgå en medvetenhet om detta viktiga perspektiv i kommunens samhällsplanering.  

Tomter för kommunal verksamhet måste planeras tidigt. Förskolor, skolor, 
äldreboenden och olika former av särskilda boenden behöver finnas överallt i 
kommunen.  

Det är angeläget att barnens perspektiv kommer in i planeringen i ett tidigt skede och 
att alla är medvetna om att det handlar om ett bredare perspektiv än endast den 
verksamhet som barn- och ungdomsnämnden bedriver.  

Spännande och utmanande lekytor, bilfria miljöer i bostadsområden och 
trafiksäkerhetsfrågor utanför områdena, är exempel på frågor som är viktiga i 
barnens perspektiv. De lite större barnen måste erbjudas möjligheter att ”leka själva 
utomhus” även i framtiden.  

En viktig trygghetsfaktor när man blir äldre, kan vara att man inte behöver flytta så 
långt och byta sin invanda boendemiljö, den dagen det är dags för ett äldreboende.  

Nästa vårdboende bör byggas på Kronoparken, Karlstads största stadsdel och 
dessutom med en åldrande befolkning. Äldreboenden behöver finnas jämnt utspritt i 
kommunen.  

Att skapa förutsättningar för möten över generationsgränser kan också förebygga 
otrygghet. Äldreboenden kan därför också ses som en viktig tillgång i ambitionen att 
öka tryggheten.  De bidrar också med en kommunal närvaro i området.  

 

Ett mer jämlikt Karlstad 

Karlstad är en segregerad kommun. Det råder alltför stora skillnader i levnadsvillkor 
mellan olika stadsdelar och bostadsområden. Vi har byggt fast oss i en 
socioekonomisk segregation som blir svår, men inte omöjlig, att bryta. Det 
förutsätter förstås att man ser problemen och använder de politiska verktygen för att 
försöka göra skillnad. Kommunen måste använda sitt planmonopol för att minska 
segregation och öka samhörigheten mellan människor.  

De socioekonomiska faktorerna skiljer sig markant mellan villaområden med 
välutbildad medelklass och områden som består främst av flerbostadshus med högre 
andel med invandrarbakgrund, lägre utbildningsnivå och högre arbetslöshet.  
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Barndomen går inte i repris, utan det är i förskola och skola som vi har chansen att 
kompensera barnen för föräldrarnas sociala bakgrund och lägga grunden för resten 
av livet.  

Vi lyckas inte med det. Bostadssegregationen leder till skolsegregation där vi ser en 
skillnad i skolresultaten som hänger ihop med de socioekonomiska faktorerna. 
Alltför många lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Vi stödjer planerna om 
att bygga ihop kommunen med skolor på stadsdelsgränser för att öka möjligheten till 
socioekonomiskt blandade skolenheter. Vi vill även se sammanhållna och trygga 
cykelstråk mellan områdena.  

Vi tycker att översiktsplanen i vissa delar uttrycker ambitioner om blandad 
bebyggelse, bostadsområden med närservice, en medvetenhet om vikten av att 
minska segregationen, men skrivningarna är inte konsekventa.   

Å ena sidan framhålls blandad bebyggelse, å andra sidan planeras småhusområden 
/villaområden. Ambitionen måste vara tydlig och konsekvent. Vi vill se en tydligare 
styrning i planeringen av bostäder i syfte att tillgodose behovet av en god bostad för 
alla människor och att styra mot en minskad segregation. Marknaden kommer aldrig 
att på egen hand skapa jämlika boendemiljöer. Genom att styra privata intressenter 
och investerare kan vi uppnå en högre grad av jämlikhet inom kommunen.  

 

Ett långsiktigt hållbart Karlstad  

Solidaritet är ett viktigt begrepp som handlar om att vi tar gemensamt ansvar för 
gemensamma angelägenheter. Solidariteten handlar inte bara om fördelning här och 
nu, utan också över generationsgränser. Ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet ska därför vara vägledande i allt vi gör. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga 
och åtgärderna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala 
uppvärmningen.  

Socialdemokraterna anser att Agenda 2030 inte representeras i sin helhet i 
samrådsremissen. Agenda 2030 behandlas främst i relation till miljömässig hållbarhet, 
där ju transporter och ett förändrat konsumtionsmönster är avgörande. Agenda 2030 
handlar om så mycket mer. Det handlar om social hållbarhet och om hur 
klimatomställningen kan genomföras med en bibehållen välfärd och med ett 
medvetet klassperspektiv i de förändringar som föreslås. Man kan inte bortse från att 
människor har olika ekonomiska förutsättningar att klara klimatomställningen. 
Förutsättningarna skiljer sig också betydligt åt mellan stad och land, till exempel i 
frågan om transporter, vilket måste vägas in och planeras för. Vi vill också lyfta in 
hälsoperspektivet och en tydlig medvetenhet om hälsans bestämningsfaktorer i 
översiktsplanen så att de finns med i den fysiska planeringen.  
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Bild: hälsans bestämningsfaktorer 

 

Samhällsplaneringen påverkar hur vår livsmiljö utformas och spelar en viktig roll när 
det gäller att påverka bestämningsfaktorer för en mer jämlik hälsa och hållbar 
utveckling. 

Det breda hållbarhetsperspektivet behöver finnas med vid planeringen av 
människors fysiska och sociala livsmiljö.  

Vi ser gärna skarpare skrivningar om bilfritt i bostadsområden i centrala Karlstad, 
men vi måste förstå att bilen kommer att behövas i ytterområden och på landsbygden 
under överskådlig tid. För att minska utsläpp och att få ett bättre trafikflöde centralt 
bör det i översiktsplanen finnas planer för parkeringar för pendlare lite utanför 
centrum och att det går att ta sig in till centrum med buss och cykel. 
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DEL TVÅ 

I den andra delen av vårt yttrande redovisas Socialdemokraternas syn i vissa 
strategiska och principiella frågor som är av stor vikt. Sist finns också en karta med 
en del socialdemokratiska förslag. 

 

Bostadsbyggande 

Alla som vill flytta till Karlstads kommun är varmt välkomna hit. Socialdemokraterna 
anser dock att bostadsbyggandet under de kommande årtiondena på allvar behöver 
ske i hela kommunen. Det ska ske genom blandad bebyggelse, olika upplåtelseformer 
och varierande storlekar. Äldre ska kunna bo kvar i sina bostadsområden och yngre 
ska kunna flytta hemifrån. Genom att bygga i hela kommunen minskar trycket på 
vissa stadsdelar i tätorten Karlstad och samtidigt ökar underlaget för exempelvis 
skolor och affärer på andra håll. Därför anser vi att andelen bostäder, av de 
tillkommande, måste öka i de mindre tätorterna och på landsbygden. 5 000 av 30 000 
är en alltför låg andel.  

All nybyggnation i såväl befintliga som nya bostadsområden behöver vara hållbar 
framåt. En viktig del är mer träbyggnation både i offentligt och privat byggande. När 
det gäller komplettering och förtätning i tätorten Karlstad så anser vi att det behövs 
en kombination av olika åtgärder. Flerbostadshus i utpräglade villaområden, 
påbyggnad med några ytterligare våningar i befintliga flerbostadsområden och några 
helt nya hållbara bostadsområden, i lämpliga lägen, exempelvis längs 
Djupdalsleden/Gravaleden och väg 63.  

Viss komplettering kan också med fördel ske så att befintliga stadsdelar knyts 
samman. Det ska dock ske på ett sådant sätt så att bostadsnära rekreationsområden 
inte försvinner. Självklart ska Karlstads kommun dra nytta av sitt unika läge intill 
Vänern och tillskapa en del bostäder i vattennära läge. Samtidigt innebär det vissa 
risker i form av kostsamma och tidsödande rättsprocesser kring strandskydd och en 
framtida översvämningsproblematik. Vi anser att Vänern och Klarälven också ska 
tillgängliggöras mer för samtliga kommunmedborgare och besökare genom andra 
former än bostäder.  

Socialdemokraterna vill att föreslagna bostadskompletteringar i östra I2-området 
(Råtorp, Älvåker), att skärgårdsbebyggelsen på Jäverön och att de två mindre 
områdena norr om Rud och Kronoparken utgår. Råtorp och Älvåker utgår på grund 
av prioritering av dubbelspår Värmlandsbanan samt att vi vill värna I2-området. 
Angående Jäverön så delar vi teknik- och fastighetsförvaltningens åsikt att det blir för 
kostsamt att exploatera. De mindre områdena norr om Rud och Kronoparken utgår 
på grund av deras stora värde som rekreationsområden för de här befolkningsrika 
stadsdelarna.  
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Verksamhetsmark 

Socialdemokraterna ser positivt på verksamhetsetableringar av olika slag, särskilt 
verksamheter som bidrar till en hållbar omställning. Det leder till viktiga 
arbetstillfällen. Dock är diskussionen om rätt verksamhet på rätt plats av oerhörd 
vikt. Vissa av dagens verksamhetsområden såsom till exempel Våxnäs och 
Tormestad är troligen möjliga att stadsomvandla över tid medan vi ser det som 
svårare för stora områden såsom Örsholmen och hamnområdet.  

Helt nya verksamhetsområden måste placeras ut med stor hänsyn tagen till 
omgivande miljöer. Därför anser vi att utökningen av Eriksberg minskas och riktas 
norrut istället för västerut och utökningen av Bråtebäcken utgår. Skogsområden och 
jordbruksmark i tätorten Karlstads omedelbara närhet måste värnas och vi anser att 
det är lämpligare att bygga ut verksamhetsmark i anslutning till Karlstads flygplats, 
kommunens mindre tätorter Vålberg, Väse och Molkom samt i samverkan med 
grannkommunerna. Det har förekommit diskussioner om samverkan kring 
verksamhetsmark med till exempel Kil, Grums och Forshaga. Lokal 
livsmedelsproduktion ska ges förutsättningar att utvecklas i Karlstad och vara ett 
perspektiv för framtidens planering av kommunen.  

 

Infrastruktur 

Infrastrukturen är helt avgörande för att hantera en växande kommun. Den är viktig 
både för individerna och olika verksamheter. Det är glädjande att det är stora statliga 
satsningar på gång på järnvägen i Karlstad och Värmland. Det är något som vi 
socialdemokrater drivit hårt och står bakom. Vi anser att dubbelspårsutbyggnaden av 
Värmlandsbanan har högsta prioritet och i förlängningen är det en viktig del i 
förstärkningen av stråket Oslo-Stockholm. Frågor av stor betydelse för klimatet och 
den regionala utvecklingen. 

Resecentrum i Karlstad är den viktigaste knutpunkten för personresor och därför är 
det av största vikt att godshanteringen kommer bort ifrån de centrala delarna. Vi ser 
fördelarna men också utmaningarna med ett triangelspår väster om Karlstad och 
anser att det är en åtgärd som ska finansieras av berörda parter. Det inkluderar 
medfinansiering från de företag som har störst nytta av åtgärden. Vi anser att 
reservaten genom I2-området för den så kallade Vålbergsrakan ska utgå. Dels vill vi 
värna I2-området som rekreationsområde, dels finns inte den sträckningen med i 
statens järnvägsplanering. Reservatet i anslutning till E18 kan däremot ligga kvar tills 
vidare. Dubbelspåret norrut mot Kil vill vi se realiserat i närtid men i en sträckning 
som går parallellt med dagens spår.  

Socialdemokraterna ser en flytt av hamnen till Örsholmen som orealistisk av både 
ekonomiska och miljömässiga skäl. Därför förordar vi en utveckling i befintligt läge 
med en möjlig flytt eller expansion österut mot Kalvholmen. För att frigöra centrala 
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Karlstad, Herrhagen och Tormestad från godstrafik så vill vi se en östlig 
järnvägsförbindelse mellan Värmlandsbanan och hamnområdet och någon form av 
godsbangård/överlämningsbangård i den delen av kommunen (exempelvis i närheten 
av Stena Recycling). Det är viktigt att det hela tiden finns en järnvägsförbindelse till 
hamnen. Värmland måste öka andelen godstransporter på järnväg och sjöfart i 
förhållande till vägtransporter och då behöver det finnas en god koppling mellan de 
tre transportslagen. På sikt ser vi att behovet av en oljehamn minskar och inom en 
viss tidsrymd upphör.  

När järnvägen byggs ut minskar även behovet av flyg för persontransporter och 
därför ser vi Karlstads flygplats främst som en beredskapsflygplats på lång sikt. En 
viktig hubb för totalförsvaret, ambulansflyg, ambulanshelikopter, brandflyg, fraktflyg 
samt som en utvecklingsarena för till exempel elflyg. I anslutning till flygplatsen 
lämpar det sig att förlägga ytkrävande och störande verksamheter såsom 
verksamhetsmark, solcellsanläggningar, anläggningar för tex motorsport och skytte.  

E18 och riksvägarna 61, 62 och 63 är viktiga leder för person- och godstrafik och 
måste värnas och utvecklas i takt med tiden. Det kan handla om mötesseparering, 
dubbla filer och kollektivtrafikkörfält mm. Andra viktiga vägar är Hammaröleden och 
Skoghallsvägen.  

Det är också viktigt att cykelvägar byggs ut i anslutning till redan befintliga vägar i så 
stor utsträckning som är möjligt. Framför allt måste det ges bättre förutsättningar för 
cykelpendling mellan centralorten och de mindre tätorterna genom bättre cykelvägar 
inom områdena samt säkra cykelanslutningar till Karlstad. Det möjliggör att ersätta 
bilresor med cykelresor. Det bör planeras för bilpooler i såväl nya som befintliga 
bostadsområden. Pendlarparkeringar är nödvändiga för att kunna ta bilen från någon 
kransort, parkera utanför centrum och ta sig till arbete/ studier med cykel, buss eller 
elsparkcykel.  

 

Bredband 

Människor ska kunna bo och verka i hela Karlstads kommun. Därför är det är viktigt 
att det finns bredband i hela kommunen. Det skapar både attraktiva boendemiljöer 
och en möjlighet att bedriva näringsverksamhet samt minskar behovet av transporter 
för arbete mellan kransorter och centralort.  

 

Kollektivtrafik 

För att möta en växande befolkning och klimatutmaningarna på ett hållbart sätt 
behöver kollektivtrafiken byggas ut i både befintliga och tillkommande bostads- och 
verksamhetsområden. Det ska vara möjligt att bo och verka i hela Karlstads kommun 
och då måste det erbjudas ett bra kollektivtrafikutbud. Det gäller såväl buss som tåg. 
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Dock anser vi att ytterligare tågstopp i områden som har god busstrafik bara leder till 
längre restider för dem som har ännu längre att resa med tågen. Vi säger därför nej 
till tågstopp i Skåre och Alster men ser gärna en utbyggd tågtrafik till Väse och Kil. 
Kollektivtrafiken måste förstärkas där resandeunderlaget är stort och därför ser vi 
gärna en förstärkning av busstrafiken till Hammarö, Skåre och Alster men det måste 
också finnas ett bra utbud till Vålberg och Molkom. Busstrafiken behöver egna 
körfält och signalprioritering på fler platser i tätorten Karlstad.  

 

Friluftsområden  

Socialdemokraterna anser att de tätortsnära friluftsområdena ska värnas. Sörmon, I2-
området, Skutberget, Rudsskogen, Tyrskogen, Kronoparksskogen, Trollkoneberget 
och Alsterdalen ska utvecklas som frilufts- och rekreationsområden och inte 
bebyggas.  Några av dem såsom Skutberget och I2-området bör få permanent skydd i 
form av till exempel kommunala naturreservat. Det är också viktigt att de områden 
som listades i naturvårds- och friluftsplanen tas upp till prövning. Även 
friluftsområden i andra delar av kommunen ska värnas och utvecklas. 

 

Handel och besöksnäring 

Socialdemokraterna vill att en ny handelsutredning tas fram inför 
granskningsversionen. En utredning som beaktar de senaste årens 
handelsetableringar samt hur handel och konsumtion påverkar klimatet. Även 
pandemin har haft stor effekt på handeln. Karlstad är ett historiskt handelscentrum 
men ändrade förutsättningar behöver vägas in för hur vi planerar framåt. Vi behöver 
även synliggöra den nödvändiga utvecklingen av cirkulär ekonomi och återbruk. Det 
är viktigt att stärka lokala producenter och att utveckla Karlstads centrum, 
stadsdelarnas och de mindre tätorternas centrum. Vi ser gärna att det etableras en 
återbruksgalleria i ett centralt läge. Bergvik, Välsviken och våra grannkommuners 
handelsområden är tillräckliga och vi ser inte behov av ytterligare externa 
handelsområden i Karlstads kommun. 

Det är viktigt att utveckla områden för en modern och hållbar besöksnäring. Många i 
Sverige kommer att vilja turista på hemmaplan de kommande åren och många i 
Europa kommer att söka sig till naturen och lugnet i Norden. Vi behöver 
tillgängliggöra Klarälven, Vänern och skogsområden och säkerställa en god tillgång 
på ställplatser för husbilar och båtplatser då många vill resa och bo på egen hand. 
Det finns en stor potential att utveckla naturturismen med till exempel cykel-, 
paddel-, fiske- och vandringsturism i hela kommunen.   
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Idrott och kultur 

Karlstad har stolta anor som idrotts- och kulturstad. I ett översiktsplaneperspektiv 
kräver en fortsatt sådan position att resurser och ytor avsätts för olika ändamål. Nu 
byggs den nya arenastaden på Sannafältet och kring Värmlands museum växer ett allt 
starkare kulturkluster fram. Det är viktigt att sådana områden fredas för sina syften 
och kan utvecklas över tid. Det måste också finnas utrymme för idrottsplatser och 
kulturinrättningar i hela kommunen. Vi socialdemokrater har exempelvis föreslagit 
ett Kultur- och idrottscenter i Norsbygden och det behöver finnas samlingslokaler 
för kultur- och föreningslivet i kommunens alla mindre tätorter. Kommunen måste 
ta höjd för ytkrävande anläggningar för till exempel ridning, skytte och motorsport i 
en växande kommun.  

 

Karlstads universitet och campusområdet 

Karlstads universitet är en enorm tillgång för Värmland, Karlstad och Kronoparken. 
Universitetet och campusområdet har växt de senaste årtiondena och kommunen 
måste ha en beredskap för en fortsatt sådan utveckling. Därför är det av stor vikt att 
områden i universitetets omedelbara närhet i första hand planläggs för universitetets 
framtida expansion. Servicefunktioner såsom affärer, restauranger, vårdcentral, 
tandvård, apotek, gym mm kan med fördel lokaliseras till Kronoparkens centrum. 
Även studentlägenheter kan planeras på andra håll i kommunen framöver. Alla 
studenter behöver inte och vill inte bo precis bredvid universitetet. Vi vill även 
uppmuntra till etableringen och utvecklingen av lärcenter för att möjliggöra att 
studera på universitetet oavsett var i länet eller landet du bor. Däremot är det positivt 
att Karlstad Innovation Park, Paper Province med flera organisationer har sina 
verksamheter i anslutning till universitetet. Det skapar en spännande utvecklingsmiljö 
för framtidens jobb.  Därför måste det säkerställas att sådana organisationer och 
verksamheter kan växa i området. Det är viktigt att Campusplan 2030 beaktas i det 
fortsatta arbetet med översiktsplanen.   

 

Karlstadsregionen   

Vi ser positivt på det strategiska samarbetet i Karlstadsregionen och upplever att det 
saknas tydliga skrivningar kring de diskussioner som har förts inom ramen för ÖP-
processen. Några av de frågor som diskuterats med respektive kommun redovisas 
nedan: 

 

Kil 

Verksamhetsområden, logistikcentrum väg/järnväg, flygplatsen och naturreservat. 



 

 

11 
 

 

 

Hammarö  

Vägförbindelser Hammaröleden och Skoghallsvägen, Jakobsbergsbro, Natura 2000, 
triangelspår, kollektivtrafikkörfält Hammaröleden, gemensamma idrottsanläggningar. 

 

Kristinehamn 

Dubbelspår järnvägen, E18, hamnverksamhet, Vänerskärgården. 

 

Forshaga 

Klarälven, myggfrågan, väg 62 / verksamhetsmark. 

 

Grums 

E18, hamnfrågan, Nyängskorset. 

 

Synpunkter på ÖP-processen 

Det finns en hel del synpunkter bland allmänhet och medlemmar på formerna kring 
samrådet. Att det var för mycket material på för kort tid. Att det var en alltför 
digitaliserad medborgardialog. Att det var pedagogiskt otydligt vad kommunen 
egentligen vill ha synpunkter på. Att materialet (framför allt kartor) borde finnas 
tillgängligt fysiskt i större utsträckning. Så inför granskningsrundan vill vi göra 
medskicket att ta till ordentligt med tid, var noga med att formulera frågor så att 
allmänhet och andra vet vad de ska tycka till om och gör materialet tillgängligt (gärna 
upptryckt). Viktigt att eventuella förändringar mot samrådsversionen framgår mycket 
tydligt och att kommunens så kallade Karlstad 2.0 (samverkan över förvaltningarna) 
tillämpas. Förhoppningsvis kan kommunen också ha fler fysiska möten under 
granskningsskedet än vad som varit möjligt under samrådsperioden. Man kan också 
överväga att bifoga en ”ordlista” för att öka tillgängligheten till den omfattande 
textmassan och förståelsen av vissa avsnitt och begrepp.  
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