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STADEN VID  

SKOGEN & VATTNET 

”Regionhuvudstad” i Värmland, 

med ca 86000 av 273 000 

invånare.  

 

På Klarälvens delta vid Vänerns 

norra strand  

 

Mellan Stockholm och Oslo  

 

En av Sveriges 25 största 

kommuner  

 

 



 

 

VISION 

Livskvalitet Karlstad 100 000 
 

Fyra ledstjärnor:  

 • En attraktiv stad som växer 

 • En stad för alla 

 • Den goda gröna staden 

 • En kommun i gott skick 
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DEN GODA GRÖNA 

STADEN 

 

• Karlstad ska stå för en 

miljömässigt  hållbar tillväxt  

 

• Åtagande i den strategiska 

planen för kommunen: 

”andelen nybyggnation i 

massivträ ska öka” 
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KOMMUNEN EN VIKTIG 

DEL AV ETT  

HÅLLBART SAMHÄLLE 

 

• Vindpark Vänern  

• Fairtrade City 

• Mycket bra kollektivtrafik 

• Satsar på cykelbanor 

• Trästadbyggnation och 

deltagande i Trästad 2012 

• Miljardinvestering i ny 

flispanna, som minskar 

koldioxidutsläppen med 

motsvarande 140 000 bilar. 
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NÄRINGSLIV 

 

• Ett av Sveriges modernaste 

universitet 

• Världsledande kompetens 

inom massa, papper och 

förpackningar - Paper Province 

• Stål- och verkstadsindustri 

• IT-nätverket Compare 

• Stor tjänstesektor 
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KARLSTADS SYFTE MED 

MEDVERKAN I  

TRÄSTAD 2012 

 

• Vi tror på Värmland! Skogslän 
med potential  

• Förädling på hemmaplan 

• Fler företag och fler 
arbetstillfällen. 

 

• Karlstads kommun växer – stort 
behov av bostäder, förskolor 
och skolor.  

• Ökad byggnation i trä vad gäller 
offentliga byggnader. 
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• Så här säger Per-Samuel 

Nisser (M), kommunstyrelsens 

ordförande:  "Träbyggnation i 

stor skala är en del av en 

modern hållbar stadskärna. Vi 

är jätteglada över att vara en 

del av Trästadsprojeket. 

Värmland är ett skogslän och 

det här kan bidra till att vi 

bättre kan förädla den råvara 

som finns här. I förlängningen 

kommer det ge 

utvecklingsmöjligheter och 

fler arbetstillfällen."  
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TRÄBYGGNADS-

STRATEGI 

 

• Trä ska alltid undersökas i ett 

första skede av ett projekt 

• Planer, markanvisningar och 

exploateringsavtal ska användas 

för att utveckla samarbete med 

intressenter. 

• Kommunens eget byggande ska 

alltid prova träets möjligheter. 

• Kommunens eget bostadsbolag 

• Sprida kunskap! 
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ÖNSKADE RESULTAT 

 

• Vi bygger i trä 

• Skola/förskola, högre 

flerbostadshus samt 

idrottshall/motsvarande i trä. 

• Ökat intresse för träbyggnation 

hos lokala och regionala 

företrädare för byggbranschen. 
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ÖNSKADE RESULTAT 

 

• Träbyggandets bidrag till ett 

klimatanpassat och hållbart 

samhälle och attraktiva 

stadsmiljöer har lett till att 

kommunen och andra 

byggaktörer fortsätter bygga i trä. 
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