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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Godkännande av fördjupad förstudie för del av 
Värmlandsvägen inom Purple Flagområdet 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett stort ansvar i att bidra till att skapa 
trygga, säkra och attraktiva platser i det offentliga rummet i Karlskoga. 
Inför Purple Flag certifieringen 2017 genomfördes en rad åtgärder som 
var genomförbara på kort sikt. I oktober 2018 gav  samhällsbyggnads-
nämnden uppdrag att genomföra förstudie på Värmlandsvägen, för 
sträckan mellan Ekliden och Karlskoga busstation. I den rapporten 
noterades Värmlandsvägens första del, mellan Nya Folkets Hus och 
Karlskoga busstation, som särskilt i behov av mer långsiktiga åtgärder.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2019 att genomföra 
fördjupad förstudie i området (SBN § 96, Dnr 2018-00252). En budget av 
500 tkr avsattes för förstudien.  
 
Den fördjupade förstudien utfördes under 2020 och 2021 och innefattade 
flera moment för att ta del av så många intressenters tankar och idéer som 
möjligt om området. Synpunkterna som samlades in har resulterat i ett 
förslag på koncept ”Hemtrevliga Värmlandsvägen”. Konceptet löser 
många av de problem som har identifierats i förstudien och kommer bidra 
till ett snyggare, grönare, trafiksäkrare och mer tillgängligt område.  
Det kan bli en plats som skapar en stolthet i Karlskoga som modern, 
trygg, välkommande, klok och innovativ kommun. 
 
Samhälle och serviceförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden 
att besluta att godkänna rapporten för den fördjupade förstudien. 
Förstudien överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt arbete och 
beslut om kommande åtgärder och finansiering av dessa. 
  
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Fördjupad förstudie Samverkansprojekt Värmlandsvägen 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 12 § 2019-06-12   
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Bakgrund  
Karlskoga kommun är sedan 12 oktober 2017 en av 21 Purple 
Flagcertifierade kommuner i Sverige. Det grundläggande målet för 
Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med 
ett variationsrikt kvällsutbud för alla.  
 
Det innefattar korta och långsiktiga åtgärder som går både på djupet och 
bredden – allt för att komplettera och förstärka det arbete som redan görs 
i städer och kommuner.  
Samhällsbyggnadsnämnden har ett stort ansvar i att bidra till att skapa 
trygga, säkra och attraktiva platser i Karlskoga. Inför certifieringen 
genomfördes en rad åtgärder som var genomförbara på kort sikt. Behovet 
var tydligt att börja planera för mer långsiktiga åtgärder inom Purple 
flag-området. Samhällsbyggnadsnämnden tog därför beslut att genomföra 
en fördjupad förstudie för del av Purple Flag-området, Värmlandsvägen 
mellan Nya Folkets Hus och Karlskoga busstation, under 2020. 
 
 

 
Bild 1. Bild över Karlskoga kommuns Purple Flag-område samt 
markering för den fördjupande förstudiens område. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den fördjupande förstudien genomfördes under 2020–2021. En 
detaljerad beskrivning av förstudiens olika moment finns beskrivna i 
rapporten för den fördjupade förstudien inkl. dess bilagor, se bilaga 1. 
Kortfattat bestod förstudien av en kickoff hösten 2020 där synpunkter 
och önskemål på området samlades in från olika intressenter. Därefter har 
det genomförts platsrundvandringar, dialoger med enskilda verksamheter 
och information och dialog ut till allmänheten, både via vanlig post och 
digitalt, e-post och via kommunens webbplats och sociala medier.  

 
Synpunkter som inkommit har sammanställts och legat till grund för det 
konceptförslag som är framtaget av en landskapsarkitekt med flera från 
AFRY i tätt samarbete med kommunens olika funktioner. Konceptet 
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kallas ”Hemtrevliga Värmlandsvägen”. Konceptet har under sommaren 
2021 kommunicerats främst med alla de intressenter som tidigare varit 
delaktiga i projektet. Responsen på konceptförslaget har tagits emot med 
positiv återkoppling.   
 
Budget för fördjupad förstudie 

Budgeten för den fördjupade förstudien var 500 tkr. Nedan redovisas 
utgifter för förstudien i hela hundratal: 

 
Tabell 1. Kostnader i tkr 

Utgiftspost tkr 
Konsultstöd platsutveckling och kick off: 
100 000kr 

100,0 

Konsultkostnader konceptutveckling: 
132 600 kr 

132,6  

Utrustning: 13 200 kr 13,2 
Inmätning av området: 71 000 kr 71, 0 
Redovisad arbetstid: 27 400 kr 27, 4 
Totalt: 367 200 kr 367, 2 
Återstår av budget: 132 800 kr 132, 8 

 
Konsekvenser  
Social/Kulturella konsekvenser 
Konsekvenserna av en ombyggnation av området får anses som positiva 
ur ett social/kulturellt. Området är i dagsläget främst en transportsträcka. 
Några uteserveringar finns idag men har litet utrymme. Likaså bjuder inte 
området in till att stanna upp, mycket på grund av att det knappt finns 
några ställen att sitta eller stå för att betrakta eller umgås spontant. Det 
krävs mer av deltagarna om möten måste bestämmas i förväg. Social 
stimulering sker genom möten med andra människor vilket innebär att 
enbart fina byggnader inte är tillräckligt.  
 
På lång sikt är det viktigare att lägga krutet mellan byggnaderna, alltså 
livet mellan husen. En ombyggnation i detta område i enlighet med 
konceptförslaget kommer bidra till ett område som är: 

• tillgängligt för alla 
• trafiksäkrare, särskilt för oskyddade trafikanter 
• ner trivsamt genom mer grönska och enhetlig utformning, ett 

område som ”tas om hand” och därmed enligt den sk. Broken 
Window-teorin inte blir lika utsatt för skadegörelse 

• fler sittplatser, eller platser att ”hänga” på 
• mer befolkad av spontana besök vilket leder till en större 

social kontroll 
• mindre påverkad av höga hastigheter, vilket i sin tur leder till 

högre trafiksäkerhet och mindre utsläpp av avgaser. 
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Ekologiska konsekvenser 
Konsekvenserna av en ombyggnation av området får anses som positiva 
ur ett ekologiskt perspektiv. Förslaget ska öka den biologiska mångfalden 
då det skapas mer variation i vegetationsskikten med nya och fler 
planteringar.  
 
En ombyggnation i detta område i enlighet med konceptförslaget 
kommer bidra till ett område som är: 

• mindre påverkad av höga hastigheter, vilket i sin tur leder till 
högre trafiksäkerhet och mindre utsläpp av avgaser. 

• mer anpassat för cykling vilket leder både till mindre utsläpp 
och bättre folkhälsa. 

• Ökad biologisk mångfald 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna är påtagliga då ombyggnationen 
beräknas kosta ca 15 mnkr. 
 
Överväganden  
Området kring Karlskoga busstation i ena änden av området är en av 
polisen markerad hot spots för brott och oroligheter. Likaså har många av 
de som deltagit i samtal kring området uppgett att de upplever otrygghet i 
hela området p.g.a. mörker, nedskräpning och avsaknad av naturliga 
anledningar att vistas i området.  
Att få ”vanliga” människor att vilja vara i ett område skapar i sig en 
trygghet då fler vistas i området – den sociala kontrollen ökar. Att 
kommunen satsar på området kan också bidra till att fler verksamheter 
och andra fastighetsägare vill satsa på att utveckla sina delar i området.  
En del av åtgärderna som finns med i konceptet är den ökade 
tillgängligheten som skapas av att gaturummet höjs upp. En annan del är 
den idag sneda och ojämna plattläggningen på trottoarer som behöver 
läggas om till en mer jämn och framkomlig yta. De åtgärder som behövs 
genomföras för att skapa en tillgänglig offentlig miljö inryms inte inom 
ordinarie investeringsram för samhälle och serviceförvaltningen.  
 
Förstudien visar att en ombyggnation av området skulle kunna skapa ett 
välkomnande, tryggare och hemtrevligare Karlskoga. Det ekonomiska 
perspektivet står i konflikt med den socialt/kulturellt hållbara 
utvecklingen samt den ekologiskt hållbara utvecklingen. 
 
Förstudien överlämnas till avdelningen för Näringsliv och tillväxt för 
fortsatt arbete och beslut om kommande åtgärder med kopplad 
finansiering, i förhållande till förstudiens resultat. 
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Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten 
för uppdraget att göra en fördjupad förstudie för del av 
Värmlandsvägen inom Purple Flagområdet. 

2. Förstudien överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt arbete 
och beslut om kommande åtgärder och finansiering. 

   
 

Charlotta Björkman 
Enhetschef Ekologisk hållbarhet 
 
 
Expedieras till 
Chef för avdelningen för näringsliv och tillväxt 
Kommunstyrelsen 
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 Ja Nej Datum Underskrift 

Beslut att genomföra 

förstudie 

☒ ☐ 2019-06 KF, beslut om budget för 

förstudie 

 

1. PROJEKTS SYFTE OCH MÅL 

I oktober 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie på 

Värmlandsvägen, för sträckan mellan Ekliden och Karlskoga busstation.  

Bakgrunden till uppdraget är den Purple Flag certifieringen som genomfördes 2017. Purple Flag är ett 

certifikat som handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad även efter klockan 17. I 

samband med certifieringen genomfördes trygghetsvandringar i centrum med representanter från 

näringsliv, polis, tjänstemän och politiker. Vi såg då att det inte räcker med de åtgärder som utfördes 

i samband med certifieringen. En Purple flagcertifiering handlar inte bara om att det finns enhetliga 

sopkorgar, fräscha parkbänkar och en trygg belysning i staden. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser 

behovet av att börja planera för mer långsiktiga åtgärder inom Purple flagområdet. Det handlar om 

att faktiskt se möjligheterna och att samverka med näringsliv, polis, bolag, andra fastighetsägare och 

boende för bättre fysiska miljöer för en attraktivare stad.  

Inom förstudien har en workshop genomförts med kompetenser inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen, kontakt har tagits med andra fastighetsägare som också är 

intresserade av att delta i en utveckling av Värmlandsvägen, samt har omvärldsbevakning 

genomförts för att se hur andra kommuner jobbar med frågan. 

Förstudien visar på en rad åtgärder som är helt nödvändiga att utföra inom det utpekade området på 

Värmlandsvägen, för trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet. Förstudien visar också att många av 

de åtgärder i gaturummet som förvaltningen ser behov av i dag, inte bedöms rymmas inom 

samhällsbyggnadsnämndens investeringsram. För att få fram ett underlag för framtida äskanden av 

investeringsmedel behövs en fördjupad förstudie för åtgärder i området tas fram. För detta har 

samhällsbyggnadsnämnden äskat medel i mål och budget för 2020, vilket beviljades i juni 2019. 

Syfte 

Förstudien ska ligga till grund för äskanden för åtgärder i området. Syftet med uppdraget är att ta 

fram en fördjupad förstudie, som visar på hur området kan utvecklas med avseende på funktion, 

attraktivitet, tillgänglighet och trygghet. Den fördjupade förstudien ska visa på en målbild som är 

framtagen tillsammans med andra fastighetsägare och aktörer i området. 



 

Uppdragets mål 

En fördjupad förstudie som innehåller: 

• Koncept för området, framtagen i samverkan övriga fastighetsägare och aktörer i området. 

• Underlag för kostnader för åtgärder som behövs för att bygga konceptet 

Effektmål och nyttoanalys 

Den fördjupade förstudien ska skapa en tydlig bild hur fastighetsägare och aktörer i området vill 

utveckla platsen, med avseende på funktion, attraktivitet, trygghet och tillgänglighet.  

Förhoppningen är att förstudien ska generera ett tillräckligt bra underlag för äskanden ska beviljas 

för att förverkliga det koncept som tas fram under den fördjupade förstudie. 

2. OM FÖRDJUPADE FÖRSTUDIEN (FFS) 

FFS är ett dokument med all insamlad information som kan vara av intresse för den framtida 

utvecklingen av Värmlandsvägen. Här finner du inhämtat skriftligt referensmaterial som har koppling 

till området och kommunen så som översiktsplan, rapporter och analyser bl.a. För att dokumentet 

inte ska blir för tungt har utdrag tagits från detta material. Utdragen är text som beskriver 

förutsättningarna, riktlinjer och möjligheter för området att utvecklas. Länkar till ”källan” finns vid 

varje stycke för dem som vill fördjupa sig ytterligare i detta material.  

Strukturen för FFS är i kapitelform och kan ses som ett uppslagsverk. Syftet med förstudien är att 

belysa områdets faktiska upplevda styrkor och svagheter, dess verksamheter, historia och övriga 

förutsättningar. Viktigt att nämna är att vi i förstudien använder så kallat ”klarspråk”. Med det menas 

att vi ska undvika fackspråk och inte veckla in oss i akademiska förklaringar. 

Förstudien har följt följande process: 

• För-förstudie 2018 

• Äskande av pengar till förstudie, beviljat 2019 för år 2020 

• Arbetsgruppsmöten under hela 2020 

Samverkan 

• Litteratur och histora 

• Utskick till samtliga boende i området, per post, februari 2020 

• E-postutskick och utskick av nyhetsbrev och inbjudan till kick off till samtliga verksamheter i 

området 

• E-postutskick och utskick av nyhetsbrev och inbjudan till kick off till samtliga fastighetsägare i 

området 

• Inställd kick off, pga corona, mars 2020 

• Skapat informationssida om projektet på kommunens webbplats, uppdateras löpande 

• Platsrundvandring Samhällsbyggnadsnämnden juni 2020 

• Platsrundsvandring styrgruppen, september 2020 



• Regelbundet deltagande på Centrumledningsbolaget styrelsemöten med information om 

projektet 

• Deltagande i marknadsplats Karlskogas månadsmöten vid flertalet tillfällen, information om 

projektet 

• Deltagande i kommunövergripande ledningsgrupp regelbundet med information om 

projektet 

• Film med förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen, VD Karlskoga Hem och 

Marknadsplats Karlskoga lanseras på kommunens hemsida och sociala medier 

• Information om projektet till samtliga verksamheter i området, per post, september 2020 

• Information till de som tidigare anmält intresse för projektet med inbjudan till kick off, per 

mejl. 

• Kick off, 14 oktober 2020. 50 deltagare, se sammanställning 

• Insamling av synpunkter via webben, november-december 2020 

• Konceptutveckling tillsammans med AFRY och interna intressenter, feb-maj 2021 

• Visande av koncept för målgrupper och intressenter via mejl, juni 2021 

• Sammanställning av respons på koncept 

3. KONCEPTFÖRSLAG 

Koncept Hemtrevliga Värmlandsvägen 

Konceptet är framtaget med efterföljande underlag som utgångspunkt. Det är konsulter från AFRY 

som skissat och gjort utredningar kopplat till underlaget, samt haft flertalet möten med funktioner på 

kommunen. Konceptet är kostnadsuppskattat och området är inmätt under juni 2021. 

Koncept: Hemtrevliga Värmlandsvägen 

 

Figur 1. Skiss över konceptet Hemtrevliga Värmlandsvägen. 



Konceptet innebär i korthet att Värmlandsvägen blir mer tillgänglig, trafiksäkrare, mer anpassad för 

gångtrafikanter och fotgängare. Gatan inreds med mer grönska, möjligheter till vila, social interaktion 

och cykelparkeringar. Värmlandsvägen blir hemtrevligare helt enkelt.   

Trafik och gata 

• Vägbredden minskas och ger mer utrymme till gående och uteserveringar. Minskad vägbredd 
bör också bidra till minskad hastighet på gatan. 

• Smågatsten längs hela körbanan, mönster med Värmlandsmotiv läggs, befintlig smågatsten 
justeras. 

• Cykelvägen flyttas närmare körbanan, beläggs med asfalt. 
• ”Knix” på körbana vid övergångsställe, för att minska avstånden till gångtrafikanten är på 

vägen, samt skapa större område utanför vägbanan. 

 

• Enkelriktningen vid Centralplan 1, 2 och 7 tas bort och istället görs en gemensam in - och 
utfart av den nord/östra anslutningen till Kungsvägen samt en vändplats anläggs i syd/väst. 
Detta skapar trafiksäkrare cykelbana ner mot viadukten. Det skapar även ytterligare en 
parkering på Centralplan. 

• Sträckningen på cykelbanan norrifrån som kommer ner vid Värmlandsvägen 12 förändras för 
att minska hastigheten in på Värmlandsvägen och det bevakade övergångsstället. 

 

Bilparkering och cykelparkering 

• Några parkeringar längs Värmlandsvägen tas bort till förmån för grönska och annan inredning 
som till exempel bänkar och cykelparkeringar. 

• Utformningen av parkeringar längs Värmlandsvägen ger möjlighet för flexibelt 
användningsområde, till exempel uteserveringar under sommaren och parkering under 
vintern. 



Busshållplatser 

• Busshållplatsen på norra sidan, utanför Värmlandsvägen 6, flyttas till Kungsvägen, mitt emot 
busshållplatsen på Norra sidan. 

 

Grönytor 

• Träden byts ut, mer grönska längs gatan - grönska i olika höjd för att skapa ett vardagsrum. 
• Entrén mellan Värmlandsvägen 3 och Ekliden öppnas upp för tydligare ingång mot 

parkområdet bakom Ekliden. 
• Entrén till Värmlandsvägen västerifrån får mer grönska och blir finare genom att träd 

planteras på norra sidan av vägen, väster om Värmlandsvägen 12. 

  

Tillgänglighet 

• Skyltning till parkeringen bredvid busstationen tydliggörs och förbättras. 
• Entrén till parkeringen bredvid busstationen förbättras. 



•  

Fullständig illustrationsplan finns som bilaga 1.  

Utredningar utan genomslag i konceptet 

• Det finns några utredningar har gjorts och på grund av att de inte gett avsedd effekt har de 

utredda lösningarna valts bort från att ta med i konceptförslaget.  

• Undersökning av effektiviseringar av parkeringar mellan Värmlandsvägen 3 och 5 (ingen 

effektivisering möjlig). 

• Undersökning om ny infart från Värmlandsvägen till parkeringen mellan Karlskoga busstation 

och Värmlandsvägen 9 (i dagsläget infart endast från Stationsgatan via Centrumleden). 

(nedfarten blir inte trafiksäker, för de som ska parkera kan de enkelt åka runt, viktigare att ha 

tydligare vägvisning till parkeringen så att man som parkör ser att den finns). 

• Flytt av lastplats till södra sidan av gatan. (Det finns inte tillräckligt med plats för att göra en 

trafiksäker lastplats på södra sidan om gatan). 

• Flytta cykelvägen från södra till norra sidan Värmlandsvägen. (Det kommer ge fler överfarter 

över vägen och bedöms inte lika trafiksäkert). 

• Skapa en shared space på Värmlandvägen (Finns inte behov att öka rörelse tvärs över gatan/ 

övergångställen skapa högre tydlighet. Ge låg trafiksäkerhet på längre sträckor). 

• Skapa en väganslutning från Kungsvägen till Centrumleden. (Kräver större trevägskorsning. 

Kan leder till högre trafikflöden på Kungsvägen/ lösa inte problematiken. Ett större träd som 

kan ta skada. Cykelvägen mot tunnel behöver ledas om.) 

Uppskattad kostnad för konceptet 

Kostnaden för konceptet är beräknad av AFRY och finns i bilaga 2.  

Kostnaden hamnar på cirka 14,5 mkr inkl förarbeten, grönska, ytskikt, utrustning och VA. Observera 

att detta inte är en kalkyl, dvs mängder och priser är antagna priser utifrån dagens prisbild och dessa 

kan avvika i senare skede. 

Respons på konceptförslaget 

När konceptförslaget var klart under våren 2021, skickades information om detta, med länk till 

kommunens webbplats där illustrationsskiss, samt beskrivning av konceptet, till alla som tidigare 

anmält intresse för samverkansprojekt Värmlandsvägen. Det innefattar alla som deltog på kick offen i 

oktober 2020, de som anmält sig på kommunens webbplats samt ytterligare några som kontaktat 



eller kommit i kontakt med projektledaren på annat sätt. Responsen på konceptet har varit 

genomgående positiv. Några har dock velat förtydliga följande: 

• Viktigt att få till bra parkeringar för rörelsehindrade. Att parkera på vägen som idag är 

besvärligt då det är svårt att ta sig upp på trottoar. 

• Lastplats behövs utanför Go Bananas 

• Lastplats behövs utanför Olearys 

• Kontrollera med entreprenören som kör kollektivtrafiken vilka bussar som kommer trafikera 

sträckan framöver så att körspåren som finns idag håller måttet inför ombyggnationen 

4. PROJEKTETS ORGANISATION  

Redan innan projektets start har en projektorganisation byggts upp. Syftet med organisationen är att 

fördjupa engagemanget, ha en naturlig arena för återkoppling, förankring samt stämma av idéer. Sist 

men inte minst är önskan att så många som möjligt vidareförmedlar information kring projektet så 

att så många som möjligt känner sig delaktiga och att projektet kan arbeta så effektivt som möjligt. 

Styrgruppen består av samma styrgrupp som Purple Flags styrgrupp, så uppdraget i grunden härleds 

från Purple flagarbetet och inom dito område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Uppdragets organisation framgår av bilden ovan.  



 

5. KARLSKOGA CENTRUM – PROJEKTETS GEOGRAFISK AVGRÄNSADE 
OMRÅDE 

Att definiera ett avgränsat område är för att sträva efter högsta möjliga engagemang, effektivitet och 

beslutskraft inom området och avgränsningen kan således justeras därefter. 

Karlskogas centrum sträcker sig från Skolgärdet via Kulan och torget i öster till Örncenter och 

Busstation i väster längs Kungsvägen och Värmlandsvägen. Gatorna är bebyggda på båda sidor fram 

till Konsthallen och Kyrkan med hus i olika arkitektur stilar från jugend, funktionalism till modernism. 

Bottenplan på samtliga hus innehåller någon typ av kommersiella lokaler som är viktiga för 

Karlskogas näringsliv och människors livskvalitet. Stadskärnan har historiskt utgjorts av bebyggelse 

runt kyrkan, sakristian från 1580-talet, samt längs båda sidor av Kungsvägen. Kungsvägen var tidigare 

huvudgenomfarten och sträckte sig ändå bort till Loviselund. Under 1934 till mitten av 1950 pågick 

ett intensivt bostadsbebyggande i Karlskoga på grund av bostadsbrist. De flesta av husen som var 

byggda innan 1930-talet försvann i centrumsaneringen som pågick i flera år och en ny stadskaraktär 

skapades. 

 

Figur 3. Översiktsbild över området. 



 

Figur 4. Området kring Värmlandsvägen är en viktig del i helheten av centrum. 

6. INTRESSENTER OCH SAMVERKANSPARTNERS 

Följande intressenter har varit inbjudna och eller delaktiga i samverkansprojektet Värmlandsvägen.  

• Kommunens interna organisation för samhällsplanering och utveckling inkl. 

utvecklingskontoret, kultur och föreningsförvaltningen 

• Kommunala bolag, Karlskoga Energi och Miljö och Karlskoga Hem 

• Boende i området 

• Näringslivet i området 

• Fastighetsägare i området 

• Rådet för funktionshinderfrågor 

• Lokala pensionärsrådet 

7. MÅLGRUPP 

Redan från start har projektet haft fokus på en så jämställd sammanställning av deltagare som 

möjligt. I de fall vi noterat att vi saknat en viss målgrupp har vi med hjälp av andra verksamheter och 

företag fått hjälp med att sprida till exempel inbjudningar att delta i KICK OFF och 

platsrundvandringar. I de fall vi ändå saknat viss målgrupp har vi arbetat med uppsökande 

verksamhet. Bedömningen är att vi har nått ut till de i målgrupperna som är intresserade av att delge 

sina tankar och synpunkter kring projektet.  

Boende 

Boende har varit högt representerade i både återkoppling av inbjudan till olika event (både innan och 



under Covid-19 pandemin). Det var även den målgrupp som var högst representerad under KICK OFF 

och boende har även varit aktiva i platsrundvandringar som genomförts. Karlskogahem har varit till 

stor hjälp att nå ut till denna målgrupp.  

Näringslivet 

Ansträngningar att nå denna målgrupp har gjorts i form av direktutskick samt besök. Hjälp har även 

tagits av Handelsplats Karlskoga. Utdelning av flyers verksamheter som finns i gatuplan. Trots dessa 

aktiviteter har närvaron och engagemang från denna målgrupp har varit näst intill obefintlig. 

8. HISTORIA 

Att ha kännedom om en plats historia är viktig kunskap i arbetet med att utveckla en platsen. Att få 

en känsla, hitta själen och utifrån den utveckla platsen framåt. Att få en bild av dem som en gång 

levde på platsen, vilka företag som bedrev verksamhet och vilka byggnader som fanns och framför 

allt vilka som fortfarande finns kvar. Det inger också en tanke kring varsamhet och respekt för det 

som en gång skapats och hur det kan bevaras. 

 

Karlskogas historia 

Karlskoga socken och dess namn kan 

härledas tillbaka till 1580-talet (1586 

resp. 1589), då trakten var en del av den 

blivande kungen Karl IX:s hertigdöme. 

Åsystemet till sjön Möckeln och den 

rikliga tillgången på skog gjorde Karlskoga 

till en viktig trakt för 1600-talets 

bruksexpansion, och vid seklets mitt 

började Karlskoga betraktas som egen 

bergslag. Från omkring 1640 och under följande decennier anlades 14 hyttor och 8 stångjärnshamrar 

i socknen, varav flertalet var i bruk ännu på 1860-talet. 

Staden Karlskoga har växt upp kring två tätorter Karlskoga kyrkby och Bofors bruk. Båda utvecklades 

raskt från senare delen av 1800-talet. Kyrkbyn fick stadsstadgor 1885 och blev municipalsamhälle 

1897. Samhället fungerade som servicecentrum för bl.a. industriorten Bofors. 

År 1940 fick hela Karlskoga landskommun stadsrättigheter och blev rikets till ytan största stad. 

Näringslivet har dominerats av tung industri (AB Bofors). Befolkningsökningen har varit relativt svag i 

jämförelse med andra städer. 

 

 

 

 

 

Äldre karta från 1937 över Karlskoga  



Viktiga årtal 

1800-1810 

Sparbanken etableras bredvid Kyrkskolan. 

Ekeliden, tillsammans med kyrkan är den äldsta 

bevarade byggnaden i centrum. Huset var en 

gammal bergsmansgård. Genom åren har 

använts till olika verksamheter som apotek, 

bibliotek, utbildning, café. Selma Lagerlöf 

beskrev byggnaden i en av sina romaner. 

1890-91 

Första tegelhuset i Kyrkbyn 

1897 

Tingshuset Karlshall där Alfred Nobel testamente fick juridisk kraft.  

Regler kring Nobelpriset fastställdes. 

1900-1901 

Karlskoga järnvägsstation byggdes. Mycket av "trafiknavet" gick där  

vilket gjorde Värmlandsvägen till en fortsättning ner mot stadskärnan.  

Centralleden fanns inte då så enda vägen ner mot kyrkan var just  

Värmlandsvägen. 

 

1904 

Örnen 6, Kristineborg byggdes 

1905-39 

Apoteket Fridsäter byggdes 

1908 

Första köpmannaföreningen med inriktning på handel 

1913 

Domherren 18, förre detta Wermlandsbanken byggdes 

1917 

Björkborns handelsförening med 177 medlemmar (1979) 

skapades 

1928 

Bussar och busslinjenät är väl utvecklat 

1931 

Göktytan 2, Blåhuset byggs. Byggdes av Karlskoga Härads  

Sparbank och innehöll banklokaler, lokaler för den kommunala  

förvaltningen och bostadslägenheter. 

Gatumiljö under höst eller vår, personer som möts, 
Kyrkskolan till höger på tomt med träd och staket. 

Lummig och grön gatumiljö, personer möts. Apoteket 
Fridsäter till vänster 

”Blå huset” – Karlskoga härads Sparbank.  

Karlskoga järnvägsstation 



1940 

Karlskoga är till ytan Sveriges största stad 

1945 

Tingshuset Karlshall rivs 

1947 

Duvan 11, Värmlandsvägen 3 byggs 

1953 

Staren 6, Folkets hus byggs. Tanken var att huset skulle bli  

mångfunktionellt. Folkets Hus består av byggnadsvolymer i  

olika material som sammanfogats till en arkitektonisk helhet.  

Huvudmaterialet är rött tegel med delar i glas, marmor, granit  

och puts. Bror Marklunds konstverk finns inhugget direkt i muren.  

Det vackra räcket av samma konstnär, gjutet i Bergmansgjuteri,  

finns också utanför United Nations huvudkontor i New York.  

1957 

Örnen 7, Värmlandsvägen 2, byggs. Christineborgs  

trädgård byggs klart vid Brukstorget 

1949 

Gustav Pettersson ladugård rivs 

1963 

Kvarteret Hackspetten rivs 

1966 

Apoteket Örnen flyttar. Konsum öppnar Centralhallen 

1969 

Partilagret “Lilla huset” rivs, bil- och bensin-handel 

Örnen 12, byggnation av Örncenter startar 

1970 

Allt i den centrala stadskärnan rivs. 

1973 

Karlskoga järnvägsstation rivs.  

1976 

Nya busstationen tas i bruk 

1979 

Fridsäter rivs  

1998 

Rondellen Nickshällsgatan och Värmlandsvägen respektive Centrumleden byggs. 

Nya Folket hus.  

Frisäter, bredvid Värmlandsvägen 2.  

Karlskoga Busstaion  

Källa: http://ortshistoria.se/stad/karlskoga/historia 

 

http://ortshistoria.se/stad/karlskoga/historia


9. KARLSKOGA KOMMUNS VISION, VÄRDERINGAR OCH MÅL 

Vision Karlskoga 

Karlskoga, den kloka, välkomnande och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och 

nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, verkar och bor i Karlskoga vår vision till 

verklighet. Visionen talar till de människor som berörs av den och behöver förverkligas med 

gemensamma krafter. Karlskoga kommun, genom fullmäktiges mål ska spegla politikens intentioner 

och bidra till att Karlskoga når ambitionen i visionen. 

Alliansens framtidsbild av Karlskoga bygger på följande värderingar 

• Människor ska få göra egna val 

• Respekt 

• Öppenhet 

• Smidighet 

Fullmäktigemål 

Kommunfullmäktiges mål ska spegla politikens intentioner och ska bidra till att Karlskoga når 

ambitionen i Visionen. Kommunfullmäktigemålen ska också bidra till en god ekonomisk hushållning i 

ett verksamhetsperspektiv. 

Fullmäktigemålen följs upp i augusti samt i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för fullmäktigemålen 

bygger på en analys utifrån resultaten av fullmäktiges mål och indikatorernas utfall. Delmålsnivåer 

sätts upp som en inriktning och ett realistiskt delmål att nå inom den givna tidplanen. 

1. En god start Karlskoga minskar barngrupperna i förskolan och välkomnar privata initiativ. 

Hundra procent av barnen i Karlskoga ska ha godkända kunskaper i svenska och matematik 

när man lämnar lågstadiet. Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till 

gymnasiestudier.  

2.  Ett gott liv Alla i Karlskoga som kan ska arbeta eller studera utifrån sina egna förutsättningar. 

Vägen till ett gott liv börjar med en egen inkomst. Den psykiska ohälsan ska minska. Boende 

ska präglas av trygghet, attraktivitet och vara utan segregation. 

3. Ett gott näringslivsklimat Karlskoga ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt 

Näringslivs kommunranking. Företagare och företagsamma personer skapar tillväxt och ska 

bemötas med smidighet och respekt. Tillväxten säkrar framtida välfärd i Karlskoga kommun. 

Större frihet för alternativa driftsformer i kommunen. 

4. Ett gott miljöarbete Karlskoga utvecklas utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att leva i en god miljö. Prioriterat är att klimatsäkra upphandling, bostäder och 

energi. Den framtida vattenkvaliteten ska säkerställas. 

5. Ett gott åldrande I Karlskoga har de äldre ett aktivt och innehållsrikt liv utifrån sina egna 

önskemål. Den oönskade ensamheten ska minska och tryggheten ska öka. Valfrihet när det 

gäller boende och tjänster. 

 

https://karlskoga.se/kommun--politik/vision-och-mal-att-na-32-000-invanare.html  

https://karlskoga.se/kommun--politik/vision-och-mal-att-na-32-000-invanare.html


 

10. PÅGÅENDE PROJEKT I OMRÅDET UR ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV 

Det är viktigt att identifiera pågående projekt för att få en överblick av pågående arbete inom 

området. Detta för att undvika missförstånd, vem gör vad, förhållningssätt och dubbelarbete.  

ÖP  

En ny översiktsplan håller på att tas fram för Karlskoga kommun och har ett tidsperspektiv på ca 15-

20 år framåt i tiden.  

Karlskoga Buss station  

Karlskoga busstation kommer att målas om och fräschas upp utvändigt och invändigt. En viss 

ombyggnation av fasad med större fönsterpartier planeras. Ombyggnationen kommer möjliggöra för 

bättre vänthall och möjlighet till kiosk, café och andra verksamheter och öppna upp för att 

busstationen faktiskt blir den optimala mötesplats som den egentligen är.  

Folktandvården flyttar till Värmlandsvägen 

Just nu pågår ombyggnation av lokaler i anslutning till Örncenter och adressen Värmlandsvägen 12 

för att Folktandvården ska flytta in under 2022.  Ombyggnationen och inflytten av Folktandvården 

kommer innebära ett lyft för fasaden med nya fönster med lägre bröstning, uteplatsen mot parken 

kommer ställas i ordning och felaktiga fasadskyltar kommer tas bort och aktuella sättas snyggt. 

Skyten för Örncenter kommer att rustas upp och finnas kvar. Belysningen kommer bytas ut och 

anpassas. 

Personalen på folktandvården kommer at ha sin personalingång från Örntorget vilket kommer ge 

mer liv och rörelse och mer social kontroll på torget som i övrigt har relativt dålig insyn.  

Öppettiderna kommer var generösa med 12 h öppet om dagen (kl- 07-19).  

 

 11. AVSLUTADE PROJEKT I OMRÅDET 

Identifiering av vilka projekt som tidigare har genomförts och vilka frågor man arbetat med tidigare 

ska inte vara ogjort arbete och att inkludera det som man anser av vikt ska ingå i detta projekt. 

Det har inte förekommit någon nämnvärd utveckling av gaturummet i området på många år, vad 

undersökningar visar, inga alls sedan gatan fick sitt nuvarande utseende på 60-talet. Skyltar och 

linjemålningar har utförts samt asfaltering men inga förändringar i gaturummet har skett.  

Centralplan rustades under början på 2010-talet. Upprustningen föregicks av en utrednings som 

genomfördes av Ramböll under 2008.  Deras förslag på hur området kring Centralplan kan utformas 

med gångfartsområde och utveckling av parkmiljön i området blev dock aldrig verklighet. Istället 

utförde enklare upprustning av centralplan istället genom att planera träd, placera bänkar och nya 

belysning med olika färger som lyser upp träden.  



 

12. POLICY, PROGRAM, STRATEGIER, HANDLINGSPLANER, RIKTLINJER 

Att platsutveckla innebär att man samverkar med flera olika verksamheter, privata som offentliga. 

Det kan vara teknisk förvaltning, kultur- och fritidsförvaltning, turismenhet till privata aktörer som 

restaurangägare, fastighetsägare för att nämna några. Att ha en gemensam strategi för det framtida 

utvecklingsarbetet är en förutsättning för att utvecklingen ska bli hållbar långsiktigt. Nedan följer 

utdrag från de strategier och handlingsplaner som vi hittat och som vi tror kan vara till stöd i ert 

gemensamma framtida strategiarbete för Värmlandsvägen  

• Lokala föreskrifter för Torghandel i Karlskoga (KF 19/6, 2001) 

• Allmänna lokala föreskrifter för Karlskoga (KF 2017-01-31, reviderad 2019-12-31) 

• Serveringstillstånd (2010-04-12, reviderad 2016-12-12) 

• Regler för uteserveringar (2010-04-12, reviderad 2016-12-12) 

 

13. ÖVERSIKTSPLAN 

En översiktsplan är ett dokument som visar på kommunens framtida utveckling med särskilt fokus på 

användning av mark och vatten. Översiktsplanen är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument 

som ligger till grund för detaljplanering och bygglov. Exempel på frågor som behandlas är bebyggelse 

av nya bostäder, kommunikationer och naturområden. En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande 

dokument. 

 

Karlskoga kommuns Översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2011 och ett mycket omfattande 

dokument och man kan idag se att mycket av den mark som pekas ut i den planen håller på att 

planläggas, är planlagd eller till och med håller på att bebyggas. Därför behövs ett nytt och större 

grepp i form av en ny översiktsplan för att man ska få en sammanhållen utveckling av Karlskoga. 

Kommunen har börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Karlskoga kommun, en plan 

som sträcker sig 10-15 år framåt i tiden.  

Med tanke på att en ny översiktsplan är under arbete samt att projektets geografiska område är 

detaljplanelagt har vi valt att inte lägga ner tid på att fördjupa oss i ytterligare i ÖP. 

 

14. DETALJPLANER 

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat 

bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras 

eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och 

gränserna för dessa. 

Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt andra kapitlet 

plan- och bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i tredje och fjärde kapitlen miljöbalken. 

Observera att de krav som inte har prövats i detaljplanen och som gäller allmänna intressen tas upp i 

bygglovsprövningen. 



Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven 

genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter 

planen att gälla på samma sätt som innan med den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller 

upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter. 

Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan 

också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov. 

Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser. Utgångspunkten är att 

kommunen ska vara huvudman för allmän plats, men även enskilda fastighetsägare, eller 

samfällighetsföreningar kan vara huvudman om det finns särskilda skäl till det. Om kommunen är 

huvudman medför planen en rätt – och även en skyldighet – att lösa in mark som är avsedd för 

allmänna platser. Kommunalt huvudmannaskap medför en skyldighet att ställa i ordning och 

underhålla dessa allmänna platser i den takt planen tas i anspråk. 

Nedan har vi listat de detaljplaner som finns inom projektets geografiska område. 

 

Nr 283 Del av Kv Örnen 1982-02-03 Akt 1883K-5752 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat allmän plats – gata eller torg. 

 

 

 

 



Nr 186 Kv Tornfalken och Örnen m fl 1968-09-26 Akt 1883K-4666 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat som allmän plats – gata samt bostadsmark - 

(prickad mark som medger byggnad under marken). 

 

Nr 66 Del av Kv Domherren 1954-10-14 Akt 1883K-2051 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat som gata och torg. 

 



Nr 49 Kv Göktyan och Staren 1952-04-09 Akt 1883K-1685 

De områden som berörs av detaljplanen är reglrerat som allmän plats gata. 

 

Nr 368 Duvan / Biblioteket 1992-01-10 Akt 1883-P92/10 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat som park och GC-väg. 

 

 

 



Nr 231 Östra delen av trafikområde Södra länken 1974-05-06 Akt 1883K-5327 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat som allmän plats gata/park. 

 

 

Nr 451 Kv Tornfalken och Falken 2001-09-14 Akt 1883-P01/9 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat som allmän park samt gång och cykelväg (gvväg), 

Gång, cykel- och mopedväg (GCM VÄG), samt gångväg (gång). 

 

 



Nr 232 Västra delen av trafikområde Södra länken mm 1974-05-06. Akt 1883K-
53287  

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat för garage- och motorserviceändamål (Gm), 

handel (H), transformatorstation (Es), en mindre del natur, parkering (Tp) samt allmän plats- gata.  

 

 

15. KICK OFF 14 OKTOBER 2020 

För en lyckad nulägesanalys av området är det av yttersta vikt att alla ges möjlighet att bidra till 

områdets positiva utveckling och att möjligheter till samverkan skapas.  

Kick off, tisdag den 14 oktober 

Ett steg i det arbetet var en öppen inbjudan till KICKOFF på Folkets hus den 14 oktober där runt 50 

personer deltog men flera på väntelista (maxbegränsning p.g.a. av Covid 19-pandemin). Under 

kvällen informerades om projektets olika steg, tidsperspektiv samt beslutprocess och en föreläsning 

kring platsutvecklingens olika fokusområden, hinder och möjligheter. Därefter genomfördes en 

workshop. Grupperna delades in i projektets sex fokusområden, Platsvarumärket, Platsen, Utbud, 

Tillgänglighet, Rent & Snyggt och Säker & Tryggt. Varje grupp presenterade därefter det de kommit 

fram till. 

Nästa steg i processen var att fördjupa oss ytterligare i fokusområdena genom att genomföra 

platsrund-vandringar i området. På grund av Covid 19-pandemin inrättades en digital enkät vilket gav 

varje enskild person möjligheter att genomföra vandringarna när det passade dem och tillsammans 

med dem de ansåg lämplig. 



Deltagare på workshopen 

47, varav: 4 deltagande via digital länk 

Tabell 1. Fördelning av deltagare: 

BOENDE 15 

POLITIK 9 

KOMMUNANSTÄLLD 13 

FASTIGHETSÄGARE 3 

NÄRINGSIDKARE I OMRÅDET 4 

ANNAN MYNDIGHET  3 

KOMMUNALT BOLAG 3 

RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR 1 

ÖVRIG MEDBORGARE 1 

POLIS 1 

 

Tabell 2. Fördelningen kön 

KVINNOR 56% 

MÄN 44% 

ANNAN 0 

 

Tabell 3. Funktioner från kommun och kommunala bolag som var representerade 

PROJEKTLEDARE SAMVERKANSPROJEKT VÄRMLANDSVÄGEN 

KOMMUNIKATÖR 

FÖRVALTNINGSCHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TF. FÖRVALTNINGSCHEF KULTUR- OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN 

STADSARKITEKT 

FASTIGHETSCHEF 

GATU- OCH PARKCHEF 

SEKTIONSLEDARE PARK 

ENHETSCHEF FRITID OCH TURISM 

TURISMSTRATEG 

NÄRINGSLIVSLOTS 

TRAFIKINGENJÖR 

TRAFIKHANDLÄGGARE INRIKTNING TILLGÄNGLIGHET OCH KOLLEKTIVTRAFIK 

VD KARLSKOGAHEM 

ELNÄTCHEF KARLSKOGA ENERGI OCH MILJÖ 

 

Åldersfördelning 

Underlaget var inte fullständigt varvid viss osäkerhet råder. Underlaget som finns tyder på en viss 

överrepresentation av vuxna över 50 år, bland boende ännu högre, främst 60-70 år. Uppskattningsvis 

en handfull personer var under 30 år, varav två boende. Inga barn deltog. 

 



Resultat från workshopen 

Fotokopior på grupparbeten, resultaten finns nedskrivna i tabell längre ned.  

 

  



Tabell 4. Resultat från kick offen 

UTBUD 
 

BUTIKSMIX, 
AKTIVITETER, MAT 

& DRYCK, 
UPPLEVELSER & 

SERVICE 

 

PLATSEN 
 

FUNKTION OCH 
UTSEENDE 

TILLGÄNGLIGHET 
 

TRANSPORTER, 
FRAMKOMLIGHET OCH 

ÖPPETTIDER 

RENT 
& 

SNYGGT 
 

BLOMMOR, 
DEKORATIONER SÄSONG, 

BELYSNING, 
PAPPERSKORGAR, 

SANERING OCH LÖPANDE 

FÖRVALTNING. 

PLATSVARUM
ÄRKET 

 
IDENTITET, PROFIL, 
POSITIONERING & 

HISTORIA 

TRYGGT 
& 

SÄKERT 
 

PLATSEN 
BEHÖVER VARA 
OCH UPPLEVAS 
SOM TRYGG & 
SÄKER FÖR DE 

SOM VISTAS PÅ 
DEN. 

1. lekytor för alla 
åldrar 
2. större varierat 
utbud a 
restauranger 
3. pop-up arena 
vid ”lilla torget” 
utanför blå örnen 
4. större ytor för 
uteserveringar 
5. saluhall, 
kvartersbutik, 
delikatessbutik 
6. toaletthus 
7. riv resecentrum 
& bygg nytt 
upplevelsecentrum 
8. lys upp hela 
gatan med bättre 
belysning, 
skulpturer, 
levande 
färgsättning 

1. Ta bort träd 
”fågelskit” 
2. Hellre krångel 
än enkelriktat 
3. Ingen bänk vid 
Gobanna 
4. Snygga till 
Busstation 
5. Smalna av 
gatan 
6. Mer parkering 
runt om 
7. Små träd + 
belysning 
8. Växter i krukor 
9. Bänkar 
10. Lastzoner 
11. Uteservering 
sep… 
- från GC väg 

1. Boendemiljöer; hur 
får vi ut dem? 
2. Skyltning 
3. Oaser 
4. Minska trafiken ev. 
slå igen/enkelriktat 
under sommaren 
5. Belysning 
6. Fräscha toaletter 
7. Öppettider 
8. Snygg utformning 
9. Ojämn mark- jämna 
ut 
10. Utbud – butiker, 
restauranger/uteserver
ingar etc. 
11. Lekplats – utegym 
etc. 
12. Mer sittplatser 
13. Framkomlighet 

1. För höga träd – 
mörkt och otryggt. Mer 
belysning för en bättre 
känsla 
2. Träd vid Busstationen 
– myckeet fåglar, 
mycket skit 
3. Papperskorgar – fler 
och synligare 
4. Värmlandsv. 6 – gott 
exempel på liten och 
trevlig park 
5. Extra insats kring 
Busstationen – renare 
och snyggare 
6. Förutsättningar för 
enkelt underhåll 

 

”Karlskogas 
Nöjesstråk” 
1. Aktiviteter dag 
och natt 
2. Vägen till 
Värmland 
3. 70-talsnostalgi 

1. Belysning A o 
O 
2. Trafik -
övergångställen, 
hastighet, sikt i 
korsningar 
3. Se till de 
boende, 
attraktivt att bo 
4. Transporter – 
ska vara enkelt 
och säkert att 
lassa och lossa 
5. Utfarter – 
bygg bort 
skymd sikt 
6. Locka med 
attraktion – 
t.ex. Hälsans 
stig 

 

TEAMS-gruppen, främst diskussioner om trafiksäkerhet, tillgänglighet kopplat till kollektivtrafiken 

1. Busshållsplatsen för stadstrafiken vid busstationen (Värmlandsvägen) har bra väderskydd och är 
tillgänglighetsanpassad 

2. Se över placering av busshållsplatserna ”Centralplan” och ”Folkets hus” så de ligger mitt mot varandra och blir 
tillgänglighetsanpassade, samt uppföra en säker och tydlig övergång dem emellan (idag saknas allt detta) 

3. Busstationen är inte utformad så det blir attraktivt att resa med kollektivtrafiken, ovårdad och ful, saknar kiosk 
eller liknande 

4. Det behöver vara en enkelhet och tydlighet i hur bussarna går – digitala skyltar är på gång.  
5. Otydlighet med busslinjer. Länsbussar avgår från ”Busstorget” medan stadsbussar går från själva Värmlandsvägen, 

det kan vara svårt att hitta. En målbild kan vara att samordna allt till busstationen – att alla bussar avgår från 
samma ställe.  

6. Det är viktigt att komma nära med kollektivtrafik – därför är det bra om bussen fortsätter trafikera på 
Värmlandsvägen. Däremot skulle åtgärder kunna minska attraktiviteten för biltrafiken.  

7. Timglashållplats skulle kunna få ner hastigheten på sträckan. 
8. Övergångsställen längs sträckan behöver målas. 
9. Tydliggöra vart man kan gå på busstorget, idag får man passera över körytan till de olika plattformarna. Viktigt att 

studera hur man rör sig på busstationen för rätt åtgärder. 
10. Busstationen är en otroligt viktig målpunkt för resenärer och den optimala mötesplatsen! 

 

16. PLATSRUNDVANDRINGAR 

Platsrundvandringar har genomförts genom en digital enkät. Samhällsbyggnadsnämnden och 

styregruppen har genomför platsrundvandringar tillsammans under juni resp september 2020. För 

att fånga upp ungdomar och yngre vuxnas perspektiv har direktintervjuer genomförts på plats av 



ungdomar men även för ungdomar. Nedan summeras de röster som hördes vid platsrundvandringar. 

De följer det resultat som kom fram under kick offen.   

Summering av genomförda platsrundvandringar  

Tillgänglighet: Mycket bilar i rörelse hela tiden runt platsen. Centralgaraget som finns under Go 

Banana kan man inte ändra utfarten så att de inte behöver komma upp över cykelbanan. 

Finns ingen välkomnande information när man kommer fram till busstationen, ej heller någon 

skyltning som visar vilket håll centrum är (finns först när man passerat busstationen 

Transporter: Svårt för färdtjänst att stanna tryggt och säkert 

Framkomlighet: Glöm inte av o påstignings zon färdtjänst. Glöm inte handikapparkering. Trasiga 

gatustenar. Trottoarpratade mitt i vägen. 

 

I allmänhet god framkomlighet. Sommarhalvåret när Bulls Eye har sin uteservering uppe något 

mindre god. Som fotgängare måste jag kliva ut i cykelbanan för att komma förbi. Detsamma gäller i 

någon mån utanför O´Learys, men där upplevs mindre bökigt i och med att det inte är någon 

cykelbana utan gångbanan är bredare. 

Svårt med alla rötter i backen som gör stora ojämnheter, stor risk för fall. Det fattas cykelställ så 

många ställer sina cyklar lite här och där. Svårt att inte alla ingångar är i markplan utan det är ett 

trappsteg, Socialdemokraternas lokal 

Rent och Snyggt: Väldigt ofta nedskräpat, speciellt i anslutning till bulls eye och Olearys. Väldigt ofta 

krossat glas på cykelbanan som ligger kvar minst hela dagen. Här borde det kanske helgstädas om 

man inte lyckas göra åtgärder för att minska skräpet. Även mycket fimpar och burkar på marken. 

Det här (låga) betyget baserar jag enbart på de få meter precis öster om trafikljusen vid busstationen, 

vid trappan ner till parkeringen. Där är under stora delar av sommaren och tidiga hösten rentav 

äckligt med enorma mängder fågelskit under träden och på räcket. Nu i år har det många gånger varit 

så att det luktat, och man har dragit sig för att gå på den sidan av vägen när man varit på väg åt ena 

eller det andra hållet. Jag ser gärna att träden är kvar, men antingen måste fåglarna på ett eller annat 

sätt motas bort, eller så bör fågelskiten regelbundet städas bort. 

Fula fasader, behöver rengöras och målas.  

Tryggt: Känslan är att det är mörkt, särskilt vid nedgången till parkeringen vid busstationen. Känns 

väldigt obehagligt att gå ner i den trappen för belysningen ger sken där. 

Vägen ner mot Centralplan ser rätt mörk ut 

Säkert: Sommartid med uteserveringarna kan det upplevas att det är ”stökigt”. Man kommer så nära 

inpå de som sitter på restaurangen. 

Helhetsintryck: Kommer att bli mycket bra, Behöver lyftas för att göra det trevligare. Väldigt otydligt 

vilken typ av område detta är. Känslan är en transportsträcka. Känns som att detta område behöver 

lyftas för det är porten upp till centrum och Folkets Hus.  



 

17. FERIEARBETARE SOMMAREN 2020 

Under sommaren 2020 genomförde två sommarjobbare beteendestudier i området. Deras rapport i 

sin helhet kan du läsa i bilaga 3.  

Sammanfattningsvis så noterade de att det är bilarna som dominerar platsen och att de flesta som 

rör sig i området bara passerar förbi. De tror att folk inte riktigt har en åsikt om platsen eftersom det 

inte finns något där att tycka om. Om de var tvungna att säga något tror vi att folk inte tycker om 

platsen. De flesta cyklar, åker bil och går igenom utan att stanna. De som väl stannar går in på Go 

Banana och handlar godis eller hämtar paket och sen direkt åker därifrån. Andra stannar och äter på 

Bullseye eller O’Learys. Problemet är att det finns för lite som lockar folk att stanna där och ta en 

paus. Det finns inga bänkar och heller inga cykelställ förutom nere vid Café Villa Ekeliden. De som rör 

sig i området är flest vuxna men barn/unga och äldre tillsammans blir samma mängd som vuxna och 

därför är det väldigt jämställt mellan dem.  

Vad tycker ungdomar om platsen?  

Feriearbetarna gjorde frågor till andra feriearbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen och tog med 

dem ut på en rundvandring på Värmlandsvägen.  Där bad de dem att vara mer observanta när dem 

strövade omkring. När rundvandringen var klar fick de svara på frågorna vi gav dem. 

Vad ungdomar helst gör när de besöker Värmlandsvägen är att gå till Go Banana eller äta på 

restaurang. Om de inte gör något av de sakerna går de bara igenom. Ungdomarna som 

feriearbetarna har intervjuat tycker att vägen är händelserik och att det är trevligt. Några tycker dock 

att vägen är tråkig. Det finns många saker som kan förbättras ur ungdomarnas perspektiv. Det som 

ungdomar tycker kan bli bättre är att: 

1. Byta ut plattorna på gångbanan och bilvägen. 

2. Måla om linjerna på övergångsställena och parkeringar. 

3. Lägga till cykelparkering utanför Go Banana. 

4. Släta asfalten vid övergångställena.   

5. Måla/renovera busstationen. 

6. Skaffa fler uteserveringar. 

7. Fler lampor och byta färg till blått ljus. 

8. Fler parkeringar.  

9. Skaffa fler bänkar 

10. Måla byggnaderna i finare färger. 

11. Tydligare visa vad som cykelväg och gångväg 

 

18. MEGATRENDER 

Analys av megatrender utgör en central del av diskussionen om olika framtider. En megatrend är en 

allmän utvecklingsriktning som består av flera företeelser, en omfattande förändringskurva. Ofta ser 

man dem ske på global nivå och man tror ofta att utvecklingen kommer att fortsätta i samma 

riktning. Megatrender är inte överraskande: de är bekanta saker, förändringar som sker redan nu och 



med stor sannolikhet också i morgon. De ger en bra bild av omfattande förändringar som det är bra 

att börja precisera med exaktare trender. 

Nedan följer utdrag från Boverkets hemsida på megatrenderna Globalisering, Urbanisering och 

Digitalisering. För ytterligare information kring ex. analyser kring varje megatrend hänvisas till länk i 

slutet av kapitlet. 

Globalisering 

Som liten ekonomi med en stark exportsektor är Sverige mycket beroende av vad som sker 

internationellt. Handel är nyckeln för fortsatt svensk tillväxt och den sker idag främst inom EU men 

kommer ske mer och mer med tillväxtekonomier som Kina och Indien. Basnäringarna kommer vara 

fortsatt viktiga för svensk exportsektor, men det är tillverkning av högteknologiska varor som 

kommer vara stommen för den ekonomiska utvecklingen framöver. För att svenskt och europeiskt 

näringsliv ska vara fortsatt konkurrensmässigt krävs fortsatta investeringar inom forskning och 

utveckling. Där tappar Europa nu mark mot andra ekonomier. 

I princip hela Sveriges välståndsökning sedan 1960-talet har uppnåtts genom ökad produktivitet, det 

vill säga genom att vi arbetar mer effektivt. Produktiviteten per arbetad timme har fyrdubblats på 50 

år, mycket på grund av den starka tekniska utvecklingen vad gäller produktion av teleprodukter. 

Utvecklingen har även berott på strukturella faktorer, som globaliseringen, användandet av 

informationsteknik, avregleringar av produktmarknader och innovationer. Den förbättrade 

produktiviteten har varit en bidragande faktor till Sveriges starka ställning som tillverkare av 

högteknologiska varor. Dessa står för nära hälften av vår export 

Sverige är en ekonomi med stort beroende av handel med omvärlden, en omvärld där nya stora 

marknader, såsom Kina, Indien och de tidigare centralplanerade länderna i Östeuropa, i rask takt 

håller på att integreras. Handelshindren mellan länder och tullar har minskat och den teknologiska 

utvecklingen underlättar mer och mer för företag att bygga upp globala handels- och 

produktionsnätverk. Det har resulterat i att världshandeln har ökat kraftigt. 

Urbanisering 

Allt fler bor i de växande storstadsregionernas (Malmö, Göteborg och Stockholm) pendlingsorter, 

vilka har en betydande befolkningstillväxt. Den omgivande landsbygden är tämligen tätbefolkad 

särskilt i de delar som ligger nära en knutpunkt eller station. Glesbygden och mindre orter utanför 

pendlingsstråken har länge haft negativ befolkningsutveckling. Urbaniseringen medför att denna 

utveckling fortsätter. 

Sveriges befolkning lever längre, fler barn föds och invandringen är fortsatt hög. Ålders- och 

könsfördelningen varierar över landet. Många av dem som är yrkesverksamma bor i 

storstadsregionerna medan andelen äldre är högre på glesbygden. Glesbygden förlorar dessutom 

många unga vuxna, då den åldersgruppen flyttar till storstadsregioner eller universitetsorter. Det är 

framförallt unga kvinnor som flyttar. 

Generellt vill unga ofta bo i storstadsregionerna och ta del av dess stora utbud av såväl arbete, som 

mångfald och kultur. I samband med att man bildar familj är det andra värden som styr var och hur 

man vill bo. Då är närheten till exempelvis skola, omsorg, grönområden och kommunikation i 

kombination med arbetstillfällen viktigt. Det finns också en trend att man stannar kvar i storstadens 

innerstad även när man har fått barn. 



De som når pensionsåldern är allt friskare och lever längre och många fortsätter att arbeta längre än 

idag. 

Att ha flexibilitet och valmöjligheter i boendet eller till flera boenden med deras olika möjligheter är 

tilltalande för denna grupp. Många vill kombinera det urbana livet med möjligheten att röra sig och 

bo såväl i storstaden som i fritidshuset på landet eller utomlands. 

Digitalisering 

År 2025 ligger Sverige långt fram i utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter. Tillgång till bra 

internetuppkoppling är en självklarhet och kommunikation är en förutsättning för bibehållen och 

utvecklad välfärd för medborgare både på landet och i staden. I framtidens samhälle är vi lika 

beroende av effektiv digital kommunikation som av el och rinnande vatten. 

Förutsättningar för Sverige 2025 

Sverige är en ledande IT-nation med fullständig täckning av robust och snabb internetuppkoppling. 

Det mobila nätet har fortsatt att utvecklas snabbt och har nu en kraftigt ökad kapacitet och 

hastighet. Alla bostäder och arbetsplatser har åtkomst till god kapacitet för sina digitala behov. När 

nya fastigheter och arbetsplatser byggs installeras infrastruktur för bredband lika självklart som el 

och rinnande vatten. Där marknaden inte fungerar fullt ut säkerställer staten att alla bostäder och 

arbetsplatser har en grundläggande tillgång till nätuppkoppling av god kapacitet. 

Internet innebär nya mönster för såväl inköp och arbetsliv som för den sociala samvaron. Nästan alla 

är beroende av digital service i sitt vardagsliv. Det är vanligt med internetbaserad offentlig service. 

Särskilt i mer glesbebodda områden kombineras servicen med mobila servicestationer. 

Internethandeln är stor och ökande, vilket har lett till ändrade inköpsvanor, där inköp över webben 

allt oftare kombineras med hemleveranser. 

IT-användningen har också lett till förändringar i hur och var människor arbetar. Distansarbete ökar, 

både genom att fler jobbar hemma någon eller några dagar i veckan och genom att olika 

arbetsmaskiner styrs på distans via GPS och radiolänk. Webbaserade möten har blivit en naturlig del 

av vardagens arbete och allt fler reser allt mindre i jobbet, vilket minskar belastningen på både 

individ och miljö. 

Nya användningsområden för informationstekniken utvecklas ständigt, vilka nu och framöver 

kommer att påverka både samhällsutveckling och människors vardagsliv. Genom god digital 

infrastruktur och hög utbildningsnivå är samhället och dess medborgare väl förberedda för att ta till 

sig och tillämpa ny teknik och dess möjligheter. 

Användningen av internet och dess olika tjänster underlättar att kunna delta i den demokratiska 

processen och att ta del av digitalsamhällets fördelar. Nästan alla åldersgrupper använder nu internet 

och digitala tjänster dagligen. De fåtal som inte kan får möjligheter till såväl utbildning som personligt 

stöd från samhället. Sverige är en ledande IT-nation med fullständig täckning av robust och snabb 

internetuppkoppling. Det mobila nätet har fortsatt att utvecklas snabbt och har nu en kraftigt ökad 

kapacitet och hastighet. Alla bostäder och arbetsplatser har åtkomst till god kapacitet för sina digitala 

behov. När nya fastigheter och arbetsplatser byggs installeras infrastruktur för bredband lika 

självklart som el och rinnande vatten. Där marknaden inte fungerar fullt ut säkerställer staten att alla 

bostäder och arbetsplatser har en grundläggande tillgång till nätuppkoppling av god kapacitet. 



Internet innebär nya mönster för såväl inköp och arbetsliv som för den sociala samvaron. Nästan alla 

är beroende av digital service i sitt vardagsliv. Det är vanligt med internetbaserad offentlig service. 

Särskilt i mer glesbebodda områden kombineras servicen med mobila servicestationer. 

Internethandeln är stor och ökande, vilket har lett till ändrade inköpsvanor, där inköp över webben 

allt oftare kombineras med hemleveranser. 

IT-användningen har också lett till förändringar i hur och var människor arbetar. Distansarbete ökar, 

både genom att fler jobbar hemma någon eller några dagar i veckan och genom att olika 

arbetsmaskiner styrs på distans via GPS och radiolänk. Webbaserade möten har blivit en naturlig del 

av vardagens arbete och allt fler reser allt mindre i jobbet, vilket minskar belastningen på både 

individ och miljö. 

Nya användningsområden för informationstekniken utvecklas ständigt, vilka nu och framöver 

kommer att påverka både samhällsutveckling och människors vardagsliv. Genom god digital 

infrastruktur och hög utbildningsnivå är samhället och dess medborgare väl förberedda för att ta till 

sig och tillämpa ny teknik och dess möjligheter. 

Användningen av internet och dess olika tjänster underlättar att kunna delta i den demokratiska 

processen och att ta del av digitalsamhällets fördelar. Nästan alla åldersgrupper använder nu internet 

och digitala tjänster dagligen. De fåtal som inte kan får möjligheter till såväl utbildning som personligt 

stöd från samhället.   

Källa Boverket http://sverige2025.boverket.se/   

19. NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Nyckeltal och statistik är viktigt av flera anledningar. Dels för att se hur utvecklingen har sett ut 

historisk, var är brytpunkten och vilka eventuella insatser har bidragit till en positiv och/eller negativ 

utveckling. I det eventuellt framtida utvecklingsarbetet att välja ut de parametrar som anses vara 

viktiga att följa. Strävan efter en positiv utveckling är självklar men det kommer att bli viktigt att 

kunna presentera den i olika sammanhang. Inte minst i samtal med etablerare, investerare och 

politiken för att nämna några. 

 

Aktuella siffror om Karlskogas kommun 

• Folkmängd: 30 381 invånare 

• Folkökning: -38 

• Medelålder: 44.1 år 

• Födda utomlands: 16,6%  

• Boende i tätort: 91.8% 

• Bebyggelse: 6.3% 

• Skog: 74.7% 

• Jordbruksmark: 8.1% 

• Övrig mark: 11% 

• Genomsnittsinkomst: 26 433:- 

• Arbetsföra: 78.7% (ålder 20-64 år) 

• Ensamstående: 49.6% 

• Sammanboende: 46.5% 

• Genomsnittspris sålda småhus: 1 427 000:- 

http://sverige2025.boverket.se/


Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffrorna är från 2019-12-31 om inget annat anges 

https://kommunsiffror.scb.se/?id1=1883&id2=null 

Svenskt Näringslivs Företagsranking 

32 897 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun i 2020 års uppdaterade enkät. 

Diagrammet visar svar på Karlskoganivå. 

 

 

Figur. 5. Utvecklingen av svenska näringslivs företagsranking i Karlskoga. 

https://www.foretagsklimat.se/karlskoga/ranking 

 

Tabell 5. Handeln i Karlskoga jämfört med län och riket 

År Kommunens 
utveckling % 
dagligvaror 

Länets 
utveckling 
% 
dagligvaror 

Rikets 
utveckling % 
dagligvaror 

Kommunens 
utveckling % 
sällanköpsvaror 

Länets 
utveckling % 
sällanköpsvaror 

Rikets 
utveckling % 
sällanköpsvaror 

2019 0% 3% 3% -2% 3% 2% 

2018 3% 3% 3% -1% 0% 0% 

2017 -2% 2% 2% -1% -1% 0% 

2016 3% 2% 3% 1% 1% 2% 

2015 3% 4% 4% 4% 5% 6% 

2014 4% 1% 2% -2% 1% 2% 

 

Länk: 

https://www.foretagsklimat.se/ranking  

https://www.handelnisverige.se/ 

Otrygghet, en del av mål 2. Ett gott liv 

Otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet. Andel av befolkningen (16-84 år) som uppger att 

https://kommunsiffror.scb.se/?id1=1883&id2=null
https://www.foretagsklimat.se/karlskoga/ranking
https://www.foretagsklimat.se/ranking
https://www.handelnisverige.se/


de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet. Vilken metod hur mätningen 

har genomförts framgår inte. (Mål & Budget 2021-2023). 

Tabell 6. Resultat av mätning av otrygghet i det egna bostadsområdet 

Kön Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Delmål 2023 

Alla 30% 31% 29% Mer än 24% 

Kvinnor 41% 38% 39%  

Män 19% 22% 17%  

 

Företagsklimat, en del av mål 3. Ett gott näringslivsklimat 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 

Tabell 7.Insikt företagsklimat för Karlskoga 

Kön 2017 2018 2019 Delmål 2023 

Alla 78 74 - 80 

 

20. BRANSCHFAKTA (OMVÄRLDSBEVAKNING) 

Omvärldsbevakning är ett vitt begrepp och kan inkludera flera olika perspektiv. Vi har valt att ta med 

de två viktigaste branschorganisationerna Visita och Svensk Handel. Visita har vi valt då de 

representerar besöksnäringen där ofta även restauranger ansluter. Besöksnäringen är dessutom den 

bransch som har högst tillväxt i Sveriges just nu. Svensk Handel har vi valt då de i nästan alla frågor 

har ett tätt samarbete med Visita i arbetet med att handel är en del av besöksnäringen och deras 

rapporter och analyser ofta har med sig besöksnäringsperspektivet. Båda organisationerna arbetar 

fokuserat med platsutvecklingsfrågor. 

 

Besöksnäringen i sverige 

Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med 

året innan. Förädlingsvärdet, näringens bidrag till BNP, uppgick till 108 miljarder kronor motsvarande 

2,6 procent av BNP. Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar över tid en starkare 

utveckling vad gäller export och sysselsättning.  

 

Besöksnäringens utmaningar i sverige 

Nedan följer två delar av flera utmaningar som svensk besöksnäring står inför. 

Turismen växer och det finns potential för fortsatt tillväxt och utveckling i hela landet. Samtidigt står 

destinationer och företag i besöksnäringen inför många utmaningar. Det handlar om såväl frågor 

kring samverkan och gemensamma utvecklingsprocesser som bredare frågor om hållbarhet. 

Turismstatistik bidrar med underlag för välgrundade beslut och gör det möjligt att följa den 

utveckling som sker. 

 

1. SAMORDNING UTVECKLAR DESTINATIONER 

Besöksnäringen är starkt beroende av samspelet mellan privat och offentlig sektor. Besökarnas 

upplevelser byggs i hög grad kring platser och tjänster som utvecklas och tillhandahålls av det 

offentliga, såsom transporter och infrastruktur, stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och 

lokal offentlig service. Ofta är det en offentlig aktör som har samordningsansvar för 



destinationsutveckling, regionalt eller lokalt. För att utvecklingsarbetet ska nå framgång måste 

besöksnäringens behov integreras i de offentliga planprocesser som drivs med långsiktiga perspektiv. 

 

2. PLATSENS ATTRAKTIONSKRAFT AVGÖRANDE 

Ett annat sätt att beskriva behovet av samspel mellan privat och offentlig sektor är utifrån termerna 

konkurrenskraft och attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft, som något som i första hand skapas i 

företag, måste när det gäller turismen kompletteras med en annan komponent, nämligen platsens 

attraktionskraft. I samspelet mellan det offentliga och företag är attraktionskraften den avgörande 

faktorn för framgång. Det räcker inte med företagets egna insatser utan det krävs ett utvecklat 

samarbete mellan många olika aktörer för att skapa attraktionskraft för en plats eller destination. 

 

Utländsk turism i Sverige växer Den samlade konsumtionen från utländska besökare i Sverige, 

turismens exportvärde, uppgick år 2018 till 144 miljarder kronor, en ökning med knappt 8 procent 

jämfört med året innan. Sveriges totala export ökade under samma period med drygt 8 procent. Av 

turisternas totala konsumtionsutgifter på 337 miljarder stod utländska besökare för 43 procent. 

Denna andel har succesivt stigit under 2000-talet. År 2000 var andelen 27 procent. En viktig 

bidragande orsak till detta är gränshandeln mot Norge som har expanderat kraftigt under senare år 

och är en viktig beståndsdel för Sveriges växande turismexport. 

Källa: Tillväxtverket 

Utdrag från svensk handels rapport ”det stora detaljhandelsskiftet 2018” 

” Strukturomvandlingen inom detaljhandeln fortsätter. Det senaste årets utveckling visar att den 

digitala omställningen inom handeln accelererar. Tillväxten sker idag på nätet, vilket får 

konsekvensen att nya affärsmodeller växer fram och att gårdagens affärsmodeller snabbt kan bli helt 

inaktuella. Omkring 5 000 butiker inom sällanköpsvaruhandeln har försvunnit på bara sex år. 

Konkurrensen från utlandet har intensifierats kraftigt. Den lokala handlaren på hörnet hamnar lätt i 

lönsamhetsproblem när konsumenten enkelt kan klicka hem varor direkt från globala aktörer på 

nätet med produktion i lågkostnadsländer. 

Även om e-handeln nu har nått en sådan nivå att den ritar om detaljhandelskartan är det viktigt att 

komma ihåg att merparten av handeln under överskådlig tid fortfarande kommer att ske i fysiska 

butiker.” 

 

”Måste vi ha handeln i staden? Svaret är nej inte för handelns skull men det skulle vara bra mycket tråkigare för 

staden om handeln inte var närvarande. 

Det ställer ökade krav på kommunernas planläggning och att kunskapen om handeln och övriga kommersiella 

verksamheter ökar. I den här utvecklingen som går framåt i rasande fart krävs det att kommunen tar ledningen 

och skapar tydliga riktlinjer”  

Citat: Elisabeth Elmsäter Vegsö/Näringspolitisk expert, Svensk Handel och Anna Hag, Strateg,Hållbar 

stadsutveckling, innovation, Visita.  

 

Svensk handel 
DAGLIGVARUHANDEL 



Dagligvaruhandeln står inför fortsatta förändringar. Coronakrisen förstärker de 

konsumentbeteenden som redan drev strukturomvandlingen. Fler tar chansen att handla dagligvaror 

på nätet och nya konsumentgrupper som tidigare inte e-handlat ändrar sina vanor. Nya 

konsumentgrupper hittar också fram till lågprishandeln. Det är troligt att många av de övergripande 

trender som man kunnat se i Storbritannien även kommer att få fäste i Sverige. Lågprisaktörer är 

redan närvarande, e-handeln växer starkt och personalfria butiker testas. En skillnad mot 

Storbritannien är möjligtvis att de etablerade svenska aktörerna har sett den brittiska utvecklingen 

och reagerar på den för att åstadkomma en annorlunda utveckling. De största svenska 

dagligvaruaktörerna har idag etablerade e-handelssatsningar. Det har också investerats mycket 

pengar i verksamheten och nya tekniska lösningar. 

SÄLLANKÖPSHANDEL 

E-handelsförsäljningen väntas fortsätta uppvisa stark tillväxttakt under de kommande åren och kan 

få extra skjuts på kort sikt på grund av de köpbeteenden som förstärks av coronavirusets framfart. 

Butikshandeln kommer att ha det fortsatt tufft, i synnerhet under coronapandemin som reducerat 

besöksflödet i många butiker. Antalet anställda inom sällanköpsvaruhandeln väntas minska de 

närmaste åren eftersom den växande e-handeln har betydligt högre omsättning per anställd än 

butikerna. Det reducerar personalbehovet. Antalet butiker kommer fortsätta att bli färre de 

närmaste åren. Inte minst blir detta en effekt av coronakrisen. Det är troligt att utslagning kommer 

att ske bland framförallt mindre aktörer där den ekonomiska motståndskraften ofta är lägre än hos 

större. Priserna inom handeln väntas pressas mer framöver. Stora plattformsaktörer som Amazon 

arbetar med provisionsbaserade affärsmodeller oberoende av handelns prisnivå och driver på de 

låga marginalerna för att locka konsumenter. Lyxmarknaden och lågprishandeln visar dock att det är 

möjligt att upprätthålla goda marginaler även vid butiksexpansion. Fenomenet inom 

premiummarknaden gäller inte bara lyxprodukter utan alla aktörer som kontrollerar sina egna 

varumärken har möjlighet att kringgå direkt konkurrens och erbjuda värden som konsumenterna är 

beredda att betala för. Dessa kan vara lyx och kvalitet men det kan också vara unikt hantverk, 

förstklassig service, individanpassning eller miljömedvetenhet. 

Regeringen 

Strategi för Levande städer – politik för en hållbar Stadsutveckling (12 april, 2018) 

Strategin innehåller övergripande mål för hållbara städer och nya etappmål i miljömålssystemet 

tillsammans med prioriteringar och nya in-satser med tyngdpunkt på miljömässigt hållbar 

stadsutveckling. Strategin bidrar till att nå de nationella miljömålen liksom nationella mål inom andra 

politikområden. Den bidrar även till att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, särskilt till mål 11 om 

hållbara städer, samt till FN:s New Urban Agenda och EU:s urbana agenda. 

 

Regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga 

städer där människor möts och innovationer skapas. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner 

av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara. I städerna finns 

möjligheter att klara många av klimat- och miljöutmaningarna, och arbetet för en hållbar 

stadsutveckling är viktigt för att uppnå miljömålen. 

 

Hållbar stad 



Nyheter, idéer och lärdomar från pågående projekt. En satsning från sex myndigheter, en webbplats 

för alla som är intresserade av hållbar stadsutveckling. Här kan man även söka finansiering. 

Trafikverket 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart.  

Tillväxtverket 

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. De har regeringens uppdrag att 

främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. 

Även här kan man söka finansiering 

 

Boverket 

Boverket är en svensk central förvaltningsmyndighet, tillkommen 1988 genom sammanläggning av 

tidigare Bostadsstyrelsen och Statens planverk. Boverket är myndigheten för samhällsplanering, 

byggande och boende. Även här finns det möjlighet att söka finansiering/bidrag. 

 

 

Länkar: 

Svenska Handels Läget i handelns https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-

opinion/rapporter-och-foldrar/e-handelsrapporter/laget-i-handeln-2020.pdf 

Svensk Handels Trendrapport: http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-

opinion/rapporter/trendrapporten/  

Svensk Handels rapport e-handel/digitalisering: 

http://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-

opinion/pressmeddelande/rapport_det-stora-detaljhandelsskiftet_2018-digital-version.pdf  

Regeringen levande städer:  http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/04/skr.-

201718230/ 

Hållbar stad: https://hallbarstad.se/  

Trafikverket: https://www.trafikverket.se/  

Tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/ 

Boverket: https://www.boverket.se/ 

21. MEDBORGARUNDERSÖKNING 

Statistiska Centralbyrån, SCB, har genomfört en medborgarundersökning i Karlskoga kommun 2005-

2016. Undersökningarna genomfördes som en urvalsundersökning med ett slumpmässigt urval 

avpersoner i åldrarna 18-84 år. Undersökningen är oftast tänkt att vara ett av flera verktyg för att få 1 

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/e-handelsrapporter/laget-i-handeln-2020.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/e-handelsrapporter/laget-i-handeln-2020.pdf
http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/rapporter/trendrapporten/
http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/rapporter/trendrapporten/
http://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/pressmeddelande/rapport_det-stora-detaljhandelsskiftet_2018-digital-version.pdf
http://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/pressmeddelande/rapport_det-stora-detaljhandelsskiftet_2018-digital-version.pdf
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/
https://hallbarstad.se/
https://www.trafikverket.se/
https://tillvaxtverket.se/
https://www.boverket.se/


De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 

100. Ju högre värde, desto bättre betyg har medborgarna gett sin kommun. Det är viktigt att komma 

ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. 

Skillnaden är att brukarundersökning genomförs av dem som nyttjat en tjänst medan 

attitydundersökning är mer känslan av hur man tror en tjänst utförs. 

 

Utdrag ur SCB:s medborgarundersökning våren 2016  
 

Nöjd - Region-Index (NRI) (alla 135 kommuner) 

Hur ser medborgarna på Karlskoga kommun som en plats att bo och leva på och vilka områden bör 

uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Karlskoga kommun? 

• Frågeområden som bör prioriteras: Bostäder och trygghet 

• Frågeområden som bör förbättras om möjligt: Fritidsmöjligheter 

• Frågeområden som kan ges lägre prioritet: Arbetsmöjligheter 

• Frågeområden som bör bevaras: Utbildningsmöjligheter och kommersiellt utbud 

Karlskoga låg på index 58 jämfört med riket som ligger på 59 

Nöjd - Medborgar-Index (NMI) (inte alla kommuner) 

Hur ser medborgarna i Karlskoga kommun på kommunens verksamhet? 

Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Karlskoga kommun? 

• Verksamheter som bör prioriteras: Gator och vägar, äldreomsorgen och miljöarbete 

• Verksamheter som bör förbättras om möjligt: Renhållning och sophämtning, gymnasieskolan 

• Verksamheter som kan ges lägre prioritet: Stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar, 
grundskola, idrotts- och motionsanläggningar 

• Verksamheter som bör bevaras: Vatten och avlopp, förskolan, Räddningstjänsten och kultur 

Karlskoga låg på index 57 jämfört med riket som ligger på 53 

Nöjd-Inflytande-Index (NII) (inte alla kommuner) 

Hur ser medborgarna i Karlskoga kommun på sitt inflytande i kommunen? 

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Karlskoga kommun? 

 

• Frågeområden som bör prioriteras: Påverkan och förtroende 

• Frågeområden som bör förbättras om möjligt: Inget frågeområde har hamnat här 

• Frågeområden som kan ges lägre prioritet: Kontakt 

• Frågeområden som bör bevaras: Information 

Karlskoga låg på index 41 jämfört med riket som ligger på 39 

22. TRANSPARENT KOMMUNIKATION OCH ÅTERKOPPLING  

Samverkansprojekt Värmlandsvägen har som syfte att alla aktörer i det geografiska området ska 

samarbeta för att nå ett gemensamt resultat som man inte kan åstadkomma på egen hand. Vi vet att 

projektet engagerar många från olika delar av samhället vilket gör det extra viktigt att återkoppla 



samt ge löpande information. Dels via mejl, genom möten, pressmeddelanden och även att 

kontinuerligt uppdatera projektets olika steg på digitala plattformar. 

Informationskanaler 

Vi har använt oss av oss av befintliga, beprövade kanaler och skapat nya till sen å effektiv kostnad 

som möjligt 

• Press 

• Näringslivsenheten 

• Sociala medier 

• Styrgruppens egna kanaler 

• Flygblad 

• Karlskoga kommuns hemsida 

• Skyltar på stan 

• Filmer 

• Deltagande i befintliga mötes så som tex Marknadsplats Karlskoga 
 
Regelbundet uppdaterat webbplats för projektet: www.karlskoga.se/värmlandsvägen 
 
 

http://www.karlskoga.se/värmlandsvägen
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Värmlandsvägen, Karlskoga kommun
Projektnummer 797697

ARBETSMATERIAL
Kostnadsuppskattning

Datum 2021-05-31
Updragsledare: J Berg

Handläggare: N Hengelage

Kod Text Enhet Mängd á-pris  Belopp 

 TOTAL 
14 467 754,00 kr    

1) FÖRARBETEN        2 478 539,00 kr 
2) GATUGRÖN        1 340 400,00 kr 
3) YTSKIKT        7 970 505,00 kr 
4) UTRUSTNING           761 278,00 kr 
5) VA-ARBETEN 1 917 032,00 kr       

Översiktskarta
Planeringsområde Värmlandsvägen

Garantiskötsel ingår inte. Prissättning baseras på genomsnittspriser och kan avvika 
från slutpris. Priser anges ex moms.

SAMMANFATTNING AV KOSTNADER
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Värmlandsvägen, Karlskoga kommun
Projektnummer 797697

ARBETSMATERIAL
Kostnadsuppskattning

Datum 2021-05-31
Updragsledare: J Berg

Handläggare: N Hengelage

Kod Text Enhet Mängd á-pris  Belopp 

 TOTAL 
1) FÖRARBETEN                               2 478 539,00 kr 

Hjälparbeten
Tillfälligt avledning av dagvatten st -                                    10 000,00 kr 
Åtgärd för el- och telekablar o d i mark st -                                    10 000,00 kr 
Skyddsinhägnad av arbetsområde st -                                    20 000,00 kr 
Tillfällig vägtrafikanordning st -                                    50 000,00 kr 
Inmätning, inmätning ledning st -                                       5 000,00 kr 

Rivning
Fällning av träd st 12 500,00 kr                                                           6 000,00 kr 
Röjning av stubbar                                                   st 12 440,00 kr                                                           5 280,00 kr 
Borttagning av markvegetation och jordmån, fall B m² 180 261,00 kr                                                        46 980,00 kr 

Rivning av asfalt m² 940 50,00 kr                                                          47 000,00 kr 
Rivning av betongplattor m² 2080 50,00 kr                                                        104 000,00 kr 
Rivning av rörledning m 1200 82,00 kr                                                          98 400,00 kr 
Rivning av skyltstolpe st 5 325,00 kr                                                           1 625,00 kr 
Demontering av kantsten m 450 150,00 kr                                                        67 500,00 kr 
Demontering av smågatsten m² 600 150,00 kr                                                        90 000,00 kr 

Rivning av gatubelysningsstolpe st 8 950,00 kr                                                           7 600,00 kr 
Flyttning av belysningsfundament st 8 15 000,00 kr                                                 120 000,00 kr 

Schakt
Jordschakt för väg, plan, Fall B m³ 3000 233,00 kr                                                      699 000,00 kr 
Jordschakt för VA-ledning, dränering, el, Fall B m³ 400 340,00 kr                                                      136 000,00 kr 

Fyllning
Fyllning för väg, plan, Fall B m² 300 100,00 kr                                                        30 000,00 kr 
Ledningsbädd för VA-ledning, dränering, el, Fall B m² 400 190,00 kr                                                        76 000,00 kr 
Kringfyllning för VA-ledning, dränering, el, Fall B m³ 200 700,00 kr                                                      140 000,00 kr 

Transporter, arbetstid, oväntade kostnader 40% av inköpspris                                  708 154,00 kr 
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Värmlandsvägen, Karlskoga kommun
Projektnummer 797697

ARBETSMATERIAL
Kostnadsuppskattning

Datum 2021-05-31
Updragsledare: J Berg

Handläggare: N Hengelage

Kod Text Enhet Mängd á-pris  Belopp 

 TOTAL 
2) GATUGRÖN                               1 340 400,00 kr 

Planteringsytor inkl jord, avjämning, gödsling, vattning, osv m² 440 900,00 kr                                                      396 000,00 kr 
Skelettjord för trädplantering inkl avjämning, gödsling, vattning, osv m² 140 1 100,00 kr                                                   154 000,00 kr 
Gräsytor inkl jord, sådd, avjämning, gödsling, vattning, osv m² 1030 280,00 kr                                                      288 400,00 kr 

Träd, hög kvalitet, inkl stöd, vattning, osv st 8 20 000,00 kr                                                 160 000,00 kr 
Träd, medium kvalitet, inkl stöd, vattning, osv st 10 4 500,00 kr                                                     45 000,00 kr 
Buskträd, medium kvalitet, inkl stöd, vattning, osv st 10 700,00 kr                                                           7 000,00 kr 
Blandad växtlighet av buskar, perenner, gräs m² 580 500,00 kr                                                      290 000,00 kr 

 TOTAL 
3) YTSKIKT, inkl överbyggnad                               7 970 505,00 kr 

Asfalt, cykelbana m² 995 917,00 kr                                                      912 415,00 kr 
Asfaltsmålning, övergångställen m² 175 50,00 kr                                                             8 750,00 kr 
Gräsarmering, parkering m² 160 1 100,00 kr                                                   176 000,00 kr 
Smågatsten för gångväg, mönsterläggning, inkl justering, sättsand och sten m² 2080 1 500,00 kr                                                3 120 000,00 kr 
Smågatsten för körbana, mönsterläggning, inkl justering, sättsand och sten m² 840 1 500,00 kr                                                1 260 000,00 kr 
Smågatsten för körbana, omläggning av befintlig sten m² 600 900,00 kr                                                      540 000,00 kr 
Portsten m 35 2 300,00 kr                                                     80 500,00 kr 
Kantsten, satt i betong, återanvänd m 1000 1 300,00 kr                                                1 300 000,00 kr 
Kantsten, satt i betong, ny m 200 2 100,00 kr                                                   420 000,00 kr 
Markränna med dekor m 100 800,00 kr                                                        80 000,00 kr 
Övergång/hållplats, plattor, vit m² 60 830,00 kr                                                        49 800,00 kr 
Övergång/hållplats, sinusplattor, vit m² 8 2 880,00 kr                                                     23 040,00 kr 

 TOTAL 
4) UTRUSTNING                                  761 278,00 kr 

Utrustning
Soffa med rygg- och armstöd, t ex Vestre "Bloc" st 4 13 300,00 kr                                                   53 200,00 kr 
Bänk, multifunktional cirkel, t ex Vestre "Stripes" st 2 35 700,00 kr                                                   71 400,00 kr 
Stol, snurrbar, t ex Nola "Parco", art-nr Ö19-19MC st 4 11 050,00 kr                                                   44 200,00 kr 
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Värmlandsvägen, Karlskoga kommun
Projektnummer 797697

ARBETSMATERIAL
Kostnadsuppskattning

Datum 2021-05-31
Updragsledare: J Berg

Handläggare: N Hengelage

Kod Text Enhet Mängd á-pris  Belopp 
Stol, fast med armstöd, t ex Nola "Parco", art-nr Ö19-18AMC st 2 10 745,00 kr                                                   21 490,00 kr 
Bord, runt 60cm, t ex Nola "Parco", art-nr Ö19-24/66MRR st 2 8 590,00 kr                                                     17 180,00 kr 
Skräpkorg 50l inkl stolpe, t ex Vestre "City" st 6 6 800,00 kr                                                     40 800,00 kr 
Cykelställ med ramlås, t ex Delta "Cyklos" st 7 1 500,00 kr                                                     10 500,00 kr 
Montage och fundament 40% av inköpspris                                  103 508,00 kr 

Belysning
Belysningsarmatur, standard dubbelarmad stolpe 8m, inkl 25 m kabel och rör st 15 19 000,00 kr                                                 285 000,00 kr 
Montage och fundament 40% av inköpspris                                  114 000,00 kr 

 TOTAL 
5) VA-ledningar                               1 917 032,00 kr 

Dagvatten Ledning m 200 800,00 kr 160 000,00 kr
Spillvattenledning m 200 600,00 kr 120 000,00 kr
Vatten m 200 400,00 kr 80 000,00 kr
dränering väg m 400 200,00 kr 80 000,00 kr
ventiler st 8 4 327,00 kr 34 616,00 kr
Brunn Dagvatten st 8 16 500,00 kr 132 000,00 kr
Brunn Spillvatten st 8 16 500,00 kr 132 000,00 kr
Brunn spol  service st 8 4 327,00 kr 34 616,00 kr
Brunn spol  drännering st 8 2 500,00 kr 20 000,00 kr
service fastighet ansl bef st 6 3 000,00 kr 18 000,00 kr
Befintliga el-/fiberledningar som flyttas m 400 1 800,00 kr 720 000,00 kr
Ledningsbädd m² 180 110,00 kr 19 800,00 kr
Kringfyllning m³ 400 300,00 kr 120 000,00 kr
Resterande fyllning m³ 640 100,00 kr 64 000,00 kr
Jordschakt VA m³ 1040 175,00 kr 182 000,00 kr
Bergsschakt VA m³ 0 550,00 kr  -   kr 
Avtäckning berg m² 0 25,00 kr  -   kr 
Bergöveryta m² 0 750,00 kr  -   kr 
Schakt El, belysning och fiber m 400 400,00 kr 160 000,00 kr
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Vi heter Albin och Eric och vi har undersökt Värmlandsvägen.  Det gör vi för att skapa ett underlag åt 
kommunen som de senare kan använda för att utveckla och fatta beslut om gatan.  Vi har studerat 
hur människor rör sig i området för att se hur folk nyttjar gatan idag. Vi ska också ta reda på hur barn 
och unga kan kommunicera med politiker i kommunen. 

Innehåll: 
Del 1 

Beskrivning av platsen 
Värmlandsvägen som vi undersökt är 370 meter lång med 54 aktörer. Halva vägen består av asfalt 
och den andra halvan av kullersten.  På sidan av vägen finns det två gångbanor/cykelbanor som följer 
vägen. Den ena är mindre än den andre och består endast av kullersten medan den andra gångbanan 
är delad så att ena sidan är asfalt och den andra är kullersten. På den andra gångbanan finns det 
även träd som också följer vägen. Träden har dock fått för stora rötter som i sin tur har gjort att 
kullersten har spruckit. Vägen lutar också neråt till öster. Det finns lägenheter längs nästan hela 
vägen som finns ovanför butikerna.  På vägen finns det fyra övergångställen varav en av dem är med 
stoppljus.  Det finns också två parkeringar som är kopplade till vägen. Vid gångbanan finns det två 
uteserveringar men det finns sex restauranger.  Det finns ett busstopp. 

Beteendestudier 
Studierna vi utförde på Värmlandsvägen var att vi räknade: 

1. Antal passerande på cykel/bil/fots. Den här undersökningen utfördes mellan 7-8, 12-13, 17-
18 samt 20-21.

2. Åldersfördelningen på de som passerar till fots och med cykel. Personer i fordon är för svåra
att se ålder på. Den här undersökningen utfördes mellan 7-8, 12-13, 17-18 samt 20-21.

3. Könsfördelningen mellan passerande som cyklar/går. Den här undersökningen utfördes
enbart mellan 15-16.

4. Var man passerar gatan. Den här undersökningen utfördes enbart mellan 12-13.

5. Antal personer som står och vad de uppskattas göra. Den här undersökningen utfördes
enbart mellan 16-17.

6. Antal personer som går in i butik med trappsteg. Den här undersökningen utfördes mellan
12-13

Resultat av beteendestudier 
Det vi märker klart och tydligast är att det är bilen som dominerar på vägen dygnet runt även fast vi 
trodde att det skulle vara mer jämt fördelat. På morgonen är det mer äldre som går medan på 
kvällen så cyklade de bara förbi. En sak jag reagerade på under figur 4 var att de unga helst höll sig på 
en sida, de vuxna gick över men nästan bara på övergångställena och de äldre gick för det mesta rätt 
över. En till sak vi reagerade på var hur människor satt på marken när de väntade eller bara satt. 

BILAGA 3



 

Figur 1. Förbipasserande med olika färdsätt. Kl. 7-8 och 12-13 är mätta måndagen den 22 juni i 
regnigt väder. Kl. 17-18 och 20-21 är mätta torsdagen den 25 juni i soligt och mycket varmt väder.  

 

 

Figur 2. Ålderfördelningen uppskattad. Kl. 7-8 och 12-13 är mätta måndagen den 22 juni i regnigt 
väder. Kl. 17-18 och 20-21 är mätta torsdagen den 25 juni i soligt och mycket varmt väder. 
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Figur 3. Könsfördelningen för passerande på cykel och till fots. Könsfördelningen uppskattad. Mättes 
torsdag 18 juni kl 15-16 i soligt väder.  

 

Figur 4. Var gående passerat gatan markeras med gula sträck. Mättes Onsdag 17 juni kl 12-13 i soligt 
väder. 
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Figur 5. Antal personer som står och väntar och vad de uppskattas göra. Mättes torsdag 18 juni kl. 
16-17 i soligt väder.  

 

Tabell 6. Antal personer som går in i butik med trappsteg, mättes onsdag 17 juni kl. 12-13 i soligt 
väder.  

Butik Antal som går in Varav antal som har svårt att 
ta sig in 

Fonus 0 0 
Kiropraktor 0 0 
Bomans (Barber dhop) 0 0 
Telenor 3 0 
Boman frisersalong 3 0 
Jurist 0 0 
Viet Dragon 3 0 
  

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

Väntar Tittar Vilar Sitter Pratar

Antal personer som står och…



Slutsatser 
Vi tror att folk inte riktigt har en åsikt om platsen eftersom det inte finns något där att tycka om. Om 
vi var tvungna att säga något tror vi att folk inte tycker om platsen. De flesta cyklar, åker bil och går 
igenom utan att stanna. De som väl stannar går in på Go Banana och handlar godis eller hämtar paket 
och sen direkt åker därifrån. Andra stannar och äter på Bullseye eller O’Learys. Problemet är att det 
finns för lite som lockar folk att stanna där och ta en paus. Det finns inga bänkar och heller inga 
cykelställ förutom nere vid Café Villa Ekeliden. De som rör sig i området är flest vuxna men barn/unga 
och äldre tillsammans blir samma mängd som vuxna och därför är det väldigt jämställt mellan dem.  

I början innan vi hade utfört studierna tänkte vi en tanke att de skulle kunna göra hela 
Värmlandsvägen till gågata men nu eftersom vi märkte den enorma andelen bilar jämfört med de 
som går och cyklar tror vi att den idén inte går att utföra. 

Del 2 

Vad tycker ni och andra ungdomar om platsen?  
Vi gjorde frågor till andra sommarjobbare här på samhällsbyggnadsförvaltningen.  Dagen efter tog vi 
ut dem på en rundvandring på Värmlandsvägen.  Där bad vi dem att vara mer observanta när dem 
strövade omkring. När rundvandringen var klar fick de svara på frågorna vi gav dem. 

Vad ungdomer helst gör när de besöker Värmlandsvägen är att gå till Go Banana eller äta på 
restaurang. Om de inte gör något av de sakerna går de bara igenom. Ungdomarna vi intervjuat tycker 
att vägen är händelserik och att det är trevligt. Några tycker dock att vägen är tråkig. Det finns många 
saker som kan förbättras ur ungdomarnas perspektiv. Det vi tycker kan bli bättre är att: 

1. Byta ut plattorna på gångbanan och bilvägen. 

2. Måla om linjerna på övergångsställena och parkeringar. 

3. Lägga till cykelparkering utanför Go Banana. 

4. Släta asfalten vid övergångställena.   

5. Måla/renovera busstationen. 

6. Skaffa fler uteserveringar. 

7. Fler lampor och byta färg till blått ljus. 

8. Fler parkeringar.  

9. Skaffa fler bänkar 

10. Måla byggnaderna i finare färger. 

11. Tydligare visa vad som cykelväg och gångväg 

  



Hur kan samhällsbyggnadsförvaltningen prata med barn och unga?  
Problemet tror vi är att ungdomar inte tar en sådan grej seriöst. De bryr sig inte eller tror helt enkelt 
att vad de än sig säger eller gör kommer det ändå inte påverka något i slutändan. Ungdomar vill vara 
med i processen. Det finns ungdomar som verkligen känner att de vill hjälpa till och för att nå dem är 
det bara så enkelt som att t.ex. skapa ett instagram konto men så finns det de som inte bryr sig ett 
dugg och att nå dem är svårt. Ungdomar kommer definitivt inte vilja samlas och ha möten med andra 
för att samtala med andra är ibland lite läskigt, men man skulle nog nå fram till dem genom som sagt 
instagram och så får folk t.ex. kommentera på ett inlägg vad de tycker kan förbättras.< 
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SBN § 96  Dnr 2018-00252  
 
Slutredovisning av uppdrag att genomföra en 
förstudie för del av Värmlandsvägen inom Purple 
Flag området 
 

Sammanfattning av ärendet 
I oktober 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra en förstudie på Värmlandsvägen, för sträckan mellan Ekliden 
och Karlskoga busstation.  
 
Bakgrunden till uppdraget är den Purple Flag certifieringen som 
genomfördes 2017 Purple Flag är ett certifikat som handlar om att skapa 
en trygg och samtidigt levande stad även efter klockan 17. Den lila 
flaggan blir därmed symbolen för en trygg, säker, jämställd och attraktiv 
stad som håller en hög och trygg kvalitet med ett varierat kvällsutbud för 
alla. I samband med certifieringen genomfördes trygghetsvandringar i 
centrum med representanter från näringsliv, polis, tjänstemän och 
politiker från kommunen. Vi såg då att det inte räcker med de åtgärder 
som utfördes i samband med certifieringen. En Purple flagcertifiering 
handlar inte bara om att det finns enhetliga sopkorgar, fräscha parkbänkar 
och en trygg belysning i staden. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser 
behovet av att börja planera för mer långsiktiga åtgärder inom Purple 
flagområdet. Det handlar om att faktiskt se möjligheterna och att 
samverka med näringsliv, polis, bolag, andra fastighetsägare och boende 
för bättre fysiska miljöer för en attraktivare stad.  
 
Inom förstudien har en workshop genomförts med kompetenser inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, kontakt har tagits med andra 
fastighetsägare som också är intresserade av att delta i en utveckling av 
Värmlandsvägen, samt har omvärldsbevakning genomförts för att se hur 
andra kommuner jobbar med frågan. 
 
Förstudien visar på en rad åtgärder som är helt nödvändiga att utföra 
inom det utpekade området på Värmlandsvägen, för trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och trygghet. Förstudien visar också att många av de 
åtgärder i gaturummet som förvaltningen ser behov av i dag, inte bedöms 
rymmas inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsram. För att få 
fram ett underlag för framtida äskanden av investeringsmedel behövs en 
fördjupad förstudie för att åtgärder i området ska kunna tas fram. För 
detta har samhällsbyggnadsnämnden äskat medel i mål och budget för 
2020, där beslut tas i kommunfullmäktige i juni 2019. 
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Vidare pekar förstudien på att, för att nå ett tillgängligt, attraktivt och 
säkert område, finns vikten av att så många aktörer i området som möjligt 
är med och driver arbetet framåt. Att det finns gemensamma mål och 
visioner för området är vi övertygade om ger en starkare drivkraft och 
bättre resultat. Det skapar engagemang och en tydlig helhet i området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förstudien och 
samtidigt uppdra till förvaltningen att genomföra en fördjupad förstudie, 
under förutsättning att äskade medel för detta beviljas i 
kommunfullmäktige.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 22 maj 2019 
Förstudie för del av Värmlandsvägen som ingår i Purple Flag-området, 
22 maj 2019 
Beslut om uppdrag att göra en förstudie för del av Värmlandsvägen inom 
Purple Flag-området, SBN SBN § 122, 9 oktober 2018 
 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna förstudien för del av 
Värmlandsvägen som ingår i Purple Flag-området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnads-
förvaltningen att genomföra en fördjupad förstudie för del av Värmlands-
vägen som ingår i Purple Flag-området, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beviljar äskade medel för förstudien. 
 
 
 
Expedieras till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__ 
 
 




