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FRAMTIDSSCENARIER FÖR VÄRMLAND



BAKGRUND

Användarguide/handbok 
för Värmlandsstrategin 

kopplat till fysisk 
planering

Strukturbild utifrån 
Värmlandsstrategin

Strukturbilder kräver en 
gemensam vision och 
en ”politisk mognad” 

Tidshorisonten skapar 
osäkerheter och kräver 
ställningstaganden –
därmed behövs flera 
tänkbara scenarier

Resultatet bör vara 
någon form av möjliga 

scenarier som underlag 
till kommande RUS och 

ÖP



Framtidsscenarier för Värmland 
2060

• Syfte: 
– Underlag till kommunernas översiktsplaner och 

utvecklingsarbete
– Underlag till en (ev.) kommande regional fysisk planering
– Underlag till kommande revidering av Värmlandsstrategin 

och politisk diskussion kring utvecklingsriktning för 
Värmland

VÄRMLAND 2060



Utgångspunkter

• Regionala mål, strategier och planer som har bäring 
på fysisk planering

• Kommunala översiktsplaner 



Urval av förutsättningar
• Statistik har valts ut på

– Relevans
– Kostnad/nytta
– Redovisningsnivå (regional nivå har prioriterats)

• Intressant att se Värmlands utveckling över tid (trenden)
– Tex var jobben finns

• Intressant om Värmland skiljer sig från angränsande län
– Tex befolkningsutveckling



STATISTIKUNDERLAG

DEMOGRAFI
Förvärvsinkomst på individnivå
Regional befolkningsprognos (framskrivning)
Befolkning efter ålder
Befolkning efter kön
Förvärvsarbetande dagbefolkning efter bransch (SNI07)
Förvärvsarbetande dagbefolkning efter bransch nuläge
Befolkning 20-64 år efter sysselsättning
Befolkning 25-65 år efter utbildningsnivå
Utbildningsnivå efter kön

NÄRINGSLIVSSTRUKTUR
Arbetstillfällen efter sektor
Arbetspendling efter kön
Handelsindex för varje kommun

SAMHÄLLSSERVICE
Skolor
Vårdinrättningar
Kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR
Fiber (bredband)
Telefoni (mobil) täckning
Vägar
Järnvägar
Sjöfart
Flygplatser
Prognos vägar

BEBYGGELSESTRUKTUR
Detaljplaner och bygglov i länet
Nybyggnad av bostäder
Kommunernas ÖP i länet

NORGE
Vägnätet/järnväg
Pågående projekt väg/järnväg
Befolkning
Näringsliv/arbetsplatser
Gränshandeln
Flyttningar mellan Sverige och Norge

ANGRÄNSANDE LÄN
Befolkning
Befolkningsprognos
Flyttningar mellan länen

UTVECKLINGS/BEVARANDEOMRÅDEN
Natur
Kultur
Besöksnäring/friluftsliv

KLIMAT
Temperatur
Körsträcka per invånare
Naionella emissionsdatabasen
Nederbörd

FOLKHÄLSOTAL
Ohälsotal efter kön och ålder



Kartor och scenarier

• Statistiken har bearbetats i GIS där det varit möjligt –

resultatet: en mängd kartor med statistik från

• 1986, 1995, 2005 och 2015

• Sweco har bearbetat statistiken och SBK Värmland har 

ansvaret för rapporten

• 3 workshops med tjänstepersoner på kommunerna, konsulter, 

Länsstyrelsen, Trafikverket och Region Värmland



• Scenarioplanering

Scenario BScenario A

Scenario C Scenario D



Fyra scenarier för Värmland

• Fyra möjliga framtidsscenarier 
• Ett noll-scenario (framskrivning av dagens mål, 

strategier och planer)
• Scenarierna visar en möjlig framtid – inget 

ställningstagande eller en faktiskt verklighet
• Utgångspunkt: koppling till fysisk planering



Fortsatt arbete

• Arbetsgrupp med representanter från kommuner, 
Region Värmland och Länsstyrelsen

• Rapport 
• Klickbara kartor/scenarier på vår hemsida
• Politisk förankring senare i höst



Region Värmland är en regional
utvecklingsorganisation.

Vi skapar förutsättningar för en
hållbar tillväxt i Värmland.


