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Inledning 
Bakgrund 
Tillväxtutskottet har 2007-08-11 beslutat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för seniorboende i Ulvsby.  

08-11 beslutat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för seniorboende i Ulvsby.  

Stadsbyggnadsnämnden gav 2007-12-19 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera 
förutsättningar och riktlinjer för ny bebyggelse i Ulvsby i ett planprogram.  
Stadsbyggnadsnämnden gav 2007-12-19 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera 
förutsättningar och riktlinjer för ny bebyggelse i Ulvsby i ett planprogram.  

Syfte Syfte 
Planprogrammets syfte är att visa förutsättningar och ge riktlinjer för ny bebyggelse i Vallargärdet 
Ulvsby och fungera som underlag vid detaljplanearbete.  
Planprogrammets syfte är att visa förutsättningar och ge riktlinjer för ny bebyggelse i Vallargärdet 
Ulvsby och fungera som underlag vid detaljplanearbete.  

Programområdet Programområdet 
Området som behandlas i planprogrammet är ca 11 ha stort 
och ligger ca 13 km nordost om Karlstad centrum, strax i
Vallargärdet med anslutning till Filipstadsvägen (riksv
63). 

Området som behandlas i planprogrammet är ca 11 ha stort 
och ligger ca 13 km nordost om Karlstad centrum, strax i
Vallargärdet med anslutning till Filipstadsvägen (riksv
63). 

programområde 

rv 63 

Alstern 
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Planförhållanden 
Översiktsplanen 
Översiktsplanen säger följande om bebyggelsekompletteringar inom den tätortsnära zonen: 

 Ny bebyggelse bör tillkomma först efter planmässiga överväganden beträffande områdets 
utvecklingsmöjligheter i ett helhetsperspektiv. 

 Tillgången till kollektivtrafik ska beaktas. 

 Om möjligt skall ny bebyggelse ansluta till det kommunala avloppsnätet.   

Specifikt om området kring Ulvsby säger översiktsplanen att en samlad studie bör göras, samt att ny 
bebyggelse måste övervägas noga vad gäller avloppshanteringen, i och med avrinningen till sjön 
Alstern pga dess labila näringstillstånd.  

Ett övergripande mål för utvecklingsarbetet i kommunen är att åstadkomma en långsiktigt hållbar och 
attraktiv kommun. I definitionen av hållbarhet ingår tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk samt 
social (& kulturell) utveckling. Några faktorer som kan göra en kommun attraktiv när det gäller 
boende är: bra bostäder i attraktiva lägen, differentierat utbud av bostäder, bostäder nära 
kommunikationer, god fritidssysselsättning och service mm, samt möjlighet att byta bostad när behov 
uppstår.   
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Områdesplan 
Det finns en områdesplan för Vallargärdet-Ulvsbyn som är antagen av kommunfullmäktige 1981. 
Denna visar principer för översiktlig markanvändning och lägen för nya bostadsgrupper.  
  

  
Del av plankarta från Områdesplan för Vallargärdet-Ulvsbyn.  

Detaljplan 
Programområdet är inte detaljplanelagt.  
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Övriga utredningar och ansökningar 
Vägverket har översiktligt studerat möjligheten till utbyggnad av väg 63 sträckan Ulvsbyn-Molkom 
till mötesfri landväg och referenshastighet 100 km/tim. I studien föreslås avfarten vid djursjukhuset 
stängas och att en ögla för vänstersväng byggs ut vid fotbollsplanen. Vidare föreslås att nuvarande 
gångpassage över väg 63 i höjd med Vallagärdets skola får en annan lösning. 

Området mellan Ulvsby IP och Smådjurskliniken har i en utredning om planberedskap för 
verksamheter identifierats som lämpligt att planlägga för verksamheter som förbrukar små mängder 
vatten och inte belastar avloppsnätet med stora spillvattenmängder som kräver rening. 

En ansökan om brytning av berg inom ett område norr om Vallargärdet har kommit in till 
länsstyrelsen för tillståndsprövning. Området som täktansökan avser ligger ca 800 m norr om 
programområdet, 1-1,5 km från programområdets nya bostäder och ca 300 m norr om befintlig 
bebyggelse inom Strömsberg norr om Vallargärdet.  Trafiken till och från den täktverksamheten 
kommer, i det fall verksamheten kommer till stånd, att ansluta direkt till riksväg 63. Avståndet 
bedöms tillräckligt för att bostäder inom programområdet inte ska störas av verksamheten och frågan 
behöver inte utredas vidare i detaljplaneskedet.  
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Områdesförutsättningar  
Markägande 

De rosa-lila färgfälten är kommunägd mark, programområdet markerat.  

Kollektivtrafik 
Värmlandstrafik trafikerar riksväg 63 med sin linje 400 mellan Karlstad och Filipstad och bussarna 
stannar strax söder om Vallargärdets norra infart. Dagtid går ett 20-tal turer till respektive från 
Karlstad och resan till Vallargärdet tar ca 15 minuter. På lördagar och söndagar går sex turer.  

Service och verksamheter 
Skolan byggdes början på 1960-talet och är idag en grundskola med barn från förskoleåldern till 
årskurs sex. Upptagningsområdet sträcker sig från Edsgatan till Hasselbol och omfattar många av 
byarna på landet från Lindrågen i väster till Bäckelidstorp i öster. Kapaciteten bedöms av Barn- och 
ungdomsförvaltningen räcka till ett 15-tal nya hushåll. 

Affär finns i form av ICA Nära Mossbergs vid infarten till Vallargärdet. Där finns även en 
bensinpump. 
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Verksamheter finns i form av Sten och gravvårdar norr om Vallargärdet vid infarten till Alsters kyrka 
samt UTAB. Industri- och affärslokaler (numera lagerbyggnader) finns strax söder om Vallargärdet. 

Samlingslokaler i närheten finns i form av kyrkan i Alsters kyrkby, skolan och ordenshuset.  

Befintlig bebyggelse 
Inom programområdet finns ingen bebyggelse. Vallargärdet är en del av Ulvsby som omfattar 
tätbebyggelse. Området kring Vallargärdet utgörs huvudsakligen av en spridd lantlig villabebyggelse 
i flera olika grupperingar som Ulvsbybacken vid norra änden av Alstern, Ulvsby station, Åstorp, 
Mosstorp och Alsters kyrkby.  

I Vallargärdet finns ca nittio enbostadshus och några radhus, byggda i början och i mitten av 1960-
talet. Totalt bor här 240 st människor (2008), varav 60 st är 17 år eller yngre. 80 st av Vallargärdets 
invånare tillhör gruppen 50+.  

Bostadsgata med enbostadshus från 1960-talet.  

Vägar 
Väg 63 passerar programområdet i öster på 160-480 meters avstånd. Avståndet till Karlstads centrum 
är ca 13 km. På väg 63 är hastigheten 90 km/tim, sänkt till 70 vid norra infarten till Vallargärdet och 
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förbi infarten till alsters kyrka. Trafikmängden beräknas till ca 5500 fordon/årsmedeldygn. Vägen 
utgör riksintresse och transportväg för farligt gods. 100 meter från vägen förväntas ekvivalent 
bullernivå ligga runt 55 dBA. För de delar av programområdet som ligger närmast vägen behövs 
sannolikt en bullerberäkning som baseras på framtida trafikprognoser. 

Det finns två angöringsvägar från väg 63 till programområdet, en i söder vid fotbollsplanen (föreslås i 
vägverkets studie att göras om till ögla för vänstersväng) och en i norr vid livsmedelsbutiken. En 
lokalväg från norra infarten går söderut (Diamantvägen) förbi sydvästra delen av programområdet 
och vidare mot Åstorp och Strömshall. 

Gång- och cykelvägar  
Gång och cykelvägar finns av naturliga skäl inte inom programområdet. I villakvarteren närmast 
programområdet finns gator utan gångbanor. Klarälvbanan finns ca 800 m västerut som en värdefull 
gång- cykel- och inlinesbana mellan Hagfors och Karlstad.  

Ungefär i höjd med skolan finns en gångpassage över väg 63. En eventuell ombyggnad av väg 63 
kommer att medföra ett behov av att bygga om passagen för att öka trafiksäkerheten.  

Fritid, idrott 
Vid Vallargärdet finns en idrottsplats 
med fotbollsplan och hockeyrink. 
Idrottsplatsen nyttjas flitigt av skolan. 
Väster om Vallargärdet finns 
Klarälvsbanan som är en populär gång- 
och cykelväg med direkt förbindelse till 
Karlstad. Klarälvsbanan är också en 
attraktiv bana för inlinesåkare. Ulvsby 
IF har byggt en motionsbana för 
hindermountainbike på den gamla 
bandyplanen invid Klarälvsbanan och 
längre västerut vid Mosstorp finns 
elljusspår.  

Klarälvs- 
banan Vallar- 

gärdet 

idrotts- 
plats 

motions- 
spår 
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Markförhållanden, natur och vegetation 
Marken i området består huvudsakligen av berg och morän. Norr om fotbollsplanen och längre 
västerut finns stråk av lera. Området är ej undersökt vad gäller förekomst av eventuell markradon. 
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Fotbollsplan bana

Rening

Vallargärdet

Skola

1:4
1:8

1:40
1

1:40
4

1:15
1:130

1:2

1:13

5:1
8

82 m

Jordartskarta. Rött är berg, grått är morän, gult är lera.     Bostadsnära skog.  

Direkt norr om fotbollsplanen växer en gles skog med björk och sälg längs vägarna, och en del 
barrträd utgör fina solitärträd centralt i västra delen av området. Nordväst därom består vegetationen 
av en en ung och tät blandskog. Denna skog hyser inga naturvärden idag och den är mycket 
svårframkomlig för människor. Skolan har dock gjort en snitslad stig genom området.  

Hörnet Diamatvägen-Topasvägen utgörs av äldre, glest stående tallar och björkar (nr 1 på 
analyskartan sid.13). Nordost om denna dunge, utmed Topasvägen finns en dunge med medelålders 
björkar. En öppen kulle i området används som pulkabacke för mindre barn (markerad på 
analyskartan).  

Centralt i området finns ett bestånd av medelålders tall. Mot Diamantvägen (nr 2 på anlyskartan) 
finns en dunge med spridda sälgbuketter. Här förekommer också en del död ved med påväxt av 
tickor. Området är ca 50 x 50 meter stort. Detta område har höga naturvärden.  

Närmare den befintliga bebyggelsen finns en äldre tall- och granskog med inslag av björk. Skogen 
övergår successivt i en tätare blandskog (igenvuxet hygge) ju längre från bebyggelsen man kommer. I 
ungskogen finns enstaka överståndare av äldre tall som med fördel kan tas tillvara vid en eventuell 
byggnation. Området hyser idag inga särskilda naturvärden. Den äldre skogen har viss betydelse som 
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lek- och rekreationsskog.Nordväst om skolan finns en barrskog med hårt slitet markskikt. Detta 
område används som skolskog och är ett mycket värdefullt lekområde för skolbarnen.  

Vatten & avlopp 
Befintlig vattenförsörjning i Ulvsby nyttjas i princip till fullo idag däremot finns kapacitet i befintligt 
avloppsreningsverk att ansluta fler hushåll.  

Vid ca 15 tillkommande hushåll finns en så kallad ekonomisk tröskelnivå för VA-försörjningen i 
Ulvsby. Under denna nivå så medför tillkommande hushåll inga konsekvenser för VA-anläggningen 
men över denna nivå (15 tillkommande hushåll) så erfordras omfattande utbyggnad av 
dricksvattenproduktionen och eventuellt myndighetskrav att minska miljöbelastningen, dvs en högre 
grad av rening. 

Överväger man att bygga ut Ulvsby med fler än 15 hushåll så bör man som alternativ till att bygga ut 
det lokala vattenverket och utreda högre krav på reningen av avloppet studera möjligheten med att 
anlägga VA-överföringsledningar från Edsgatan till Ulvsby, med beaktande av ekonomi, VA-
driftsäkerhet och miljöbelastning på Alsterälven. Alsterälven lider av övergödning vilket gör 
hanteringen av spillvatten och dagvatten särskilt vikig att utreda. Möjligheten att även ansluta hushåll 
längs hela sträckan Edsgatan-Ulvsby bör ses som mycket värdefull. 

Ledningar 
Det finns en ledningsrätt och ett servitut norr om programområdet, inne på fastigheten Alstrum 5:1. 
Det är en ledningsrätt som sträcker sig genom hela Värmland till förmån för Fortum Distribution AB, 
för elektrisk starkströmsledning. Det finns en igenvuxen ledningsgata i samma sträckning, men inga 
luftledningar. I ledningsrätten finns inga ledningar och heller inga planer på ledningar. 

TS Skanova Access AB har en fiberkabel som passerar över södra delen av fastigheten Alsterum 
1:40. Det finns även en mindre kopparkabel längs med vägen från Diamantvägen och västerut. 
Hänsyn till dessa kablar, framförallt fiberkabeln, bör tas vid planeringen av bebyggelsen. I södra 
delen av programområdet finns ett servitut för teleledning att beakta vid eventuell utbyggnad.  
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Bebyggelseförutsättningar – analys 
Kvalitéer  
Vallargärdet är ett litet samhälle där alla har möjlighet att känna alla. Närheten till skola, förskola, 
fritids, livsmedelsbutik och bullhållplats med ett 20-tal förbindelser till Karlstads centrum under 
vardagar kan ses som mycket attraktivt. Här finns möjligheter att bo på landet nära stan med tillgång 
till natur, bla Alsterälven som är kanotled, och kultur i närheten. I anslutning till den befintliga 
bebyggelsen finns idrottsplats med bollplan och hockeyrink. Klarälvbanan (gång- och cykelvägen 
mellan Hagfors och Karlstad) finns inom knappt en kilometers avstånd och elljusspår finns 1,5 km 
väster om Vallargärdet.  

Inom programområdet finns en kulle som kan inlemmas i den nya bebyggelsen och användas som 
pulkabacke och lekplats. Längs norra raden av befintliga hus finns ett stråk med tallar som kan sparas 
som naturstråk mellan bebyggelseområdena. 

Möjligheter  
En komplettering av bebyggelsen invid Vallargärdet kan förstärka samhället. Lägenheter i olika 
storlekar kan ge möjligheter för många att bo kvar i sin hemtrakt när livssituationen förändras och 
man inte längre har möjlighet, eller vill bo i villa. Kundunderlaget för livsmedelsbutiken kommer att 
öka om området får fler invånare. Kommunen har rådighet över den mark som ligger inom 
programområdet.  

Problem 
Vattenkapaciteten är begränsad och området kan inte tillföras fler än 15 hushåll utan åtgärder.  
Buller från riksväg 63 kan bli ett problem om trafiken ökar mycket mer.  
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Inventering/analys 

 

skogsväg 

Viktiga platser, kopplingar och barriärer i Vallargärdet. 

handel skola 

skol- 
skog 

kulle 

fotbolls- 
plan 

villor 

Råbäcken 

rad- 
hus fina  ledningsrätt 

tallar 

villor 
servitut buss- 

hållplats 1
2

Alsterälven 

riksväg 63 
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Programskiss 

 

skog 

Tänkbar byggbar mark inom Vallargärdet.  

Den nya bostadsbebyggelsen vid Vallargärdet bör ligga nära den befintliga bebyggelsen för att 
effektivt kunna nyttja gator och ledningar i området, men också för upplevelsen av Vallargärdet som 
ett sammanhållet samhälle. Utbyggnadsområdet ligger också nära butik, skola, busshållplats, natur 
och Klarälvsbanan. Nordväst om skolan skall skogen sparas som lek- och skolskog. Mellan befintlig 
bebyggelse och ny skall ett grönt stråk med uppvuxna träd tas till vara. Ett gångstråk genom de västra 
områdena är viktigt att ta med i kommande planering. 

bostäder 

bostäder 

bostäder 

 

   promenad med skogskänsla 

   Kulle/dunge 
 
       Dunge som ev sparas 
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Etapputbyggnad 
+15 hushåll 

 

Turkosvägen 

Område B föreslås för en första etapputbyggnad av Vallargärdet, med max 15 hushåll.  

Området skall ha tillfart från Diamantvägen och kan vid behov ha tillfart via Topasvägen och ansluter 
på ett naturligt sätt till den befintliga bebyggelsen. En träddunge i östra hörnet av området ska sparas, 
marken här är lite lägre än resten av delområdet. I västra delen kan ett område med höga naturvärden 
sparas. De två dungarnas avgränsning skall göras med tanke på infart från Diamantvägen och husens 
placering. Kullen mittemot Turkosvägen 2 ska även den sparas och kan passas in i kvarteret som en 
park/lekplats. Inom delområdet, som är omkring 1,5 ha stort med kullen och träddungen borträknade, 
kan man tänka sig parhus eller radhus i två våningar. Våningsantalet är satt med tanke på områdets 
karaktär.  

   B 

 
 
Topasvägen 
 
 
Diamantvägen 

 
     Kulle/dunge 
 
     Dunge som ev sparas 

    

    

 
 

15



Planprogram för Vallargärdet Ulvsby                                                                    godkännandehandling 
 
+70 hushåll 

 
Alla tre områdena A, B och C kan byggas ut med småhus, radhus och mindre flerbostadshus, med en 
entrégata som är en fortsättning på Topasvägen.  

Delområde B beskrivs i etapputbyggnad ”+15 hushåll” ovan och detsamma gäller för det vid en 
framtida utbyggnad av alla tre delområdena. 

Område C angörs genom en fortsättning på Topasvägen norrut. Ett område med tallskog mellan ny 
bebyggelse och befintligt kvarter Alstrum 1:115 - 1:120 sparas. Typ av bebyggelse här kan vara 
enbostadshus, parhus, radhus och mindre flerbostadshus, kanske i form av ett vårdboende. Radhus i 
en våning, villor och parhus och mindre flerbostadshus upp till två våningar. Området är omkring 2 
ha stort, remsan med tallskog borträknad, och kan innehålla ett 25 tal hushåll.  

Delområde A ses som ett område med likheter med den befintliga bebyggelsen idag; villagator med 
enbostadshus i en till två våningar. Området ska genomkorsas av en gång- och cykelväg med 
omgivande natur. Att tänka på här är servitutet för teleledning går tvärs genom området. Storleken är 
omkring 2,5 ha stort och kan innehålla ett 30-tal bostäder. Möjligheten att ha tillfart till område A 
genom område B bör övervägas för att inte belasta Topasvägen med all trafik från både område A och 
C.   

Tillfart C 
 

A 

B 

promenad med 
skogskänsla 
 
Kulle/dunge 
 
Dunge som ev sparas 
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Om högre hus än 2 våningar på platsen med hänsyn till områdets karaktär kan detta studeras vidare i 
detaljplaneskedet, lämpligen med hjälp av volymstudier. Om bebyggelsen kan ta stöd i ett skogsbryn 
skulle det kanske vara möjligt med tre våningar. Högre än så är det troligtvis inte lämpligt att gå. 

För att klara av och försörja ytterligare 70 hushåll i Vallargärdet erfordras att vattenverkets kapacitet 
byggs ut eller att överföringsledningar byggs ut till Ulvsby från Alster. 

Ökad belastning på avloppsreningsverket i form av fler anslutna personer och ökade utsläpp av 
organiskt material i Alstersälven kan medföra att tillsynsmyndigheten ställer krav om utökad rening 
av avloppsvattnet.  
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Att tänka på i efterföljande detaljplanearbete 
 Kapaciteten för vatten och avlopp måste ha åtgärdats innan fler än femton hushålls utbyggnad 

 Naturmark, med en ungefärlig bredd av 30 m, ska sparas mellan befintlig och ny bebyggelse vid 
delområde C 

 Naturanknuten gång- och cykelväg ska anordnas inom det nya området, delområde C och A 

 Servitut och kablar som finns i området 

 Vägverkets ombyggnation av väg 63 hanteras i den mån den påverkar detaljplanens utformning. 

 Undersök och redovisa eventuell förekomst av markradon 

 Utför bullerberäkningar på framtida trafikprognos för delområde B 

 Behov av ytterligare förskole- och skollokaler till följd av utbyggnad av mer än 15 hushåll 

 

 

Planarbetets bedrivande 
Planprogrammet har varit på samråd kring årsskiftet 2008-2009 och antas av Stadsbyggnadsnämnden. 

Medverkande tjänstemän har varit stadsbyggnadsarkitekter Ingrid Billing-Godin och Maria Grahm, 
och efter samrådet även Maria Örenfors, på Stadsbyggnadsförvaltningen.  

 

Karlstad 2009-05-04 
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