
BILAGA 1. KONSEKVENSER 

Konsekvenser av förslaget
Ekonomi
Byggvisionen föreslår förtätningar 
och kompletteringar av bostäder och 
verksamheter huvudsakligen inom 
de befintliga tätorterna Edsvalla och 
Vålberg. Mycket av infrastrukturen 
med vägar, va och service som skola, 
förskolor och kollektivtrafik finns 
redan utbyggt. Det är ekonomiskt 
fördelaktigt men fler boende ger också 
underlag till utveckling av mer och för-
bättrad både offentlig och kommersiell 
service som till exempel tätare busstra-
fik, förbättrade cykelvägar, restaurang-
er eller butiker.

Förutom bebyggelse inom tätorter-
na föreslås även nya cykelvägar och 
upprustning/utveckling av befintliga 
parker och utemiljöer. Det innebär 
utgifter för kommunen men stärker or-
terna och bidrar till en positiv utveck-
ling.

Socialt
Nya bostäder kan förändra bostads-
mönstret på ett positivt sätt. Genom 
att uppföra olika former av boenden 
som saknas eller som det är brist på, 
till exempel mindre lägenheter, kan en 
lokal flyttkedja ge lediga bostäder på 
andra håll och möjligheter att bo kvar i 
bygden trots att man får andra boen-
debehov. Byggvisionen föreslår platser 
där boenden anpassade för till exempel  

äldre kan uppföras både i Vålberg och 
Edsvalla.

Byggvisionen beskriver vikten av att 
det ska finnas många och attraktiva 
gemensamma platser där människor 
kan mötas. Att kunna ägna sig åt olika 
fritidsaktiviteter, rekreation och att ha 
tillgång till attraktiva och trygga platser 
är betydelsefullt för en god social 
gemenskap. Det är offentliga platser 
som till exempel Sjösalaparken och 
Norsplan, men också fritidsgården och 
skolskogen vid Vålbergsskolan. Även 
idrottsplatser, sporthallar och andra 
publika lokaler eller naturområden, 
som till exempel naturreservatet på 
Bålberget är värdefulla. I visionen fö-
reslås att flera sådana typer av platser, 
av olika karaktär, rustas upp och tas 
omhand.

Byggvisionen föreslår en satsning på 
tätare bebyggelse längs Långgatan och 
Skruvstadvägen, som gör de stråken 
i Vålberg där man rör sig mest mer 
befolkade. Det kan öka känslan av 
trygghet, särskilt om bostäder byggs 
i kombinaton med verksamheter. En 
utveckling av centrummiljön kring 
Norsplan/Sjösalaparken förelås också. 
I Edsvalla föreslås förutom fler bostä-
der en utveckling av bruksmiljön och 
ett rekreationsstråk vid älven.

Förutom fysiska förslag vill byggvisio-
nen också betona föreningslivet som 
är starkt i bygden och stötta lokalt 
engagemang och initiativ. 

Miljö
Att ordna cykelvägar gör det enklare 
att välja bort bilen i vardagen, speciellt 
för kortare resor som till exempel till 
mataffären, skolan/förskolan, fotbolls-
planen eller badplatsen. I byggvisio-
nen föreslås att gång- och cykelvägar 
byggas ut, framförallt mellan Edsvalla 
och Vålberg som saknar den kopp-
lingen idag. Även sträckan Norsbron- 
Björkåsmotet saknar idag gång- och 
cykelvägskoppling, men föreslås så 
att gång- och cykelbanan vid E18 kan 
nyttjas till och från Karlstad centrum.
.
Mer boende i både Edsvalla och 
Vålberg kan också ge underlag för mer 
service på närmre håll, och det kan i 
sin tur minska behovet av att resa in till 
Karlstads innerstad. Kollektivtrafiken 
(främst till och från Edsvalla) kan ock-
så bli tätare och förbättras, så pendling 
till jobb eller annat blir enklare. 

Förutsättningarna att kunna välja bort 
en del bilresor i vardagen ökar ock-
så när medvetna val kan göras. Som 
till exempel att skapa lösningar som 
gemensamma odlingar, bilpooler och 
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laddningsstationer, delningscenter, 
platser för återbruk och miljöhus på 
nära håll. 

Delning, som till exempel fritidsban-
ken är ett exempel på, är något som 
kan gynna både social och miljömässig 
hållbarhet och kan skapas inom flera 
områden, till exempel att låna träd-
gårdsutrustning och verktyg, symaski-
ner med mera. I nya bostadsprojekt är 
det bra om tillräckliga ytor till gemen-
samma gårdar och/eller komplement-
byggnader för möjlighet till delning 
finns, eller till gemensamma odlingar 
och för att umgås. Lokaler eller bodar 
för delning  eller stadsodling skulle 
också kunna vara en del i en upprust-
ning och finnas i parker eller på andra 
allmänna platser.

Barnkonsekvenser
Beskrivs mer ingående på kommande 
sidor.



Barnkonsekvenser

FÖP/Planprogram 
/Detaljplan 

 
Byggvision 

Norsbygden 

Sammanhållen stad 
• Gång- och cykelvänliga stråk 

mellan för barn viktiga 
målpunkter och kompisar 

• Kollektivtrafik och väg till 
hållplats 

• Fysiska och mentala barriärer 
 

 

Barnvänliga 
miljöer/platser 
• Variation i 

upplevelsevärden 
• Rikt fritidsutbud 
• Anlagda lekmiljöer 
• Oprogrammerade lekmiljöer 
• Bullerfria miljöer 
• Bra luft och sol/skugga 

Vardagsliv 
• Vardagsaktiviteter och säkra 

vägar dit 
Bostad//skola/Fritidsaktiviteter 

• Närhet 
Gångavstånd (300 meter utan 
barriärer till lekmiljö, 800 meter 
till plats med flera 
upplevelsevärden, 
stadsdelslekplats)  
 

Identitet 
• Identitetsskapande 

värden 
• Värdering och tolkning 
• Historia 
• Rykte/status 
• Medskapande av 

platsen 

Trygghet 
• Befolkat dygnet runt? 
• Ögon som ser en 
• Aktiva bottenvåningar 
• Överblickbarhet 
• Trafik 

 

Planområdet 
 

Nuläge 
Inventering 

 
Förutsättningar 
och möjligheter 

Utifrån artikel 2 i Barnkonventionen 
krävs det ett biloberonde för att barn 
ska ha samma möjligheter som vuxna. 
Det är även viktigt att alla barn har 
samma villkor, oavsett eventuell 
funktionsvariation. 
 
Viktiga platser för barn vart är dom? Hur är 
vägen dit från bostaden? 
Behöver vi fråga någon, vem? 
Utifrån dialog med barn och personal på 
fritidsgården och föräldrar vet vi att viktiga 
platser är bland annat skolan och 
skolskogen, Sjösalaparken, fritidsgården och 
sim- och sporthallen. De olika 
idrottsplatserna är också viktiga.  
 
I underlaget till ÖP-arbetet har dialog med 
Vålbergsskolan ingått (som en av flera 
skolor) Svaren är inte specifikt redovisade 
skolvis, men i jämförelse önskades i de 
mindre tätorterna tätare turer med 
kollektivtrafiken jämfört med önskemål om 
kortare avstånd till busshållplatsen i 
innerstan.  
 
Styrkor och svagheter idag? 
Problempunkter idag? 
 
Skolskjuts går till Vålbergsskolan från 
Edsvalla, Segerstad, Lillerud/Gökhöjden, 
Älvenäs, Bryngelsud/Norsbron och 
Lyckåsvägen väster om E45. Turer hem går 
kl. 13.30, 14.30 och 15.30. 
 
Det saknas gång- och cykelväg mellan 
Edsvalla och Vålberg, vilket gör att lite äldre 
barn och unga som bor i Edsvalla och ska 
till fritidsaktiviteter i Vålberg utanför skoltid 
blir beroende av skjutsning till och från. Vid 
dialogen på fritidsgården var det något som 
efterfrågades. 
 
Det finns ingen gång- och cykelväg eller 
några övergångsställen till idrottsplatsen i 
Älvenäs.  

Enligt Barnkonventionen i artikel 6 
kan ett rikt fritidsutbud berika många 
barns liv och utveckling.  
 
Vart finns lekvärden idag och vilka är 
det? Finns det en variation av lekvärden i 
närheten eller går det att skapa en 
variation? 
Tänk in oprogrammerade ytor dvs skog, 
öppna ytor, hällar osv som lekmiljöer 
Vad finns det för fritidsutbud, kan det 
utvecklas? 
 
Finns mötesplatser för barn och unga 
utan vuxna och gratis. 
Hängplatser, spontana mötesplatser för 
ungdomar kan uppstå vid mataffärer, 
busshållplatser, skola och butiker. Platser 
som inbjuder till och med sittplatser kan 
gärna placeras i direkt anslutning till 
handel och service. Tänk on stage/off 
stage för ungdomar 
 
I dialogen på fritidsgården efterfrågades 
fler aktiviteter på kvällstid, ett exempel 
var att fotbolls- och basketplaner har 
låsta grindar och släckta lampor så man 
kan inte komma dit och spela.  
 
De äldre barnen upplevde att grillplatsen 
man brukar ses vid låg lite för exponerat 
och att man ville kunna sitta lite mera 
avskilt. 
 
Det finns många idrottsföreningar för 
barn och unga, till exempel inom simning, 
bågskytte, fotboll, innebandy, karate.  
Sporthallen har små mått och är inte 
fullstor för till exempel innebandy. Det är 
lite ruffigt runt den, inget trevligt 
”hängställe” även om sporthallen har 
funktionen som mötesplats 
 
Fritidsgården är annars en viktig plats att 
umgås på, olika aktiviteter (inte bara 
sport) ordnas där.  

Barnkonventionen artikel 6: Även 
friheten i att själva ha möjlighet att 
förflytta sig på ett säkert sätt till sina 
aktiviteter är en del av barns rätt till 
utveckling. 
 
Förskola- och skolors ytor för gårdar, 
bostadsgårdar  
 
Finns bilfria zoner intill skola, säkra 
skolvägar inom 300 m? 
 
 
Skolskogen är viktig. Skogsområden mellan 
bostadsområdena och naturreservatet 
erbjuder andra lekmiljöer än de 
programmerade. 
 
Lekplatser finns i de flesta bostadsområdena 
men inte alltid nära. Skogsområdena mellan 
bostadsområdena är också viktiga därför.  
 
I östra Älvenäs finns till exempel ingen 
lekplats, det är mellan 600-900meter till 
Cordvägens lekplats som ligger på andra 
sidan Älvenäsvägen och järnvägsspåren.   
 
Det är relativt bra gång- och cykelvägar, 
iallafall i det närmaste området, kring 
fritidsgården och skolan Det är också 
många barn som åker skolskjuts till och från 
skolan. 
 
 
 
 

Att känna sin historia är en del av 
barnets historia, vilket ska 
främjas enligt Barnkonventionen 
artikel 6. 
 
Behöver barn/unga involveras för att 
känna medskapande, bidra, sätta 
avtryck i miljön? 
 
Fritidsgården och skolan är viktiga. 
Många idrottsföreningar finns också 
som ger identitet och anknytning till 
olika platser, exempelvis Edsvallen 
eller bågskytteklubbens bana. Kan 
någon lokal eller plats som 
föreningslivet har hand om ordna 
någon form av medskapande för 
barn och unga i samband med 
renovering eller upprustning? Till 
exempel Älvenäsparken eller Älvenäs 
IP, Edsvallen? 
 

Tomma öde ytor? Platser att dra sig 
undan för ungdomar utan vuxnas 
ögon. 
Trygghetskarta, finns det ngt gjort i 
området sedan tidigare? 
 
De olika villaområdena upplevs 
generellt sett trygga, men stråken 
Långatan/Skruvstadvägen är glest 
bebyggda och med verksamheter ( 
Coop, bensinstation, brandstation 
etc) och därför befolkade främst på 
dagtid. Det gör att centrum och de 
större stråken kan upplevas otrygga 
på kvällstid.  
 
Trygghetskartan visar att belysning 
saknas på flera platser, bland annat 
längs stråken Långgatan, 
Skruvstadvägen och Älvenäsvägen 
som ju är de större stråken i 
Vålberg. Andra platser som anmälts 
utan, eller med dålig belysning var 
Lärkänges lekplats och intill 
Cordvägens lekplat, Edsvalla IP och 
väg 701 samt vid bruksmiljön i 
Edsvalla. Andra platser upplevdes 
stökiga/ostädade, bland annat vid 
Folkets Hus och infarten till sim- 
och sporthallen.  
 
Platser att dra sig undan på för 
ungdomar är det generellt sett gott 
om. 



Inte heller övergångsställen norrifrån så 
man kan komma över väg 701 till 
idrottsplatsen i Edsvalla.  Söderut är 
cykelvägarna ganska bra men är även lite 
otryggt vid gamla bruksområdet och bron 
över Norsälven. Även brant och dålig sikt. 
 
Området kring sim- och sporthallen är lite 
ruffigt och vägen dit upplevs otrygg. Många 
går på det gamla tågspåret, det kom fram vid 
dialogen att man brukade snedda via 
järnvägsspåren eftersom det inte finns 
cykelväg hela vägen och det är den genaste 
vägen. 
 
Det finns inget övergångsställe vid 
hållplatsen vid Lillerudsgymnasiet, skyltad 
hastighet är 70 km/h och det är en del tung 
trafik. 
 
Hållplatsen i Norsbron vid samma väg är 
otrygg, ingen trygg passage över vägen och 
har inte en säker gångväg dit (får gå i 
vägrenen utefter Norsbrovägen och 
Valumsvägen).  
 
Hållplatsen/omstigningsplatsen för bussarna 
i Vålbergs centrum vid Norsplan, har blivit 
bättre efter ombyggnaden. 
 

Bättre mötesplatser behövs – både för 
”häng” och för mer spontana aktiviteter. 
Idrottsplatser, till exempel tennisplanen i 
Älvängen, Edsvalla IP och även mindre 
lekplatser i bostadsområdena är också i 
behov av upprustning.  
 
 
 

Förslag 
Vad innebär 
förslaget? 

 

 
Var placeras barns självklara mötesplatser i 
förhållande till rörelsestråk och 
kommunikationer? 
De mötesplatser som finns föreslås att 
utvecklas, samt ett par nya. Men i första 
hand kan rörelsestråken till och från viktiga 
platser förbättras. Gång- och cykelstråk 
mellan Vålberg och Edsvalla bör prioriteras. 
Övergångsställen och säkrare passager 
behöver skapas på flera ställen, till exempel 
över Älvenäsallén till idrottsplatsen, vid 
Edsvalla IP och över väg 664 vid 
Lillerudsgymnasiet och vid Norsbron.   
 

 
Placering av lekmiljöer, mötesplatser för 
barn och skola/förskola så ljud-ljus och 
luftförhållanden är så goda som möjligt. 
Parker och idrottsplatser som föreslås 
rustas upp kan om det behövs till exempel 
skärmas från buller eller ordnas om med 
både soliga/skuggiga lägen som en del i 
upprustningsarbetet.  

 
Fler bostäder, utveckling och upprustning 
av parker och idrottsplatser kan skapa fler 
lekmiljöer för mindre barn, och fler 
mötesplatser. 

Att rusta upp parker och 
mötesplatser är en bra idé som kan 
hjälpa till att skapa identitet och 
höja status. Medskapande och 
delaktighet från barn och unga (även 
vuxna) kan hjälpa till att skapa 
medvetenhet om och att få upp 
ögonen för vilken betydelse 
utemiljöerna och ”hängytorna” har. 
 

I byggvisionen beskrivs vikten av att 
satsa på huvudstråken, centrum, 
utveckla parker och mötesplatser i 
Vålberg. I Edsvalla förutom 
bostäder en utveckling av 
bruksmiljön och strandområdet  
kring Norsälven. 

Området 
kopplat till 
andra 
tätorter 
 

Nuläge 

 
Hur är planområdet kopplat till övriga stan? 
Gc-väg finns längs E18 hela vägen till 
Karlstad centrum, men från Vålberg 
(Norsbron) fram till E18 saknas det. 

  
 

  

Förslag 

 
Med en gc-väg fram till Björkåsmotet (förbi 
LiIllerud) blir det en koppling hela vägen. 
 
 

     

...fortsättning rubriken 
Sammanhållen stad Barnvänliga miljöer/platser Vardagsliv Identitet Trygghet



 

 

Bedömning och 
Konsekvens 

Vad blir bättre med förslaget? 
Vad blir sämre? 

 

 
Med utveckling av gång- och cykelstråken 
kan en tryggare och trivsammare miljö 
skapas. 
 
En tätare bebyggelse längs huvudstråken 
Långgatan och Skruvstadvägen i Vålberg, 
upprustning av parker och mötesplatser kan 
också bidra positivt och göra att miljön 
upplevs tryggare. 
 
Fler bostäder i Edsvalla kan också hjälpa till 
att öka underlaget mer satsning på gc-vägar, 
bättre kollektivtrafik m.m. 

 
Variation i lek- och vistelsemiljöer kan 
skapas genom utveckling av allmänna 
platser som kan passa fler och i olika 
åldrar. Fler boende kan också bidra till 
ett större utbud av aktiviteter och 
föreningar etc. som kan vara intressanta 
för unga. 
 

 
Fler bostäder, utveckling och upprustning 
av parker och idrottsplatser kan skapa fler 

lekmiljöer för mindre barn, och fler 
mötesplatser. 

 
Utveckling och upprustning av 
parker och utemiljöer, alla åldrar 
kan känna stolthet  

 

En tätare bebyggelse längs 
huvudstråken i Vålberg, utveckling 
av bruksområdet i Edsvalla, 
upprustning av parker, idrotts- och 
mötesplatser kan bidra positivt och 
göra att miljön upplevs tryggare 
oavsett ålder. 

 

Åtgärder 
Behövs åtgärder för att kompensera 
t.ex? Åtgärder utanför 
planhandlingarna eller utanför 
projektet? 

 

 
Vissa åtgärder skulle behövas redan idag 
medan andra kan göras senare vid en 
planläggning. Redan idag skulle bland annat 
en gång- och cykelväg Vålberg-Edsvalla 
behövas samt övergångsställen på ett antal 
platser. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Inte heller övergångsställen norrifrån så 
man kan komma över väg 701 till 
idrottsplatsen i Edsvalla.  Söderut är 
cykelvägarna ganska bra men är även lite 
otryggt vid gamla bruksområdet och bron 
över Norsälven. Även brant och dålig sikt. 
 
Området kring sim- och sporthallen är lite 
ruffigt och vägen dit upplevs otrygg. Många 
går på det gamla tågspåret, det kom fram vid 
dialogen att man brukade snedda via 
järnvägsspåren eftersom det inte finns 
cykelväg hela vägen och det är den genaste 
vägen. 
 
Det finns inget övergångsställe vid 
hållplatsen vid Lillerudsgymnasiet, skyltad 
hastighet är 70 km/h och det är en del tung 
trafik. 
 
Hållplatsen i Norsbron vid samma väg är 
otrygg, ingen trygg passage över vägen och 
har inte en säker gångväg dit (får gå i 
vägrenen utefter Norsbrovägen och 
Valumsvägen).  
 
Hållplatsen/omstigningsplatsen för bussarna 
i Vålbergs centrum vid Norsplan, har blivit 
bättre efter ombyggnaden. 
 

Bättre mötesplatser behövs – både för 
”häng” och för mer spontana aktiviteter. 
Idrottsplatser, till exempel tennisplanen i 
Älvängen, Edsvalla IP och även mindre 
lekplatser i bostadsområdena är också i 
behov av upprustning.  
 
 
 

Förslag 
Vad innebär 
förslaget? 

 

 
Var placeras barns självklara mötesplatser i 
förhållande till rörelsestråk och 
kommunikationer? 
De mötesplatser som finns föreslås att 
utvecklas, samt ett par nya. Men i första 
hand kan rörelsestråken till och från viktiga 
platser förbättras. Gång- och cykelstråk 
mellan Vålberg och Edsvalla bör prioriteras. 
Övergångsställen och säkrare passager 
behöver skapas på flera ställen, till exempel 
över Älvenäsallén till idrottsplatsen, vid 
Edsvalla IP och över väg 664 vid 
Lillerudsgymnasiet och vid Norsbron.   
 

 
Placering av lekmiljöer, mötesplatser för 
barn och skola/förskola så ljud-ljus och 
luftförhållanden är så goda som möjligt. 
Parker och idrottsplatser som föreslås 
rustas upp kan om det behövs till exempel 
skärmas från buller eller ordnas om med 
både soliga/skuggiga lägen som en del i 
upprustningsarbetet.  

 
Fler bostäder, utveckling och upprustning 
av parker och idrottsplatser kan skapa fler 
lekmiljöer för mindre barn, och fler 
mötesplatser. 

Att rusta upp parker och 
mötesplatser är en bra idé som kan 
hjälpa till att skapa identitet och 
höja status. Medskapande och 
delaktighet från barn och unga (även 
vuxna) kan hjälpa till att skapa 
medvetenhet om och att få upp 
ögonen för vilken betydelse 
utemiljöerna och ”hängytorna” har. 
 

I byggvisionen beskrivs vikten av att 
satsa på huvudstråken, centrum, 
utveckla parker och mötesplatser i 
Vålberg. I Edsvalla förutom 
bostäder en utveckling av 
bruksmiljön och strandområdet  
kring Norsälven. 

Området 
kopplat till 
andra 
tätorter 
 

Nuläge 

 
Hur är planområdet kopplat till övriga stan? 
Gc-väg finns längs E18 hela vägen till 
Karlstad centrum, men från Vålberg 
(Norsbron) fram till E18 saknas det. 

  
 

  

Förslag 

 
Med en gc-väg fram till Björkåsmotet (förbi 
LiIllerud) blir det en koppling hela vägen. 
 
 

     


