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Vad handlar byggvisionen 
om? 
Det fi nns stor utvecklingspotential i 
och runt omkring Karlstad kommuns 
mindre tätorter. Där skulle boenden 
med andra kvalitéer än i de centrala de-
larna av Karlstad kunna erbjudas. 
Stadsbyggnadsnämnden gav därför 
år 2016 stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram byggvisioner för 
kommunens småorter. Syftet med 
byggvisionerna är enligt uppdraget att 
fi nna attraktiva lägen att bygga bostä-
der på, både centralt i tätorterna och 
mer lantligt. Förutom att peka ut lämp-
liga lägen för ny bebyggelse är tanken 
med byggvisionen också att fungera 
som en inspiration för ett möjligt byg-
gande på orten. 

”Byggvision Norsbygden” är inte ett 
juridiskt bindande dokument. Arbetet 
har skett i samverkan med kommunens 
översiktsplanering och samverkan har 
gjort att frågor om framtida närings-
liv, sociala frågor, service och ortens 
tillväxt och välmående kunnat lyftas 
fram och att ett bredare perspektiv 
kunnat tas i byggvisionen än att enbart 
hantera tillkomsten av nya bostäder. I 
visionen tas även mark för verksamhe-
ter, handel, service och liknande upp.

Tidigare har en byggvision för 
Väse arbetats fram (2019) och 
stadsbyggnadsförvaltningen har 
som målsättning att påbörja ett 
byggvisionsprojekt per år, förutom 
Norsbygden i följande orter: Molkom, 
Vallargärdet/Ulvsby, Skåre och 
Skattkärr. 

Hur vi har jobbat 
Arbetet med byggvisionen 
påbörjades under hösten 2019 
och har bedrivits i en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner 
från stadsbyggnadsförvaltningen 
och kommunledningskontoret. 
Referensmöten har hållits 
med enheter inom teknik- och 

Syfte och bakgrund
fastighetsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen som på olika sätt 
ansvarar för genomförandefrågor, 
kommunens lokalförsörjningsfrågor, 
kultur- och fritidsverksamheter etc. 
Arbetet har baserats på befi ntligt 
underlag som kommunens kartmaterial, 
kulturmiljöutredningar med mera. 
Utöver det har det genomförts ett fl ertal 
platsbesök, dialog med föreningen 
Norsbygdens framtid och med boende i 
Vålberg/Edsvalla och markägare.

Avgränsning
Även om Norsbygden eller ”bygden 
kring Norsälven” omfattar ett större 
område (lite odefi nierat Nor-Segerstad 
församling), så inriktar sig byggvisio-
nen i första hand på de två tätorterna 
Vålberg och Edsvalla. Att bygga i redan 
bebyggda områden där det fi nns en 
infrastruktur som gator och vattenled-
ningar sedan tidigare är på många sätt 
hållbart.  Vålberg har kollektivtrafi k 
med buss och ett mindre ”resecentrum” 
vid Norsplan. I Edsvalla fi nns tillgång 
till kollektivtrafi k, men vid resa till 
Karlstad centrum sker de fl esta turer 
med omstigning i Vålberg. Ett fokus 
på tätorterna har hållits för att stimu-
lera dem som ”nav i bygden” med den 
service som redan fi nns och även visa 
på möjligheter att utveckla nytt.

Utöver lägen i tätorterna fi nns också 
områden som på olika sätt kan vara 
intressanta att bebygga eller utveckla, 
som till exempel sedan tidigare utpeka-
de LIS-områden (Landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen) eller andra delar av 
bygden. 

Tidigare beslut
Vision ”Ett bättre liv i solstaden”
I oktober 2020 antogs Karlstads 
kommuns nya vision ”Ett bättre liv 
i solstaden”. Tidigare har visionen 
”Livskvalitet Karlstad 100 000” varit 
styrande, som bland annat beskrev 
att kommunen vill växa och varför 
kommunen måste skapa både en 

lockande livsmiljö, samt växa och 
utvecklas. 
Kommunens översiktsplan
Karlstad kommun är positivt inställd till 
byggande på landsbygden och i de min-
dre tätorterna på bygden. De har stor 
betydelse för Karlstads möjlighet till 
utveckling och tillväxt och erbjuder bra 
alternativ och kvalitativa miljöer både 
för boende och verksamhetsetablering-
ar. Att människor bor kvar eller fl yttar 
hit är viktigt för att kunna hålla ett 
serviceutbud med både kommunal som 
kommersiell service. Många efterfrågar 
pendlingsmöjligheter när man söker ny 
bostad och möjligheterna till kollektivt 
resande är en viktig grund för möjlighe-
terna att kunna utöka antalet boende på 
orten. En ökad efterfrågan på senior- 
och äldreboenden, trafi ksäkerhetsfrågor 
som utbyggnad av sammanhängande 
cykelbanor och satsningar på centrum-
miljöerna är generella utmaningar för 
tätorterna.

Arbete med en ny översiktsplan för 
kommunen pågår. Tills vidare gäller den 
tidigare, ÖP2012. I ÖP 2012 bedöms 
utbyggnad i Vålberg i första hand ske 
genom förtätning och utnyttjande 
av obebyggd mark, eller på mark där 
tidigare verksamhet upphört. I Edsvalla 
bedöms den befi ntliga planberedskapen 
täcka efterfrågan. I ÖP 2012 föreslås 
också ett järnvägsspår mellan Karlstad 
och Vålberg, Vålbergsrakan, i syfte att 
kapa restiderna för persontrafi k mot 
Säffl e, Åmål och Göteborg. Om utbygg-
naden av Vålbergsrakan förverkligas 
kan persontåg stanna i Vålberg, vilket 
skulle möjliggöra tågpendling. En anslu-
tande cykelväg från Björkåsmotet till 
Norsbron via Lillerud, ett nytt separat 
cykelstråk mellan Vålberg och Grums 
och på sikt ett separat cykelstråk mellan 
Edsvalla och Norsbron är projekt som 
angivits som önskvärda satsningar. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS)
Kommunens LIS-plan har sedan tidiga-
re pekat ut lägen som skulle kunna vara 

Drygt 1/5 av Karlstadborna (cirka 20 000 personer) bor på landsbygden eller i någon av dom mindre tätorterna. 
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INLEDNING

Norsbygden i siff ror 

Idag bor ungefär 5200 personer i Nor-Segerstad församling enligt SCB. Det motsvarar cirka 5,6 
% av hela kommunens befolkning. Av dem bor cirka 2800 personer i Vålbergs tätort och cirka 
1000 personer i Edsvalla tätort.  

Av de ungefär 5200 personerna i Norsbygden, dvs. Vålberg och Edsvalla med omland, är enligt 
kommunens statistikdatabas 2662 män och 2482 kvinnor. 839 personer som bor här är i ålders-
gruppen 0-14 år och 1165 personer är i åldersgruppen 65-80 år 

Medelåldern i Vålberg respektive Edsvalla med omland är 44,1 och 41,9 år. Det kan jämföras 
med riksgenomsnittet som är 41,2 år. 

lämpliga för bebyggelse i strandnära lägen. 
Inom Nor-Segerstad pekades tre områden 
vid Vänern ut. Det gamla fabriksområdet i 
Älvenäs har föreslagits för viss bostadsut-
veckling i kombination med verksamheter för 
konferens, turism och liknande, alternativt en 
fortsatt utveckling som verksamhetsområde 
med möjligheter till en handels- och industri-
hamn. I Segerstad har två områden förelsa-
gits, dels Torsviken för utveckling av befi nt-
ligacampingverksamhet och dels Göviken, 
för naturbetonad näringsverksamhet som till 
exempel ett mindre antal uthyrningsstugor.

Norsbygden ligger i västra delen av Karlstad kommun, kring Norsälven som mynnar ut i Vänern. E18, E45 och järnvägen passe-
rar strax intill och igenom de båda tätorterna Vålberg och Edsvalla.
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Vad vill kommunen och varför?
Det fi nns stor utvecklingspotential 
i och omkring kommunens mindre 
tätorter. Närhet till skogar, sjöar och 
öppna landskap är exempel på mervär-
den som fi nns i omgivningarna strax 
utanför Karlstads centrala delar. Med 
pendlingsavstånd till centrala Karlstad, 
kan boenden med andra kvalitéer än 
de som fi nns i innerstan erbjudas. 
Byggvisionerna syftar till att identifi era 
attraktiva lägen i kommunens mindre 
tätorter, där det skulle kunna vara möj-
ligt att bygga bostäder. 

Både Vålberg och Edsvalla har vuxit 
kring ett bruk/industri, men orterna 
har sinsemellan olika karaktär. De båda 
orterna har också på olika sätt goda 
möjligheter till utveckling. I Edsvalla är 
lantligheten med utsikten över öpp-
na åkrar och hästhagar inpå knuten 
påtaglig. Bruksområdet intill Norsälven 
och den gamla skolan är fi na miljöer. I 
Vålberg fi nns den dagliga servicen med 
skola, matvaror och vårdcentral, det 
är ”navet i bygden”. Mellan de olika 
villaområdena fi nns bergsknallar och 
skogsområden, naturreservat planeras i 
ett av dem, Bålberget, och runt hörnet 
fi nns också här en äldre fabriksmiljö 
vid stranden. Båda orterna ligger intill 
Norsälven, med potential att nytt-
jas mera. I Vålberg fi nns villor och 
fl erbostadshus från olika tidsperioder 
och fl era välplanerade, bra bostads-
områden, men arbetstillfällena på båda 
orterna är färre.

I Karlstad i stort är de enkelt tillgängli-
ga utfl ykts- och turistmålen vid Vänern 
idag relativt få, eller de kunde iallafall 
vara fl er. Segerstad skärgård med 
naturreservat är ett undantag. Med sin 
förbindelse till Vänern och de attrakti-
va skärgårdarna som fi nns på nära håll 
kan även Norsälven som upplevelse-
miljö nyttjas mera - till exempel för ett 
mera aktivt båtliv, paddling, sportakti-
viteter och fi ske. Kring Norsälven som 
en slags blå pulsåder genom bygden 
kan båtplatser, promenadstråk och 
platser för olika vattenknutna aktivite-
ter utvecklas. 

Bruksmiljöerna kring älven är också 
intressanta. Det gamla fabriksområdet 
i Älvenäs har goda möjligheter för 
verksamhetsetableringar, med närhet 
till kommunikationer och djuphamn. 
Området skulle också kunna utvecklas 
som ett besöksmål - med närheten till 
kommunikationer, spännande kultur-
historia och industriarkitektur, de öpp-
na vyerna och läget vid Vänerstranden. 
En restaurang och ett hotell, med 
konferens- och spaanläggning, kanske 
tillsammans med mindre butiksloka-
ler, verkstäder och ateljeer för företag 
inom hantverk och kulturvård. Dessut-
om är det bara ett stenkast över älven 
till natur- och fornlämningsområdena 
på Segerstadhalvön, en broförbindelse 
eller varför inte möjlighet till båtskjuts 
härifrån vore ett fi nt komplement. 
Satsningar som kan innebära fl er ar-
betstillfällen och locka besökare bidrar 
till att stärka hela bygden. 

Nya bostäder på orterna kan förutom 
att stärka underlaget till service lokalt 
även skapa en lokal fl yttkedja och för-
ändra bostadsmönstret på ett positivt 
sätt. Genom att uppföra olika former 
av boenden som helt saknas eller som 
det är brist på, till exempel mindre 
lägenheter, kan en lokal fl yttkedja ge 
lediga bostäder på andra håll och möj-
ligheter att bo kvar i bygden trots att 
man får andra boendebehov. 

Byggemenskaper, dvs. att enskilda 
personer och familjer tillsammans 
planerar och låter bygga ett eller fl era 
hus att sedan bo i och bruka, är ett sätt 
att få ett boende som är anpassat efter 
de egna villkoren och behoven. Driv-
krafterna kan variera, men kan handla 
om att man vill bo tillsammans, om 
bostadens utformning, om ekologiskt 
byggande, om hur man vill bo som 
äldre, eller kanske om möjligheten att 
behålla eventuella ekonomiska vinster.

Flera fi na bostäder har också redan 
byggts i Vålberg och Edsvalla, till 
exempel i området Älvenäs. Enskilda 

eller gemensamma projekt att renovera 
och underhålla de bostäder som redan 
fi nns, kanske fl era som en grupp, är 
också alternativ. Många av dem  är 
attraktiva och unika. 

Långsiktigt hållbar 
utveckling
Långsiktig hållbarhet kan ta sig uttryck 
i allt ifrån materialval i nybyggnationer 
och kulturmiljöer, klimatanpassning 
och möjlighet till kollektivt resande till 
att upplysa om möjligheter att restau-
rera befi ntliga byggnader. Hållbarhet 
syftar heller inte bara till ekologiska 
aspekter utan även kulturvärden, soci-
ala frågor och ett samhällsekonomiskt 
synsätt.

Det fi nns miljömässiga och ekonomis-
ka fördelar med att bygga i befi ntliga 
tätorter med en utbyggd infrastruktur 
som vägar och va-system, fungerande 
kollektivtrafi k och skolor, jämfört med 
en exploatering av ett orört område i 
utkanten av centrum. I samband med 
att man bildar familj är det också andra 
värden som styr var och hur man vill 
bo. Då är närheten till exempelvis en 
bra skola, omsorg, närhet till grönom-
råden och kommunikationer i kombi-
nation med arbetstillfällen viktigt. Kort 
sagt, saker som gör det dagliga livet 
enkelt och trivsamt. Värdena på orten 
förutom själva tillgången till bostäder 

Det var en gång ett bruk....
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UTGÅNGSPUNKTER

... som låg där Norsälven möter Vänern.
Vilka möjligheter skulle läget kunna ge i framtiden?

och det var en gång en fabrik....

är därför viktiga att värna och utveckla 
för att få till en positiv fl yttkedja och 
infl yttning. 

Fler boenden gör att kundunderla-
get för service, som till exempel en 
lokal matbutik, kan öka. Det gör att 
de ekonomiska förutsättningarna för 
både privat och offentlig service, som 
fritidsgården eller biblioteket kan 
förbättras genom exempelvis bättre 
utbud eller generösare öppettider. 
Fler människor i rörelse bidrar även 
till ett bredare socialt liv. Attraktiva 
mötesplatser som till exempel parker 
och andra offentliga miljöer utomhus, 
den lokala sporthallen eller glasskios-
ken vid torget är betydelsefulla för ett 
positivt socialt sammanhang. Satsning-
ar ger livskraft och framtidstro, som 
är oerhört viktigt för ett välmående 
samhälle.

Fler mötesplatser skulle kunna skapas 
och utvecklas både i Edsvalla och i 
Vålberg, till exempel med vattennära 
anknytning som gångstråk och bryg-
gor längs älven och en utveckling av 
miljöerna kring både befi ntliga och 
nya båtplatser. Läget med kommu-
nikationer - E18, E45, järnväg med 
befi ntliga stickspår och en hamn, gör 
också att möjligheterna för verksam-
hetsetableringar på bägge orter väldigt 
gynnsamt.
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Förutsättningar
Kulturmiljö och historia
Omlandet kring Norsälven har varit 
bebott och odlat sen långt tillbaka, 
fl era spår och lämningar fi nns som till 
exempel fornborgen på Hökberget vid 
Nors kyrka och storhögen Rönnkullen 
vid Vålbergs station som tecken på det. 
Man vet också att fl era av gårdarna i 
trakten fi nns omnämnda sedan med-
eltiden, den tid då också stora delar av 
Segerstadshalvön hörde till Vadstena 
kloster. I Nor fi nns uppgifter om 
kyrkoherdar från 1300-talet och under 
tidig medeltid byggdes den första kyr-
kan här. I Nor utmed landsvägen från 
Karlstad mot Åmål, låg också sedan 
1600-talet ett av länets mest kända 
gästgiverier. Fram tills häromåret fanns 
det ett grillkök/pizzeria på ungefär 
samma plats som äldre kartor har an-
givit för gästgiveriet, som ett litet tyst 
eko från förr i tiden.

Vålberg
Omkring Norsälven fanns runt år 
1880 fl era gårdar - till exempel Ris 
gård och Malma gård på västra sidan 
älven. Längre söderut fanns Vålbergs 
gård och Älvenäs gård. Fram till 
gårdarna ledde alléer från landsvägen, 
fl era av träden fi nns kvar idag och 
alléerna lever också kvar i gatunamnen 
- Älvenäs allé, Herrgårdsallén, Malma 
allé, Risallén. Till gårdarna hörde också 
enstaka torp. Kring landsvägen längs 
älven fanns viss bebyggelse i höjd med 
Bårum, och senare även i anslutning 
till Vålbergs fabriker som anlades intill 
Vålbergs gård vid den här tiden. Vid 
Vålbergs fabriker tillverkades möbler 
och bobiner (trådrullar) i trä. Sedan 
1862 var också hela området Nor en 
egen kommun.

Men den anledning som gjorde att 
Vålberg som tätort växte fram på ett 
nästan lavinartat sätt mellan åren 1940 
- 1970, var att viskosindustrin Svenska 
cellull/Svenska Rayon etablerades här 
intill Vänerviken. Andra världskrigets 
avspärrningar gjorde att Sveriges textil-
industri stod still på grund av mate-
rialbrist. Kooperativa förbundet KF 

och de svenska textilföretagen gick då 
samman och beslutade sig för att råda 
bot på bristen. Man beslöt att starta en 
cellullsfabrik. Ullen skulle ersätta den 
bomull och ylle som tidigare importe-
rats. Fabriken hamnar i Vålberg.

Samhället kring fabriksetableringen 
växte fram och utbyggnaden skedde 
framförallt i form av enfamljsbostäder 
- villor, radhus och kedjehus. Handel 
och service växte också till, främst 
under 40- och 50-talen. På 1970-talet 
minskade dock produktionen vid fabri-
ken, som till sist kom att läggas ned 
helt 2004.

Bebyggelsen i Vålberg är relativt ut-
spridd, i olika delar. Mycket av bebyg-
gelsen speglar typhusbyggandet och de 
svenska kataloghusens historia kring 
mitten av 1900-talet och åren framåt. 
Tätortens olika delar hänger samman 
med Långgatan, som innan nya E18 
byggdes strax utanför tätorten var 
genomfartsväg och i sin ännu tidigare 
landsvägssträckning löpte längs efter 
älven. Centrumbildningen Norsplan 
ligger ungefär på mitten av tätorten 
och ”längs med” Långgatan, på samma 
sätt som de affärer och butiker som 
fanns på olika håll längs gatan gjorde. 

I norra delen av samhället växte bostä-
der fram i områdena kring Stora och 
Lilla Bårum och Åstorp, med utgångs-
punkt i läget för den äldre bebyggelsen 
vid landsvägen och kring järnvägs-
stationen. I den mellersta delen med 
utgångspunkt kring platserna för 
Vålbergs gård och Vålbergs fabriker, 
växte bostadområdena Lärkängen och 
Sjösala.

I södra delen närmast fabriken, fi nns 
bostadsområdet Älvenäs som utveck-
lades helt i och med etableringen av 
Svenska Rayon. Områdets olika delar 
(som i sin tur fi ck olika namn som 
Vinkelboda, Grini, Önsta, Stalingrad 
och Gökhöjden) och de olika husty-
perna ritades av KF’s arkitektkontor.

Miljöer och byggnader som ger orten 
karaktär samt har kulturhistoriskt värde är 
viktiga att sköta om, framhäva och bevara. 
Längs gamla landsvägens sträckning fi nns 
enstaka äldre hus kvar, men i Vålberg som 
helhet fi nns annars fl era goda exempel på 
typhus och kataloghusbyggandet från 1940 
– 1970, och även fl erbostadshus som till 
exempel pensionärslägenheter från 1950-ta-
let i Lärkängen. Andra exempel på bygg-
nader och områden som är intressanta och 
betydelsefulla för förståelsen av Vålbergs 
utveckling som samhälle är:

1. fabriksområdet Svenska Rayon 
Fabriken kan sägas vara ett slags funda-
ment för förståelsen av samhället och dess 
framväxt.

2. bostadsområdet Älvenäs
De anställda på fabriken behövde någon-
stans att bo och efter ritningar av KF’s eget 
arkitektkontor uppfördes enligt tidens ideal 
enkla och funktionella bostäder, både små-
hus och fl erbostadshus, längs prydliga och 
välordnade gatunät. KF’s arkitektkontor var 
1930-1950 ett av landets ledande och dess 
infl ytande på vår vardagsarkitektur både då 
och nu är betydelsefullt. 

3. Älvenäsparken och Älvenäs bygdegård 
Själva huvudbyggnaden till Älvenäs gård 
är riven men på platsen fi nns ett tidigare 
församlingshem som idag används som 
bygdegård. 

4. f.d. disponentbostaden (Vålberg 1:313)
Disponenten till fabriken bodde här intill 
Vålbergs gård. På norra sidan berget ledde 
Herrgårdsallén upp till huvudbyggnaden 
(som nu rivits) men en parkmiljö fi nns kvar 
med ekar och lönnträd.

5. f.d. Folkets hus (Vålberg 1:231)
Byggnaden från 1949 fungerade under 
många år som en viktig samlingspunkt, 
med arrangemang som t.ex. danser.

6. Norsplan och f.d. kommunhuset
Kommunhuset vid Norsplan från 1960-ta-
let förmedlar Vålbergs historia som lands-
bygdskommun och har ett lokalhistoriskt 
värde som centrumbyggnad i Vålberg. 
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Edsvalla
Edsvallas historia som tätort har 
sin utgångspunkt i järnbruket, som 
senare blev ett pappersbruk. Läget vid 
Norsälven gjorde förutsättningarna för 
transporter goda och privilegium att få 
bygga en stångjärnshammare erhölls 
1673. Ytterligare en hammare byggdes 
under sena 1600-talet som privilegiera-
des 1695. Edsvalla har alltså en tidigare 
historia som brukssamhälle än Vålberg, 
där det vid samma tid fanns gårdar 
med jordbruk och torp i första hand.

Kring bruket växte ett litet samhälle 
fram med järnvägsstation och villa-
bebyggelse på sluttningen väster om 
Norsälven. På nordöstra sidan älven 
byggdes en skola och arbetarbostäder. 
På den här sidan älven fanns också en 
herrgård (nu riven) och rättarbostaden. 
Rättaren var förman på gården och 
jordbruket som tillhörde bruket.

Strax utanför tätorten, ned mot Nor-
sälven, byggdes 1844 Höglunda gård 
på uppdrag av den dåvarande bruk-
sägaren James Dickson. Gården var 
från början en frälsegård som ägdes av 
familjen Bratt af  Höglund, men den 
kom sedan att tillhöra Edsvalla bruk. 

Byggnader som är viktiga för förstå-
elsen av Edsvalla tätorts historiska 
utveckling är till exempel:

1. Bruket 
Industrimiljön vid älven är mycket 
speciell med byggnader, kraftverk och 
broar i olika nivåer över älven. Bland 
annat kraftverket har ett miljömässigt 
värde och är välbevarat. 

2. Rättarbostaden m.fl . vid Övre bruket
Den f.d. rättarebostaden är en byggnad 
med anknytning till Edsvalla bruks 
herrgård. Herrgården är numera riven, 
men det här området var bruksortens 
”gräddhylla” med förutom herrgård 
även brukskontor och disponentvilla.

3. Edsvalla skolområde
Inom området fi nns fyra skolbyggna-
der uppförda mellan 1912 och 1976 
och en lärarbostad som troligtvis är 
samtida med den äldsta skolbyggna-
den. Till den äldsta skolbyggnadens 
sockel har slaggsten från Edsvalla 
järnbruk använts. 

4. Bostäder vid ”Linjen”
Vid Mörnersbergsvägen öster om 
skolan, i ”Linjen”, fi nns parhus i rött 
trä med tegeltak och farstukvistar, där 
anställda vid bruket bott. 

5. Stationshuset (Höglunda 7:2)
De första järnvägarna i Sverige bygg-
des i anslutning till bruk och gruvor. 
Stationshuset är en viktig pusselbit för 
förståelsen av Edsvalla som en blomst-
rande bruksort. Stationen stod klar 
1879 då ortens järnbruk var en av de 
största industrikoncernerna i Sverige. 
Det uppfördes enligt ritningar för 
”typhus 2/mellanstor station”, som ut-
arbetades av arkitekten Axel Kumlien 
under 1870-talet. 

6. Höglunda gård
Miljön vid Höglunda visar hur man 
som jordbruksanknuten bruksägare 
och lite bättre bemedlad kunde bo i 
slutet av 1800-talet. Här fi nns klassiska 
herrgårdsarrangemang som en kilo-
meterlång lövträdsallé, välhållna och 
tidstypiskt utformade byggnader och 
en tillhörande parkanläggning. 

7. f.d. Vålbergs station 
(Stora Bårum 1:211)
Det privata bolaget Bergslagernas järn-
vägar öppnade under 1870-talet linjen 
Göteborg-Kil-Falun. Edsvalla station 
stod klar 1879 då ortens järnbruk var 
en av de största industrikoncernerna 
i Sverige. Tåget hade även en mindre 
anhalt vid Bårum i Vålberg.

8. Nors kyrka och prästgård
Dagens stenkyrka från 1799 ersatte en 
tidigare kyrkobyggnad på samma plats. 
Prästgården från 1780-talet är skyddad 
som byggnadsminne.

Höglunda gård har en för Värmland 
lite speciell mangårdsbyggnad uppförd 
i gult tegel med nygotiska ornament, 
efter ritningar av göteborgsarkitekten 
Victor von Gegerfeldt. Byggnadstilen 
är engelskt infl uerad med hörntorn, 
många skorstenar och profi lerade fa-
saddetaljer. Höglunda gård är förklarad 
som byggnadsminne.

I omlandet
Öster om Edsvalla ligger också 
Trossnäs fält, som länge var ett militärt 
läger och övningsplats. Här höll Värm-
lands regemente till under 1800-talet, 
innan I2 anlades i början av 1900-talet. 
Som mest fanns cirka 100 byggnader 
på Trossnäsfältet där militärerna bod-
de och övade. Platsen var också när 
det begav sig ett välbesökt utfl yktsmål 
där det ordnades parader, musik och 
kvällsdanser.

På den sydöstra sidan Norsälven ligger 
Segerstadhalvön. Slätten här är bördig 
och rik på fornlämningar. Det fi nns 
en ny och gammal medeltida kyrkby 
och fl era stora gårdar både fi nns och 
har funnits, som till exempel Hanevik, 
Edsberg, Solberg, Aspberg, Bråte, 
Algustad, Årsås och Årtan. Många av 
hemmanen på Segerstad tillhörde en 
gång i tiden Vadstena Birgittinerkloster 
och efter reformationen senare kom 
de att tillhöra kronan/staten. 

Längre norrut vid landsvägen låg och 
ligger fortfarande gårdarna Varpnäs 
och Lillerud. På Varpnäs fanns mellan 
1855-1953 en rättare-/lantbruksskola, 
då Värmlands lantmannaskola starta-
des på gården Lillerud intill. Här drivs 
idag en gymnasieskola med inriktning 
mot lantbruk.
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Landskap och grönska
Landskapet kring älven, Norsälvdalen, 
består och bär spår av jordbrukbygd 
på slätterna på ömse sidor älven. Berg 
fi nns framförallt på västra sidan, men 
även på den östra. Tätorterna ligger 
på västra sidan älven, bebyggelsen i 
Edsvalla ligger uppe på bergssidan 
med utsikt över öppna fält och älven. 
Bebyggelsen i Vålberg ligger också på 
fl era högre och skogsklädda bergsk-
nallar, men också nere vid älven då 
bebyggelsen här är mer spridd i olika 
grupper. Fabriksområdet i Älvenäs 
har ett storslaget läge vid Norsälvens 
utlopp till Vänern. Segerstadshalvön 
på sydöstra sidan om E18 är i mångt 
och mycket ett öppet jordbruksland-
skap med gårdar, men här fi nns också 
hällmarkstallskogar och en Vänerskär-
gård med uddar, öar och holmar. 

I höjd med Edsvalla kantas Norsälven 
av grova lövträd som växer på sandiga 
och branta älvbrinkar. Älven meandrar 
sig fram och skogen är tät, lite djungel-
lik, med mycket död ved. Södra delen 
av älven i höjd med Vålberg präglas 
av tätortsbebyggelsen på västra sidan 
och den öppna jordbruksmarken som 
glimtar fram bakom lövträden som 
växer i älvkanten på östra sidan. Nor-
sälven är rik på fi sk som till exempel 
lax, öring, gös, gädda, aborre och den 
rödlistade arten asp. Älven regleras av 
en kraftstation i Edsvalla som också 
utgör ett vandringshinder för fi sken. 
Norsälven har fördelen att erbjuda 
öppet vatten längre in på vintersäs-
songen än sjöarna, för t.ex. kanot/
kajakpaddling.

Naturvärden kring Edsvalla och 
Vålberg fi nns kopplade till lövskogar 
utmed Norsälven, lövskograviner kring 
mindre bäckar och ett förhållandevis 
rikt inslag av ädellövträd. På Bålberget 
i Älvenäs håller kommunen på att bilda 
ett naturreservat för att bevara både 
höga naturvärden och ett viktigt rekre-
ationsområde för närboende. 

Segerstads skärgård är en del av den 
unika skärgården i norra Vänern som 

Segerstad Björkallé vid Trossnäs gård

Åkerlandskapet mellan Norsbron och Segerstad

karaktäriseras av magra klippstränder 
och hällmarkstallskogar. En del riktigt 
gamla tallmiljöer fi nns och sandsträn-
der förekommer också.

Höga geologiska värden fi nns i form 
av fl era mäktiga isälvsavlagringar öster 
om älven vid Sörmon, Mellbybmon, 
Törne och Algustadfältet.

Om tätorterna växer med bostäder, 
växer också behovet av attraktiva 
naturområden, parker och utemiljöer. 
Alléer men även enskilda träd kan 
också vara betydelsefulla att spara, 
bland annat för artrikedom men också 
för en estetiskt tilltalande miljö och ett 
behagligt lokalklimat. En inventering 
av värdefulla träd och alléer har gjorts 
av länsstyrelsen. 

Riksintressen
Riksintressen gäller geografi ska om-
råden som har utpekats därför att de 
innehåller nationellt viktiga värden och 
kvaliteter. Följande riksintressen berör 
Norsbygden:

-Kommunikationer
Järnvägen samt E18 och E45 är utpe-
kade riksintressen för väg respektive 
järnväg. 

-Kulturmiljö
Segerstad, i ett område som omfattar 
norra delen av halvön och Norsälvens 
östra strand, är utpekat som riksintres-
se för kulturmiljövården. 

-Naturvård
Segerstads skärgård och Sörmon är 
områden som är utpekade riksintres-
sen för naturvård. Segerstads skärgård 
är även Natura 2000-område.

-Friluftsliv
Hela Vänerskärgården, med öar och 
strandområden, är utpekat riksintresse 
för rörligt friluftsliv och turism.

-Yrkesfi ske
Vänern är utpekat område av riksin-
tresse för yrkesfi sket. 
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Socialt liv
Simhallen/sporthallen som ligger 
bakom f.d. Folkets Hus är en viktig 
mötesplats i Vålberg. Förutom själva 
simhallen och sporthallen med läkta-
re, fi nns även träningslokaler för olika 
idrottsföreningar, bland annat inne-
bandyklubben och karateklubben, gym 
och aerobicsträning. Fritidsgården i 
Sjösala, där det också fi nns en öppen 
förskola och biblioteket vid Norsplan är 
andra viktiga mötesplatser. Sommartid 
är Sjösalaparken intill Norsplan med 
minigolfbana och lekplats en sam-
lingsplats. Här fi nns också boulebanor, 
beachvolleyplan och grillplats. Annars 
är mataffären Coop vid Skruvstavägen 
givetvis ett ställe där man träffar på var-
andra, precis som skolan förstås är en 
viktig social knutpunkt. Andra viktiga 
platser för människor att träffas på och 
samlas kring mer specifi ka aktiviteter 
eller tillfällen är t.ex. Norvalla ishall 
och bågskyttebanan vid Berghaga, samt 
Älvenäsparken.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Edsvalla. Flera bostadsnära, mindre 
skogsområden med promenadslingor 
fi nns vid till exempel Gökhöjden och 
Lärkängen i Älvenäs, och i Åstorp. Pro-
menadslingor fi nns också i delar längs 
Norsälven. I Edsvalla fi nns slingor och 
stigar i skogen norr om övre bruket och 
motionsspår väster om E45:an. Den 
kuperade terrängen i Norsbygdsområ-
det är gynnsam för MTB-cykling och 
fl era av de asfalterade vägarna är också 
populära hos landsvägscyklister. 

Fiske är också populärt på fl era platser 
längs älven, bland annat vid Edsvalla 
bruk och vid ”Raset” strax norr om 
Nors kyrka.

Det fi nns fl era lekplatser för mindre 
barn i Vålberg, både Sjösalaparken i 
centrum vid Norsplan och inom de 
olika bostadsområdena. I Edsvalla fi nns 
en lekplats vid Edsvallavägen i höjd 
med stationen och en uppe bland villor-
na på berget.

I Edsvalla är fotbollsplanerna vid 
Edsvallen i Övre Bruket betydelsefulla 
som träffpunkt och socialt liv. Även 
biblioteket, Folkets Hus och Ö&B 
som är ortens enda butik fungerar som 
mötesplatser.

Utelek och sport
Det fi nns fl era föreningar på orten 
som är inriktade på olika idrotter, 
till exempel Älvenäs bågskytteklubb, 
SK Solsta (simning) med simskolan 
simlinjen, SK Nor (skidor), Edsvalla 
SKF (skytte), Edsvalla IF och Nors IF 
(fotboll), BK Vålberg (innebandy), Vål-
bergs karateklubb, Nor IK (ishockey). 
Det fi nns också en fältrittklubb ute vid 
Trossnäs gård, Trossnäs FRK.

I skogsområdet Vålbergsskogen fi nns 
ett cirka 2,5 kilometer långt elljusspår 
som startar vid Nor SK:s förenings-
stuga, på västra sidan om väg E45. 
Här fi nns också ett utegym. Elljus-/
skidspår fi nns också nordväst om 

Riksintresse kulturmiljö

Riksintresse yrkesfi ske

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse naturvård
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Utfl yktsmål  
Inom Norsbygden fi nns fl era platser 
att besöka. Ett är Segerstadshalvön och 
Segerstad skärgård med fl era vandrings-
leder och kulturlämningar. Inom gårdar-
na på Segerstad fi nns en del gårdsförsälj-
ning, och verksamheter som galleri Lars 
Hjelm och Café Mynta med sommaröp-
pet bageri och café. Torsvikens badplats 
och camping fi nns också. Skördemark-
nad ordnas på höstsäsongen.

I Edsvalla fi nns Höglunda gård med 
jordgubbsplockning och på andra sidan 
älven Nors hembygdsgård som varje år 
arrangerar bland annat en skördefest och 
en konst- och hantverksutställning. Här 
fi nns även ett Trossnäsmuseum. I det 
gamla regementsjukhuset på Trossnäs 
fi nns en paintball-bana, Panikfabriken. 
Lilleruds lantbruk och gymnasieskola 
ordnar Öppet Hus och aktiviteter för 
allmänheten regelbundet. Stall Malma ar-
rangerar årligen också Stall Malma-dagen 
på hösten. 

I Vålberg fi nns Älvenäs bygdegård 
och park med midsommarfi rande och 
Svenska Rayonmuseet i Älvenäs. Varje år 
arrangeras också Norsbygdens mark-
nadsdag i Sjösalaparken vid Norsplan. 
En annan återkommande händelse är 
motordagen som arrangeras i maj varje 
år på Edsvallen. 2018 var det omkring 
1800 besökare på arrangemanget, som 
kunde se mer än 450 utställda fordon. 

Förutom omlanden, har också de båda 
tätorterna potential att utvecklas mera 
som utfl yktsmål till exempel med hjälp 
av Norsälven, de spännande kulturmiljö-
erna och orternas intressanta samhälls- 
och industrihistoria. 

Förskolor, skola och fritidsgård
I Vålberg fi nns en  grundskola från 
förskoleklass till årskurs 9, samt särskola. 
Skolan byggdes 2006 och har cirka 460 
elever. Fritidsgården ligger i Sjösala, vid 
Långgatan. Det är kommunens enda 
fritidsgård där barnen får cykla inomhus, 
vilket är populärt, och utomhus fi nns en 
rink för innebandy. Här fi nns även en 
öppen förskola. 

Två förskolor fi nns, Lärkängens 
förskola och Bullerbyns förskola vid 
Vålbergsskolan. Det fi nns också en för-
skola i Edsvalla och Tranans förskola 
som drivs av ett föräldrakooperativ i 
Segerstadbyn. 

En gymnasieskola fi nns i Norsbygden, 
Lillerudsgymnasiet. Skolan är en frisko-
la med inriktning mot naturbrukssek-
torn för elever intresserade av djurvård, 
hästhållning, ridsport, lantbruk eller 
naturvetenskap.

Bibliotek och annan samhällsservice
Vålbergs bibliotek har öppet fem dagar 
i veckan och är beläget vid Norsplan. 
Förutom böcker fi nns sällskapsspel, 
pussel, instrument, verktyg med mera 
till utlåning. Servicehuset Brattska 
gården ligger i nordvästra delen av Vål-
bergs tätort, i Bårum. Här fi nns fem av-
delningar med platser för personer med 
demenssjukdom och även för äldre och 
långtidssjuka. Verksamheten bedrivs 
av Karlstads kommun. Intill Brattska 
gården fi nns även en vårdcentral, barn-
morskemottagning och barnavårdscen-
tral, som drivs i privat regi, apotek och 
en tandläkarmottagning.
Räddningstjänst och brandstation fi nns 
också i Vålberg och ligger i Sjösala vid 
Långgatan.
Edsvallas bibliotek ligger intill Folkets 
Hus, och håller öppet ett par eftermid-
dagar och en förmiddag i veckan.

Näringsliv, arbetsplatser 
Matbutiken Coop med postombud 
vid Skruvstadvägen är en viktig ser-
vicepunkt i Vålberg. Butiken ligger i 
tätortens mellersta del, på andra sidan 
järnvägstunneln vid Norsplan. Frendo 
bensinstation på Långgatan är ombud 
för DHL och här kan man också köpa 
biljetter till Värmlandstrafi k. Vid Nors-
plan, Vålbergs centrum, fi nns förutom 
biblioteket, en pizzeria, en frisör och 
cafét/presentbutiken ”Söta Saker” med 
paketutlämning från Schenker.

Större företag är bland andra Rölunda 
jord, WLC och Karlstad Redskap, Mal-

ma sadelmakeri, Lärkängens bygg, Edsvalla 
Trä AB, Lillerudsgymnasiet, Hados kassare-
gister, Älvenäs hamn AB, Abia Industriau-
tomatik och AJ Betonghåltagning. Det fi nns 
också några olika bilföretag och -verkstäder, 
t ex Emjo. 

Inne i Edsvalla fi nns Printmaster som gör 
profi lkläder och produkter som muggar och 
tygkassar med tryck. Den butik som fi nns 
på orten är annars Ö&B med ”fabriksutför-
säljning”/lågprisprodukter, och en pizzeria 
intill. 24Food obemannad butik

Ställen att äta på i Vålberg är caféet ”Söta 
saker” vid Norsplan, i övrigt pizzeriorna i 
Vålberg och Lärkängen. En kinarestaurang 
fi nns, ”Eight Happinessess”i Älvenäs, öp-
pen för kinesiska turister på genomresa. 

Företag på bygden är också Höglunda gård, 
och Warpnäs Gård. Och Edsbergs Gård ute 
i Segerstad som förutom jord-/skogsbruk 
och djurhållning hyr ut hus.

Sport- och simhallen är en samlingsplats i Vålberg.
Bågskyttebanan ligger vid Berghaga.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

NorsplanMatbutiken Coop vid Skruvstadvägen

m
ot

 E
ds

va
lla

mot Lillerud

Sim- och sporthallen, Norvalla ishall

Berghaga (bågskyttebana), Nors 
skidstuga, Älvenäs IP (fotbolls- och 
tennisplan), utegym

Elljusspår

Skola, fritidsgård, förskola, bibliotek

Sjösalaparken (lekplats, minigolf, 
boule, besöksbrygga m.m.)

Norsplan, Coop, Frendo, apotek

Större busshållplats med pendel-
parkering, resecentrum

Svenska Rayon-muséet

Vålberg 

Pågående naturreservatsbildning, 
Bålberget
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mot Trossnäs

Edsvalla

Edsvalla förskola

Jordgubbsplockning vid Höglunda gård 
och motordagen på Edsvalla IP

Förskola, bibliotek

Edsvalla IP (fotboll och tennis, 
isrink), skjutbana

Elljusspår

Höglunda gård, Trossnäs fältritt-
klubb och Panikfabriken

Ö&B, pizzeria

Edsvalla station/busshållplats

Fritidsfi ske
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Vägar och kollektivtrafi k  
Vägar
Genom Norsbygden i väst-östlig 
riktning sträcker sig E18 som leder 
västerut mot Grums och Oslo samt 
österut mot Karlstad och Stockholm. 
I nord-sydlig riktning sträcker sig E45 
väster om Edsvalla och Vålberg. Den 
leder norrut mot Sunne och ända upp 
till Karesuando i norr, samt söderut 
mot Grums och Göteborg. E45 ligger 
ganska nära Inlandsbanan och kallas 
också för Inlandsvägen. Dessa vägar 
är av riksintresse för kommunikation 
samt trafi kleder för farligt gods.

Österifrån kommer man till Lillerud, 
Norsbron, Vålberg (och Edsvalla) via 
motet vid E18 och väg 664. Väste-
rifrån fi nns avfarter från E45 direkt 
till både Vålberg och Edsvalla. Till 
Segerstad kommer man från E18 via 
väg 550 och 549. Det fi nns också en 
av- och påfart  till E18 från Lärkängen 
i höjd med Gökhöjden.

Inom Vålberg är det Långgatan som är 
huvudgata. Långgatan sträcker sig från 
E45 i väster till väg 664. Långgatan har 
en skyltat hastighet på 50 km/timme. 
Edsvallavägen är huvudgatan i Eds-
valla. Den skyltade hastigheten på Eds-
vallavägen är 50 km/timme. 

På vägarna inom Norsbygden, där 
bebyggelsen fi nns gäller överlag en 
hastighet på 50 km/timme. På övriga 
vägar mellan tätorterna är den tillåtna 
hastigheten 70 km/timme. 

Gång och cykel
Det huvudstråk för cykel och gång 
som fi nns inom Vålberg sträcker sig 
parallellt med Långgatan och Skruv-
stavägen upp till Ishallen, samt ett som 
går parallellt med Älvenäsvägen ner 
mot den gamla Rayonfabriken. Det 
fi nns även ett gång- och cykelstråk 
längs älven som går upp till Norsbron. 
Planering för cykelväg till Grums på-
går och avtal om medfi nansiering har 
skrivits med Trafi kverket. 

Det saknas däremot cykelvägskoppling 
mellan Edsvalla och Vålberg. Behovet 
av ett trafi ksäkert gång- och cykelstråk 
mellan orterna är påtagligt, bland annat 
för barn som ska ta sig mellan orterna 
till skolan i Vålberg och till fritidsak-
tiviteter i både Edsvalla och Vålberg. 
Olika sträckningar och möjligheter till 
det behöver studeras närmare. 

Det fi nns inte heller sammanhängande 
cykelbana mellan Vålberg och centrala 
Karlstad då sträckan mellan Långga-
tan/Norsbron och Björknäsmotet vid 
E18 saknas. Idag får cyklister cykla den 
sträckan i vägrenen på väg 664 mellan 
Lillerud och Norsbron, med en del 
tung trafi k och där den skyltade hastig-
heten är 70 km/timmen. 

Parkering
Parkeringar fi nns i anslutning till 
verksamheterna vid Norsplan och 
vid COOP.  Norvalla ishall och sim-/
sporthallen har också lite större par-
keringar och platser fi nns också uppe 
vid vårdcentralen och Brattska gården. 
Personbilar och transportfordon i 
tätorten parkeras annars i första hand 
på den egna tomten.
I Edsvalla fi nns parkeringsplatser i 
anslutning till Edsvalla tåg-/mötessta-
tion, och till Folkets hus och bibliote-
ket. Det fi nns även parkeringar intill 
handelsområdet vid Ö&B.

Kollektivtrafi k
Buss
Till och från Karlstad centrum går lin-
je 801 genom Vålberg (och vidare mot 
Grums) och linje 802 som går genom 
norra Vålberg och Edsvalla (sedan 
vidare upp mot Fagerås). Bussen har 
ett par avgångar i timmen mot Karl-
stad på vardagar och en gång i timmen 
på helger. En nattbuss går också från 
Karlstad via Edsvalla till Vålberg på 
fredag- och lördagskvällar. 
Ute vid E18 går även buss 700 som 
går vidare mot Töcksfors och buss 
800 som fortsätter till Säffl e/Åmål. En 
hållplats fi nns i höjd med Gökhöjden 
och en längre österut vid infarten till 
Segerstad.

Tåg
Det fi nns ett järnväggsspår som går 
igenom Vålberg och Edsvalla. Spåret 
är av riksintresse för kommunika-
tion och trafi keras av både gods- och 
persontåg. Spåret trafi keras av drygt 
20 godståg och runt 15 persontåg per 
dygn. 

Persontrafi k går mellan Göteborg och 
Kil, (via Kil vidare mot Karlstad cen-
trum) och passerar både Vålbergs och 
Edsvallas nedlagda tågstationer utan 
stopp. Trafi ken körs av SJ i samarbete 
med Västtrafi k och Värmlandstra-
fi k,samt  Tågåkeriet i Bergslagen AB 
(Tågab.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Både i kommunens gällande översiktsplan och i förslaget till ny fi nns idén om Vålbergsrakan med, 
ett järnvägspår mellan Karlstad centrum och Vålberg, vidare mot Säffl e, Åmål och Göteborg. 

Bilden visar föreslagna alternativa sträckningar för den (svart streckad linje). 
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Teknisk service
Vatten och spillvatten
Inom Vålberg, Edsvalla och Norsbron 
tätorter så fi nns det kommunalt VA 
utbyggt och kapacitet fi nns i systemet 
för att klara av en framtida expansion 
och utveckling. Ledningsnätet kan 
behöva kompletteras i vissa föreslagna 
områden.

Dagvatten
Befi ntligt dagvattensystem i tätorterna 
är dimensionerat utifrån lägre krav än 
vad som rekommenderas idag. Vid 
komplettering av dagvattensystemet 
ska dagvatten ses som en resurs och 
kommunen ser gärna att öppna dag-
vattenlösningar med naturlig fördröj-
ning/infi ltration blir en självklarhet. 
Dagvattensystem kan inte anpassas 
för att hantera extremfl öden som 
uppkommer vid skyfall. I fortsatt pla-
nering behöver hänsyn tas till dagvat-
tenförhållandena, till exempel genom 
höjdsättning, så att dagvatten från ett 
extremregn fritt och utan att skada 
byggnader med mera, kan ytavledas 
mot gator och diken och vidare mot 
recipient.

Värme
Karlstads Energi har inget fjärrvär-
menät inom Norsbygden. På Vålbergs 
reningsverk produceras fjärrvärme i 
samband med reningen av avloppsvat-
ten från Vålberg, Edsvalla och Nors-
bron. 

IT, fi ber
Karlstads El- och stadsnät har fi ber-
ledningar inom Norsbygden. Vålberg 
och Edsvalla har stadsnät nedgrävt i 
gatan. 

El- och telenät
Ellevio AB är nätägare. 

Risk och hälsa 
Översvämning, skyfall
Norsbygden ligger huvudsakligen 
högt i förhållande till 200-årsnivåer 
för Vänern. Förutom strandnära mark 

intill Vänern riskerar ett par andra 
områden att översvämmas i samband 
med ett 200-års fl öde, som marker vid 
Norsbron/Varpnäs, lägen intill vattnet 
i Älvenäs samt några områden i södra 
delen av Segerstad vid bland annat 
Aspberg och Bråte.

Vad gäller långvariga regn och skyfall 
så är industriområdet i norra Vålberg 
vid Malma allé samt åkermarken vid 
Lillerud särskilt utsatta för översväm-
ningsrisker. Det fi nns även mindre om-
råden inom båda tätorterna där vattnet 
riskerar att stängas inne vid kraftiga 
regn. Hänsyn till eventuella över-
svämningsrisker behöver tas i fortsatt 
planering, både i höjdsättningen och så 
att tillräckligt utrymme och möjlighet 
för avrinning och infi ltrering fi nns.

Geoteknik
Vissa områden utmed Norsälven har 
identifi erats av SGI som högriskom-
råden för ras och skred. Generellt är 
jordarterna i området erosionskänsliga 
på grund av lermarken som sluttar ned 
mot älven och den höga halten av silt i 
de fi nkorniga jordarna. I området fi nns 
många raviner, som utvecklas i lätte-
roderade sediment som silt och sand. 
Typiskt för området är också förekom-
sten av kvicklera. Kvicklera gör att 
konsekvenserna vid ett skred, i det fall 
det skredar, kan bli relativt omfattande.

Skredbenägna jordar är känsliga för 
förändringar av jämviktsläget, som till 
exempel kan påverkas av mängden vat-
ten i marken. Vattenivån i Norsälven, 
från Edsvalla och söderut, ligger i nivå 
med Vänerns nivå så området kring 
älven är också avhängigt vattenstånds-
förändringar i Vänern.

Allmänt är de västra delarna av Edsval-
la och Vålberg mer höglänta och ligger 
enligt jordartskartan huvudsakligen på 
berg. Marken i de låglänta områdena 
närmast Norsälven består huvudsak-
ligen av lera och silt. I områdena vid 
Trossnäs och Lillerud består jordlagren 

Områden kring Norsälven 
med risk för översvämning 

(Vänern 200-årsnivå)

Skyfallskartering Vålberg 
(risk för instängda områden)

Skyfallskartering, Edsvalla
(risk för instängda områden)
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främst av isälvssediment och postgla-
ciala sediment som sand och grus och 
vid Trossnäs fi nns också ett större tor-
vmarksområde. Marken vid Segerstad 
och Älvenäs utgörs av huvudsakligen 
av berg samt silt och lera. 

I områden som identifi erats som 
högriskområden har medvetet inte ny 
bebyggelse föreslagits, men detaljera-
de stabilitetsutredningar kan ändå bli 
aktuellt och behöva tas fram vid plan-
läggning eller annan nybyggnation.

Markföroreningar
Platser där verksamhet bedrivits som 
kan innebära eventuell risk för mark-
föroreningar fi nns på några platser 
inne i tätorterna och även på ett antal 
platser utanför tätorterna. Bland annat 
vid f.d. Rayonfabriken och vid bruks-
området i Edsvalla. Blir områden med 
känd risk för markföroreningar aktu-
ella att planlägga är det en fråga som 
behöver studeras närmre. 

Trafi kbuller och vibrationer 
E18, E45 och järnvägen utgör de 
största bullerkällorna. Järnvägen kan 
också bidra till vibrationer. I utsatta 
lägen behöver bullerutredningar göras 
i samband med detaljplanearbete. 

Transporter med farligt gods
På E18, E45 och järnvägen går trans-
porter med farligt gods. Vid planlägg-
ning i anslutning till lederna (inom 150 
meter) behöver riskbedömningar och 
riskutredningar genomföras.

del av skredriskkartering, Edsvalla

del av skredriskkartering, Vålberg

utdrag Jordartskartan

terrängskuggning Edsvalla

terrängskuggning Vålberg/Norsbron

FÖRUTSÄTTNINGAR

Teckenförklaring: rött visar översiktligt berg, 
gult och ljusgult visar lera och silt, beigeprick-
igt sand och grönt visar isälvssediment



Dialogträff ar
Som en del av arbetet har dialogträffar 
med boende i Norsbygden, framförallt 
Vålberg och Edsvalla, ägt rum i syfte 
att få information om orterna ur ett 
boendeperspektiv. Hur är det att bo i 
Vålberg respektive Edsvalla? Vad fi nns 
för framtida möjligheter? Vad har or-
terna för styrkor och svagheter?

Dialogträffarna/-samtalen ägde rum 
under våren 2020. En träff  hölls i 
församlingshemmet Åstorpsgården 
i Vålberg med cirka 40 deltagare och 
en träff  hade planerats i Folkets hus 
i Edsvalla, som istället blev i form av 
telefonintervjuer. En träff  hölls även 
på fritidsgården i Sjösala, i Vålberg. 
Deltagare kontaktades bland annat via 
Landsbygdsrådet, och via Karlstads 
kommuns facebooksida uppmanades 
boende anmäla sig till ett dialogmöte. 
På fritidsgården deltog ungdomar som 
besökte fritidsgården. Förutom de bo-
ende deltog även tjänstepersoner från 
kommunledningskontoret och stads-
byggnadsförvaltningen. Det var ett ak-
tivt val att inte ha så kallade stormöten 
utan att träffarna skulle bli just dialo-
ger för att möjliggöra för mer djupgå-
ende samtal. Dialogerna genomfördes 
i mindre grupper eller enskilt som så 
kallade SWOT-analyser. Kort och gott 
handlade det om att diskutera kring 
bygdens svagheter, möjligheter, hot 
och styrkor. Nedan följer en samman-
fattning från dialogerna.

Dialogträffar mars 2020
Av dialogträffen på Åstorpsgården 
framkom det att Norsbygdens styrkor 
bland annat är att det fi nns ett starkt 
föreningsliv och engagemang som 
bidrar till mycket positivt på fl era håll i 
bygden. Det fi nns också en uppskattad 
och bra skola, matvarubutik, vårdcen-
tral, apotek och liknande daglig service 
på plats i Vålberg - ”Allt man behöver 
fi nns här”. Badhuset med sporthall, 
ishallen, Edsvallen och liknande platser 
är vikitiga samlingspunkter för många 
och när till exempel Nors IF och PRO 
hjälps åt bidrar det också till att män-
niksor i olika åldrar möts. Även Sjö-

salaparken är sommartid en samlings-
punkt. Många upplever bygden och 
tätorterna som trygga och lugna, och 
som en bra plats att bo på. En vacker 
natur, Norsälven med fi ske och båtliv, 
eller det gynnsamma läget intill större 
vägar/järnväg tas upp som styrkor och 
skulle kunna förstärkas mera. 

Som bekymmersamt upplevs att det 
fi nns fastigheter som inte hålls i skick 
och allmänna ytor där underhållet är 
eftersatt, vilket drabbar inte bara den 
enskilde fastighetsägaren utan alla 
som bor intill. Riskfyllda situationer 
kan uppstå specifi kt, och mer allmänt 
så bidrar det till att man ”skäms” för 
sitt område. Träd som vuxit upp mitt 
i tennisbanor, bristfällig röjning längs 
promenadstråk vid älven och avsakna-
den av sammanhängande cykelbanor, 
till exempel in till Karlstad, togs också 
upp som brister.

Telefonsamtal i mars-april 2020
Då träffen i Edsvalla fi ck ställas in gavs 
istället möjlighet att delta per telefon.
Deltagarna var bosatta i Edsvalla. I 
samtalen framkom liknande saker som 
vid träffen i Åstorpsgården, förenings-
livet och lugnet på orten framhölls. 
Som framtida möjligheter sågs bland 
annat en stor potential i den gamla 
skolbyggnaden i Edsvalla, men också 
att på olika sätt bygga samman tätor-
terna. 

Dialogträff  ungdomsfokus mars 2020
Träffen hölls under en vardagskväll när 
fritidsgården var öppen. I samtalet ef-
terfrågades fl er aktiviteter på kvällstid, 
som ett exempel hade fotboll-/bas-
ketplaner låsta grindar på kvällen och 
släckta lampor. Man upplevde också 
att man kände sig trygg, och att det är 
bra fritidsgården fi nns. Att kunna cykla 
mellan Edsvalla och Vålberg efterfrå-
gades och utegym togs upp som en 
idé. De lite äldre ungdomarna upplev-
de också att grillplatsen där man bru-
kade träffas låg lite för exponerat och 
att man ville kunna sitta mer avskilt.
 

Norsbygdens hot

-Utan trygghetsboende fl yttar folk till Kil 
eller Grums fastän de kanske helst vill 
vara kvar på orten där de känner folk och 
har sina kompisar. Många äldre vill inte 
sälja huset och fl ytta till en dyr lägenhet 
inne i centrala Karlstad. Men det byggs 
inget här, det fi nns inga lediga lägenheter 
som passar för äldre. 

-Att badhuset läggs ner, det behöver reno-
veras och riskerar att stängas. En viktig 
samlingspunkt försvinner. Närheten till 
centrala Karlstad gör att det fi nns risk att 
bygget av bostäder, idrottsanläggningar och 
näringsverksamheter i centrala Karlstad 
utarmar och dränerar de värden som fi nns 
här. Allmänhetens åkning i Norvalla 
ishall t.ex. lockar idag många som bor 
utanför Vålberg/Edsvalla att komma hit. 
Avveckling av det som fi nns (av styrkor-
na) är ett hot.

-Urbanisering och utfl yttning

-Att saker tilllåts förfalla. Att älven, 
miljöer och grönytor inte sköts. Dåligt 
skötta fastigheter, både näringsfastighe-
ter och privatbostäder ger ett skräpigt 
intryck. Svagt engagemang från kommu-
nen om påtryckning för att städa upp på 
fastigheter. Vissa bostadsområdens skötsel 
och förvaltning är ett hot om de missköts. 
Rädsla över att utsatta männsikor med 
problem placeras ut här där det fi nns 
billiga bostäder.

-Många är inte köptrogna COOP i Vål-
berg utan åker istället till Bergvik eller 
Grums där det fi nns både systembolag och 
spel. Då försvinner till slut det som fi nns.

I rutorna intill redovisas resultatet av 
dialogerna och SWOT-analysen.



Norsbygdens styrkor

-”Allt man behöver fi nns”- en jättebra skola och förskolor, vårdcentral med apotek, idrottsanläggningar, tandläkare, dagligvarubu-
tik, café, pizzerior, bibliotek, räddningstjänst, åvc och en väl fungerande fritidsgård med aktiviteter för många. Brattska gården. Det 
är nära till allt.

-Det är också nära och går snabbt att åka in till centrala Karlstad. Både med kollektivtrafi k och bil. Med nya E18 tar det ”10 
minuter till Bergvik nästan lagligt”. E18 och E45 underlättar att driva verksamheter och för pendling. Det är lätt att nå både Kil, 
Grums och  Karlstad, om man inte jobbar på orten man bor i. 

-Järnvägen och stickspåren är också en stor tillgång, och djuphamnsläget vid Vänern.

-Det omfattande föreningslivet – som till exempel Nors IK, bågskytteklubben, innebandyklubben, Solsta SK och simlinjen, PRO, 
Edsvalla IF, Folkets Hus-föreningen med fl era. PRO och idrottsföreningar hjälps åt. Det fi nns också en väldigt aktiv bygdegårdsför-
ening i Älvenäs.

-Badhuset lockar alla åldrar, man har simundervisning och i sporthallen kan man ha kalas och olika aktiviteter.

-Norvalla ishall, där det också fi nns möteslokal man kan hyra

-Basket- och fotbollsplanerna. Det är en styrka att det fi nns bra idrottsanläggningar både i Edsvalla och Vålberg. Det är billiga 
medlemsavgifter och det fi nns ofta utrustning att låna vilket underlättar för barn och unga att vara delaktiga. 

-Man känner många när man går ut. Det är lätt att komma i kontakt med folk, god grannsämja, vänligt. Det är lugnt och skönt 
och det känns tryggt att bo här, ingen oro att släppa ut sina barn.

-Bygdegården och Älvenäspaken. Folkets hus i Edsvalla är en fi n samlingslokal, där ordnas till exempel musikcafé/”Edsvalla 
live”en gång i månaden. Det brukar ordnas majbrasa mittemot fritidsgården (vid fotbollsplanen) i Sjösala.

-Jordgubbsodlingar lockar besökare från när och fjärran varje år och är ett populärt besöksmål

-Lillerud med gymnasiet

-Det är vacker natur i och omkring Norsbygden. Terrängen är bra för friluftslivet då det är ganska kuperat vilket både ger utsikt 
och utmaningar vid tex vandring och mountainbiking. Goda möjligheter till friluftsliv, elljusspår. Norsälven med fi ske, älven är en 
resurs både för boende och besöksnäring.

-Det är inte så tättbebyggt i Edsvalla och det är frisk luft, inte så mycket avgaser från trafi k. Det är lugnare, man slipper jäktet 
inne i stan

-Sjösalaparken med kiosk, minigolf, lekplats, boule, grillplats, gästbrygga och fräsch toalett. Man når tillgänglig service enkelt om 
man kommer med båt till gästbryggan vid Norsplan.

-Vänern och vackra Segerstad skärgård är lätt att nå med båt och från land. Segerstad naturreservat är ett populärt besöksmål med 
fantastiskt läge vid Vänerns kust. Norsbygden är en guldkust för båtägare. Det fi nns bra båtlyft och iläggningsmöjligheter för större 
båtar vid Älvenäs. Bra med båtplatser i Älvenäs.

-Det är billigt, man får fl era hus till samma pris som i stan. 

-Det fi nns en fi n gc-väg/promenadväg längs älven och busshållplatsen vid Norsplan blev bra. Bussarna funkar bra, förbindelserna 
har blivit bättre.



Norsbygdens svagheter

- Bilberoende - bussen är dyr, är man två lönar det sig inte att åka. Det går också fortare med bil och man kommer ända fram till 
dit man ska. Och bussen går för sällan, speciellt på helgerna. 

- Avsaknad av sammanhängande cykelbanor mot Karlstad-Segerstad-Edsvalla och Grums (det saknas 1,5 km mellan Norsbron och 
cykelbanan vid E18). Finns ingen cykelväg till Segerstadbyn. 

- Det fi nns ingen livsmedelsbutik/närlivs i Edsvalla, ingen skola i Edsvalla. På Ö&B kan man inte handla mjölk. Den gamla 
skolan står numera tom.

- Många ovårdade hus. Många hus i dåligt skick skapar sämre attraktion. Det fi nns fastighetsägare som inte tar hand om sina 
fastigheter, det är förfallet och utan tak, olämpliga miljöer och farligt för nyfi kna barn. Bestämmelser kring kulturmiljö gör att det 
förfallna står kvar.

- Det är fult intill sporthallen, skämmigt när det kommer besökare till arrangemang… Det fi nns kommunala ytor som är eftersatta 
också, tråkiga lekplatser och dåliga vägar med sprickor/hål. ”Järnvägsspåren går vi på när vi ska till simhallen annars måste man 
gå på gräsplanen, det är långt och blött”. Vandringsleder som är igenväxta. Älven är skräpig och igenväxt, det behöver röjas. Finns 
ett fi nt promenadstråk längs älven men har inte underhållits och vägen är inte skyltad/syns inte… Tennisplanen i Älvenäs växer det 
träd mitt i och cykelpumpen på busstationen vid Norsplan är trasig. 

- Många äldre ensamma bor i villa. Det är dåligt med bostäder för seniorer, trygghetsboende och/eller lägenheter med hiss saknas. 

- Arbetsmöjligheterna är borta 

- Ett oförtjänt dåligt rykte

- Simhallens och gymmets öppettider och regelverk kring inpassage gör det svårt att nyttja anläggningarna. Det upplevs som diskrimi-
nerande. Kommunens vilja att förbättra öppettider och anläggningarnas service upplevs som svag. 

- När det t.ex. är sportlov så lyfts Sundstabadet fram för de som vill bada, men inte Vålbergs badhus. Dåligt med marknadsföring 
av Vålberg, det nämns aldrig

- Något slags aktivitetshus för alla åldrar saknas, en samlingsplats. Något fi nt för barn som de har i t.ex. Väse (Vilda parken) och 
Skattkärr (Tegelparken). Andra fritidsaktiviteter - fi nns inget att göra för tonåringarna förutom sport, men alla kanske inte gillar 
det.

- Atletklubben behöver större utrymme (ligger i sporthallen). Inte en fullstor hall för till exempel innebandy. Bågskyttebanan vart illa 
behandlad av kommunen för ett antal år sen. Badhuset sunkigt. 15-årsgräns på gymet är dåligt

- Sträckan från korset vid 45:an ner mot ishallen är farlig för människor på cykel, moped, gående. Det fi nns också en farlig korsning 
vid Skruvstadvägen/E45. Lastbilar som går via samhället är inte heller bra.

- Det fi nns inget tågstopp

- Centrum är dött, endast Söta Saker och en pizzeria fi nns på Norsplan, mycket gapar tomt. Finns inget att göra kvällstid. Allt 
stänger tidigt. Dyr pizza, dyrt på cafeet. Förr fanns det mer i Vålberg, 2 banker till exempel, nu inte ens en bankomat

- Mycket skogsavverkning

- Finns ingen bra badplats förutom Torsviken. Segerstad är fi nt men ska man bada är det blålera. Hundbadet är bättre. 



Norsbygdens möjligheter
- Renovera gamla skolan i Edsvalla och hyr ut den som allaktivitetshus, till studieverksamheter. Det fi nns gymnastiksal, man 
skulle kunna ha dans t.ex.? Den är renoverad och uppvärmd. Eller som familjecentral, eller till någon statlig verksamhet? Det 
skulle kunna bli äldreboende också.
 
- Mer nybyggen, t.ex. boenden för äldre och/eller generationsboenden. Bara en börjar bygga kan det skapa ringar på vattnet. 
Enklare boende (som studentlägenheter) eller för 65+. Det fi nns fi na villor här som barnfamiljer skulle kunna fl ytta till ifall de 
äldre fi ck lägenheter att bo i.

- Bygg på Risåsen, i triangeln mellan Vålberg, Edsvalla och Norsbron. Bygg ihop samhällena. Bygg bostäder på berget och indu-
stri nära järnvägen. Dra ett industrispår parallellt med järnvägen dit. Industri skulle även kunna fi nnas väster om 45:an mellan 
Edsvalla och Vålberg, det fi nns vatten och el framdraget

- Djuphamn i Älvenäs, vid Rayon, är en tillgång för orten. Det skulle kunna gå timmer från norra Värmland, stickspår fi nns 
som skulle kunna sättas i bruk igen. Bra för verksamheter, byggnadsfi rmor t.ex., det är billigare att vara här än inne stan. Stra-
tegiskt läge för verksamheter med tanke på all infrastruktur, vägar och järnvägar också

- Riv gammal industri

- Bygg hus i trä, i två våningar (låg skala)

- Om du har råd, köp ett extra hus - renovera det och hyr ut 

- Inomhushall för fotboll - vid grusplanen intill skogen i Edsvalla. Eller en ny sporthall med fullstora banor, t.ex. vid ishallen

- Edsvalla bruk sedan 1600-talet skulle kunna få ett museum. Kulturbygden har goda möjligheter att lyftas mera

- Rusta upp badhuset, det lockar alla åldrar och även folk från Hammarö, Kil - och har simskolor 

- Satsa mer på älven: gästbryggor/badbryggor/badplats längs älven.Utveckla turismen, fi ska i Norsälven, gå iland i Vålberg vid 
bryggorna (Sjösala) för att tanka på Frendo eller handla på Konsum. Frendo får fortsätta sälja många fi skekort. Vid dammen i 
Edsvalla fi nns också möjligheter för bad, fi ske, ställplatser vid Norsälven. Vårda älvens skönhet! 

- Cykelväg mot Karlstad, många vill cykla till jobbet! Eller till Mumin, Segerstad eller Lillerud. Och cykelväg mellan Edsvalla 
och Vålberg. Barnen i Edsvalla går på skolan i Vålberg och fl era har aktiviteter på eftermiddagarna här. 

- Behålla och förädla det som fi nns

- Gör en hundpark – det fi nns mycket hundliv 

- Ett ridhus

- Skatebana/skatepark någonstans

- Pub! Mer aktiviteter kvällstid behövs. Gör basketsplaner/fotbollsplaner tillgängliga och upplysta även kvällstid

- Ordna projekt och kurser, t ex målning/stickning 

- Ordna gratis buss för pensionärer mellan Edsvalla och Vålberg så att man kan handla i Vålberg

- Båtbuss Karlstad-Borgvik skulle kunna stanna här 

- Skapa 3D-målningar på övergångsställena som i Los Angeles

- Sätt upp en fartkamera på E45
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Förslag - Vålberg 
Orten Vålberg kännetecknas av sin 
långsträckta form och av delar som i 
stor utsträckning är separerade från 
varandra. Strukturen är relativt spridd 
och gles. Det har delvis sitt ursprung 
i att orten växt fram utifrån tre olika 
punkter - den norra delen har sitt ur-
sprung i bebyggelsen kring älven och 
intill Vålbergs station, den mellersta 
delen har sitt ursprung kring Vålbergs 
gård och Vålbergs fabriker, medan den 
södra delen växte fram tillsammans 
med Rayonfabriken.

Vålberg är idag en ort med främst små-
skalig villabebyggelse men här fi nns 
också fl erbostadshus både i centrum 
vid Norsplan och spridda i de andra 
delarna av orten. Det fi nns också loka-
ler för verksamheter, även de spridda. 
Både lokaler med pågående verksam-
heter fi nns och lokaler som på senare 
tid gjorts om - där till exempel en 
tidigare butik nu blivit del av en villa. 

Bebyggelsens karaktär är också blan-
dad - Vålberg andas både lite gammalt 
och lite nytt samtidigt. Husen är från 
olika tider, men med tydlig betoning 
på villabebyggelse från perioden 1940 
- 1980. Fasadmaterialen varierar, det 
fi nns trä, tegel och puts i villaområ-
dena med olika typhus som speglar 
sin tid. Andra exempel är trävillorna 
nere vid Norsälven, som vänder sig 
mot landsvägen vid älven där den gick 
innan Långgatan. Och förstås hela 
Älvenäs, ritat av KF´s arkitektkontor 
och uppfört som ett litet mönster-
samhälle intill fabriken i tidstypisk 
funktionalistisk stil. Det fi nns också ett 
antal specifi ka byggnader med tydliga 
karaktärsdrag som till exempel det före 
detta kommunhuset vid Norsplan eller 
Folkets Hus-byggnaden.  I Vålberg 
har modernt och traditionellt mötts 
och det fi nns fi na kvalitéer i det som 
byggts genom åren som är väl värda 
att bevara. 

I framtidsbilden av Vålberg är bebyg-
gelsen tätare längs Långgatan än vad 
den är idag och det fi nns ett centrum 
som på något sätt synliggörs i gatu-
rummet. Ny bebyggelse klättrar uppåt 
höjderna, med betoning längs Skruv-
stadvägen och upp mot skolan. Till 
det fi nns vackra lägen för nya bostä-
der med utsikt över Norsälven och 
åkerlandskap, en innehållsrik fabrik vid 
vattnet och ett generöst, blågrönt stråk 
längs älven. 

Ny bebyggelse föreslås i första hand i 
lägen intill Långgatan och Skruvstad-
vägen, för att stärka de centrumfunk-
tioner som fi nns, butiker och skola. 
Här fi nns också närhet till resecentrum 
vid Norsplan. Både nya bostäder 
och lokaler för verksamheter föreslås 
vara möjliga som komplement inom 
tätorten, i de rosa och lilamarkerade 
områdena. Skala och byggnadshöjd 
kan variera lite beroende på läge och 
förutsättningar, men generellt föreslås 
bebyggelse i tre till fyra våningar längs 
Långgatan, medan enstaka hus vid 
Skruvstavägen föreslås kunna byggas 
lite högre. 

De gulmarkerade områdena i 
förslaget bygger vidare på den mindre 
skalan, i första hand föreslås tomter 
för småhus här, dvs villor och radhus. 
Men områdena skulle också kunna 
innehålla enstaka lägre fl erbostadshus, 
kanske byggt genom någon typ av byg-
gemenskap.

Medvetet har inte områden kring 
älven, eller andra områden med kända 
geotekniska risker föreslagits. Trots det 
behöver geotekniska frågor studeras 
närmare i alla lägen på orten då förut-
sättningarna kan variera lokalt. I lägen 
kring väg och järnväg behöver också 
frågor kring risk och buller utredas 
närmare. Orten är även rik på fornläm-
ningar och naturvärden och det är ock-
så exempel på frågor som kan behöva 
undersökas närmare i senare skeden. 

Vad tänker du?

Bilderna är referensbilder och exempel, 
i första hand tänkta som inspiration

Vy från Åslidsgatan
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FÖRSLAG

Framtidsbild: En tätare struktur längs lands-
vägen, ett centrum som syns i gaturummet och 
bebyggelse som klättrar uppåt höjden. Med utsikt 
över det blågröna stråket längs älven och åker-
landskapet intill.

Tomter för småhus
De gulmarkerade områdena i förslaget 
bygger vidare på villastrukturen, här fö-
reslås i första hand tomter för småhus.

Tomter för fl erbostadshus
Vid Skruvstadvägen fi nns lägen där nya 
fl erbostadshus tillsammans med befi nt-
liga byggnader kan skapa en tätare och 
mera levande struktur.

Komplettering 
och tillägg
I stråken kring Långgatan hela vägen 
ut till Älvenäs, Skruvstadvägen och vid 
Norsplan/centrum föreslås en tätare 
bebyggelsestruktur och en blandning 
av både bostäder och verksamheter. 
Kompletteringar med småhus eller med 
lägre fl erbostadshus i 3-4 våningar som 
stämmer in i den befi ntliga strukturen. I 
en del lägen kan även verksamhetsloka-
ler vara en möjlighet.

Grön mötesplats
De gröna områdena visar större offent-
liga platser för uteaktiviteter och idrott, 
både befi ntliga och som kan utvecklas 
mera.
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Längs Långgatan och uppåt höjderna 

Småhus nära skolan
Villor och radhus vid Smultronstigen. I den nordvästra delen av skogsom-
rådet strax ovanför skolan föreslås en lite tätare småhusbebyggelse. Skogen är 
viktig som närnatur för skolan, men ett mindre antal villor och radhus skulle 
kunna fi nnas samlade längs en smal gatuslinga högst upp i den sluttande ter-
rängen mellan Åslidsgatan och Smultronvägen. Kring husen bevaras naturmark 
och skog, och genom skogen små stigar som leder ned till skolan.

Tätare längs Långgatan
Ny bebyggelse inom tätorten 
som kompletterar den befi ntli-
ga. Inom tätorten, i första hand 
längs Långgatan och Skruvstad-
vägen, föreslås kompletteringar 
med både fl erbostadshus och 
småhus vara möjliga beroende på 
läge och med hänsyn till omgi-
vande hus. Bostäder, men även 
lokaler för verksamheter i den 
mån det är möjligt med hänsyn 
till förutsättningar i omgivning-
en, bidrar positivt. 
En  blandning av en i delar något 
högre skala (upp till 4-5 våning-
ar) och småskaligt, med levande 
utemiljöer och samlingsplat-
ser. Gärna med ett spännande 
nutida formspråk, samtidigt som 
Norsbygdens kulturhistoriskt 
viktiga byggnader och miljöer 
vårdas, bevaras och utvecklas.

Skruvstadvägen - från Norsplan till Ishallen
För att skapa sammanhängande bebyggelse längs med Skruvstadvägen föreslås dels fl erbostadshus i upp till fyra 
våningar, gärna med lokaler i bottenvåningen och dels radhus lite längre upp mot skolan. I kanten av skogspartiet i 
sluttningen ovanför Coop föreslås också ett par fl erbostadshus, som ger möjlighet att knyta villaområdet uppe på berget 
närmre centrum. Med hänsyn till naturvärden och beroende på hustyp, föreslås tre till fyra hus, fyra till fem våningar 
höga. Stigar som gångstråk mellan husen skapar genvägar från villaområdet ned till centrum. Vid panncentralen, i hör-
net vid skolan och Brattgårdsgatan föreslås en parkyta. En fotbollsplan fi nns här sedan tidigare men plats fi nns för fl er 
aktiviteter som till exempel puckelboll, klätterskulpturer och liknande.

Nors
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COOP

Vålbergsskolan

Norvalla 
ishall

Vårdcentral, 
apotek
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Villlor på bergskanten
Enstaka parhus eller villor föreslås nere 
i bergskanten, på västra sidan av Öströms 
väg. Hus som kan variera i form och uttryck 
men som är anpassade platsen, terrängför-
hållanden och till värdefull vegetation. På 
berget växer ädellövträd av olika slag, som 
lönn, ek och rödlistade alm och ask. Hänsyn  
till det behöver tas vid en tomtavgränsning.

FÖRSLAG

Bårums åkrar
Kvarter med låga fl erbostadshus, rad-/
parhus eller villor föreslås norr om Brattska 
gården, vid åkermarken intill Bårumsgårdsväg 
Kanske någon form av generationsboende? 
Enstaka villor eller parhus föreslås också i 
nederkanten av Gerrudberget, i björkskogen på 
västra sidan och med utsikt över åkermarken 
öster om Björntorpsgatan. 

Folkets Hus /Sporthallen
Kring sport-/simhallen och Folkets Hus 
föreslås en upprustning, både av entrémil-
jön till hallen och av Folkets Hus som en 
del av entrémiljön. Platsen har besökare 
vid evenemang och området blir på så 
sätt ett första intryck av orten. Folkets 
Hus fungerar som bostad idag, men skulle 
också i delar kunna fungera för något 
publikt ändamål igen - med scenlokaler på 
plats för till exempel bio eller teater, dans, 
olika kursverksamheter. Eller varför inte 
en restaurang eller krog? 
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Älvenäs Fabriker /Rayon
Kring f.d. Rayonfabriken fi nns fl era möjligheter på lång sikt. Fabriksområdet är sedan tidigare utpekat som 
LIS-område med två olika inriktningar: dels en utveckling som renodlat verksamhetsområde - platsen har ett strate-
giskt läge nära E18, framdraget industrispår från järnvägen och djuphamn intill en farled som är öppen även vintertid, 
vilket är gynnsamt för transportberoende industri och handel. Som en alternativ möjlighet föreslås en utveckling av 
området som inriktar sig mot turism- och besöksnäringarna - som t.ex. hotell, spa och konferensanläggning, med 
mindre hantverksbutiker, ateljéer och verkstäder intill. Området och fabriksbyggnaden har ett läge med en storslagen 
utsikt över Vänern, möjligheterna att skapa en attraktiv miljö med närhet till kulturhistoriska värden här är goda. Även 
närheten till Segerstadshalvön och skärgården är en möjlighet i sammanhanget.

Förkortningen LIS står för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Kommuner kan i sin översiktspla-
nering peka ut områden där lättnader i strandskyddet 
kan medges. Syftet är att möjliggöra utveckling som 
bidrar till en hållbar och långsiktig utveckling av 
landsbygden. Karlstads kommuns LIS-plan utgör ett 
tematiskt tillägg till gällande översiktsplan från 2012.

Vad är LIS?

Vy från E18 över fabriksområdet och Vänern

Referensbilder och exempel

Vy från Norsplan

Norsplan
Idag består Norsplan främst av en 
större parkeringsyta. Platsen föreslås 
utvecklas till en tydligare samlings-
punkt, med bättre möjligheter till 
vistelse och ges en tydligare koppling 
mot Sjösalaparken vid älven. Fler verk-
samheter och bostäder i anslutning till 
Norsplan hjälper till att skapa mer ak-
tivitet, både dag- och kvällstid. Kanske 
en restaurang med närproducerad mat 
från gårdarna i bygden? Plats fi nns för 
uteservering, med kvällssol.
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Älvenäsparken
Älvenäsparken som är en äldre folkpark skulle också kunna ut-
vecklas som grön mötesplats, men kanske mera som en ”fi npark” 
med lite lugnare karaktär och med vattenanknytning. Förutom 
promenadslingor i parken skulle dansbanan som fi nns kunna 
rustas även för musik- eller teaterarrangemang och kanske kom-
pletteras med en kiosk. Besökande båtar kan lägga till här vid 
småbåtshamnen, kanske fi nns möjlighet att fi ka eller äta vid hem-
bygdsgården intill? En hundrastgård/ordnad plats för aktiviteter 
med hundar har efterfrågats i Älvenäs och en sådan skulle kanske 
också kunna fi nnas någonstans i närheten av parkområdet och 
bygdegården.

Sjösalaparken
Sjösalaparken ligger i anslutning till Norsplan. Här fi nns 
idag en mindre lekplats, minigolfbana, boulebanor och sitt-
bänkar och vid älven intill en gästbrygga. Parken föreslås 
kompletteras och utvecklas mera som grön mötesplats, 
med aktiviteter för människor i alla åldrar. Till exempel 
med ytor för dans- och yogapass, sandplan, basket-
korgar, utegym, kanske plats för parkour och skatebo-
ardåkning, isbana, klätterskulpturer, en större kiosk 
eller café, fl er sittplatser både i soliga lägen och med 
skugga, en bokkiosk en upprustad lekplats, kanske 
med anknytning till Vålbergs industrihistoria?, och mer 
grönska och belysning.

Sport- och aktiviteter i Älvenäs
Området nedanför Gökhöjden är kuperad och platsen passar väldigt bra för en ”sportcykelpark” med mountainbike-
banaor och pumptrack. Här har tidigare funnits en slalombacke och kanske skulle den kunna restaureras för skid- och 
pulkaåkning. Höghöjdsbana och klättring/bouldering är andra aktiviteter som skulle kunna passa på platsen. En entré 
till området skulle kunna ordnas vid Älvenäsallén, vid Älvenäs IP och tennisplanen (som även de förslås rustas upp).

FÖRSLAG
Parker och grönområden
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Ny gång- och cykelväg föreslås: 
1) mellan Edsvalla och Vålberg
2) mellan Norsbron och Björkås
3) vid Gökhöjdsvägen och Svalvägen 
till cykelvägen under E18

Tryggare passager (till exempel övergångsställe) för gående 
och cyklister föreslås:
1) över Älvenäsallén till Älvenäs IP
2) över vägen norr om Edsvalla IP
3)till busshållplatsen i Norsbron
4)till busshållplatsen vid Lilleruds gymnasieskola

Gång- och cykelvägar
I gällande översiktsplan (2012) och i den nya som samråds nu, fi nns 
det med förslag på att binda samman Edsvalla och Vålberg med cy-
kelväg. Önskemål om cykelvägen har också kommit fram i dialog med 
boende. Exakt läge för gc-vägen och var i Vålberg den ska ansluta från 
behöver studeras närmare. 

En cykelförbindelse mellan Norsbron och Björkåsmotet, förbi Lille-
rud har också framkommit som önskemål. Det skulle göra det möjligt 
att cykla hela vägen in till centrala Karlstad.

Det fi nns ett par busshållsplatser och idrottsplatser som saknar en 
trygg passage över vägarna de ligger vid idag och det föreslås att över-
gångsställen skapas här. Platserna är målpunkter och används mycket 
av till exempel barn i skolålder.

Bättre belysning vid gång- och cykelstråk är också ett önskemål som 
kommit fram i dialogerna för att vissa sträckor ska upplevas tryggare, 
till exempel kan de obebyggda ytorna längs Älvenäsvägen upplevas 
otrygga utan belysning, och gångtunnlarna under E45 mot elljusspå-
ren. 

Bättre belysning föreslås också, 
till exempel vid cykelstråket 
längs Älvenäsvägen och vid 
gångtunnlarna under E45 mot 
elljusspåren i både Vålberg och 
Edsvalla

Promenadstig ned till Hundholmen och Nytorpsstugan
En ny promenadstig genom skogen, ca 1,5 - 2 kilometer föreslås från 
Älvenäs ned till Hundholmen och Nytorpsstugan, söder om E18. Platsen 
är ett äldre utfl yktsmål (ett bad som ersatte det som låg där Rayonfabriken 
placerades) som skulle kunna utvecklas mer - en badstrand skulle kunna 
iordningställas här vid Vänern, med cykel- och promenadavstånd från tätor-
ten. Kanske några platser att lägga till vid för gästande småbåtar eller kanske 
skulle badbussar kunna gå hit?

Älvenäsbadet när det begav sig

mot Nytorpsstugan / 
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Älvenäs Fabriker
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Vålberg/Älvenäs och Edsvalla ligger vackert intill 
Norsälven och Vänern. Uppe på höjderna har man 
utsikt över älven och det öppna åkerlandskapet. 
Längre norrut där älven meandrar sig fram fi nns 
partier med tät, ”urskogsliknande” vegetation. Från 
bron/E18 har man en storslagen utsikt där älven 
mynnar ut i Vänern. Från Älvenäs kan man ana 
Vänern men fabriksområdet skiljer idag tätorten fy-
siskt och visuellt från vattnet. I Edsvalla ligger också 
det f.d. bruksområdet intill älven. Kring älven och 
Vänern fi nns möjligheter som skulle kunna hjälpa till 
att stärka båda orterna, till exempel:

Båtliv
En hamn med lift fi nns idag vid Älvenäs, och en 
gästbrygga fi nns vid Norsplan. Fler båtplatser längs 
älven och gästhamnar för besökande kan vara ett 
sätt att höja attraktiviteten längs älven, även att skapa 
fl er möjligheter till vinterförvaring av båtar.

Promenadstråk och bryggor, kallbad med bastu
Promenadvägar längs Norsälven fi nns men föreslås 
kompletteras och rustas upp, till exempel med bryg-
gor och sittplatser. Det fi nns ett populärt fritidsfi ske 
i Norsälven idag och älvrummet är en fi n kvalité 
som skulle kunna tillgängliggöras och upplevas av 
fl er. Funktionshindersanpassade fi skeplatser och 
badmöjligheter, kanske ett kallbad med bastu, nå-
gonstans längs älven?

Kanot och kajak
Säsongen för paddling går långt in på hösten och vid 
Edsvalla bruk kan man uppleva ett djungeläventyr. 
Arrangera ett återkommande event -”Norsälven 
River”, en fl otte- och kanottävling nedströms från 
Edsvalla till Norsplan, öppen för van som ovan 
paddlare? 

Båtturer, båtbuss
På sommaren går båtbuss mellan Karlstad och 
Grums, och mellan Grums och Borgvik. En möjlig-
het är att ha ett stopp även i Vålberg, vid Norsplan 
eller i Älvenäs. Andra typer av ordnade båtturer, som 
till exempel bad- och turbåtar ut till skärgårdsöarna 
eller till Hundholmen skulle också vara positivt för 
bygden.

FÖRSLAG

Vy från Edsvalla Älvenäs småbåtshamn

Alla förslag som innebär markpåverkan, som till exempel bryggor intill älven, kräver vidare 
geotekniska utredningar då risker kopplade till markens stabilitet, risk för ytliga ras och skred och 
liknande fi nns.

Norsälven

utsikt över Vänern

Båtbusshållplats /”badbåt”

Gästhamn, båtplatser

Kajak- och cykeluthyrning?

strandpromenad med bryggor 

Fritidsfi skeplatser
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 Edsvalla
Edsvalla möter en söderifrån med 
stora öppna åkermarksytor. Därefter 
kommer samhället med Ö&B och 
diverse småbutiker i framkant, väl 
synligt från åkermarken.    

Bebyggelsen inom orten sprider 
ut sig på varsin sida av älven kring 
det gamla bruket (som ligger något 
undangömt vid älvkanten) och består 
huvudsakligen av småskalig villabe-
byggelse i en och två våningsplan. 
Rakt igenom samhället tvärs över 
åkermarken och längs med älven 
sträcker sig järnvägen, som byggdes 
i anslutning till det gamla bruket. 
Centralt i samhället ligger det gamla 
stationshuset som är en viktig symbol 
för samhällets historia som bruks-
ort. Kring området vid stationshuset 
och västerut fi nns en koncentration 
av äldre bebyggelse som förmedlar 
ortens historia och som är av bety-
delse för gatumiljön och bidrar till 
att samhällets speciella karaktär. Här 
ligger bland annat Folkets hus och 
biblioteket. Här fi nns också enstaka 
butikslokaler och fl erbostadshus i två 
våningar.

Lite undangömt nere vid älven ligger 
den spännande bruksmiljön, med oli-
ka broar och byggnader, som knyter 
ihop bostadsområdena på västra och 
nordöstra sidan av älven.

Verksamheter vid Gamla Bruket
Området föreslås kunna komplet-
teras med verksamheter som små-
butiker inom t.ex. fi ske, kanotut-
hyrning, café, utställningslokaler 
etc. Det är en miljö som borde 
tas tillvara och kunna utvecklas 
till ett spännande besöksmål, 
kanske inom kultur och arrange-
mang. Älvstråket i anslutning till 
bruket kompletterar miljön och 
skulle kunna rustas med bryggor 
och sittplatser, fi skeplatser och 
gästplatser för båt och husbilar. 
Stor hänsyn behöver tas till de 
geotekniska förutsättningarna och 
eventuella markföroreningar.

Handel och lägenheter
Handelsområdet  i södra delen 
föreslås kunna utvecklas med fl er 
verksamheter inom handel, kontor och 
liknande. En lövrik ravin och bäck fi nns 
i väst-nordväst. Med hänsyn till natur-
värdena skulle en anslutning till E45 
eventuellt också kunna skapas här.

Framtidsbild: I Edsvalla 
fi nns saker att göra och 
samhället möts kring ett 
blågrönt stråk vid älven. 

Broar och byggnader vid Edsvalla bruk

Små butiker och verksamheter kring stationen
I området kring stationen, Folkets Hus och biblioteket fi nns verksam-
hetslokaler. En obemannad butik 24Food har nyligen startat och fl er butiker 
eller verksamheter skulle vara till gagn för orten. I lediga lokaler eller på en 
obebyggd tomt, till exempel i hörnet Edsvallavägen/Solgläntavägen. Kanske 
en frisör? 

Edsvalla
station

Folkets Hus, 
bibliotek

Edsvallavägen

stall, hästhagar

Solgläntavägen

lekplats

lekplats

lekplats

24Food

Småhus i väster
I sluttningen intill befi ntliga villatomter föreslås fl er tomter för småhus. 
Mellan 3-10 stycken på olika platser, som kompletterar intill befi ntliga vägar. 
Tomter och hus får gärna vara anpassade platsen, till terrängförhållanden och 
vegetation. I mitten av området fi nns ett stall och en hästhage. Här fi nns även 
ett område med fossil åkermark, vilket också behöver tas hänsyn till.
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Småhus mot skogen
I skogsområdena strax utanför tätorten fö-
reslås en tätare småhusbebyggelse. Husen 
får gärna ha en skala och utformning som 
harmonierar med den omgivande bebyggels-
en, landskapet och naturen intill. 

Edsvalla skola och småhus i skogskanten
Den gamla skolans potential tas tillvara och utvecklas med verksamheter 
och kontor, eventuellt i kombination med enstaka lägenheter. Ett hus för 
till exempel danskurser, måleri-, slöjd- och språkkurser, körskoleut-
bildning, gym etc. I skogspartiet öster om skolområdet föreslås även upp 
till fem villatomter. Geoteknikfrågor behöver studeras närmre.

Edsvalla skola

Edsvalla IP

Villor ovanför älven
Kvarter med radhus, parhus och/eller 
fl er villor föreslås söder om idrottsplat-
sen. Mellan villatomterna skapas stigar 
och passager, eventuellt med trappor ge-
nom skogen i branten ned mot älven, till 
gångstråket längs vattnet nere vid bruks-
området. Nere vid älven föreslås en 
strandpromenad med både båtplatser 
och bryggor som möjliggör aktivitet och 
rörelse längs i ett parkstråk mellan övre 
och nedre orten. Stor hänsyn behöver 
tas till geotekniska frågor här, det fi nns 
risk för ytliga ras och skred i slänten och 
sannolikt behövs någon form av åtgärd 
kring markens stabilitet. Hänsyn behöver 
också tas till strandskydd och till natur-
värden, främst i skogen på slänterna.

Bilderna är referensbilder och exempel, 
i första hand tänkta som inspiration

FÖRSLAG

strandpromenad

bryggor båtplatser

Edsvalla IP

badplats
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Alldeles intill Vålbergs tätort, men på södra 
sidan E18 ligger Segerstad. Segerstad är en 
halvö, cirka 55 km2 stor, med fl era gårdar 
och jordbruk. Ön är även rik på fornläm-
ningar. Här löper grusvägar mellan öppna 
fält och skogsbryn.

Södra delen av halvön, som Arnäs udde och 
området vid Onsösundet, är tillsammans 
med skärgården utanför ett naturreservat - 
Segerstad skärgård. Här fi nns stenstränder, 
vassvikar, hällmarktallskogar, cirka trettio 
öar och fl era hundra småöar och skär. Det 
är ett strövvänligt, svagt kuperat landskap 
med vackra utblickar över Vänern. Möjlig-
het till bad fi nns på fl era platser, från både 
klippor och stränder.

Segerstad har möjlighet att utvecklas som 
besöksmål inom naturturism, både för dags-
turer och för övernattningar. Två mindre 
LIS-områden med detta fokus fi nns sedan 
tidigare utpekat på östra sidan, vid Torsvi-
ken och Göviken.

På grund av bland annat va-situationen har 
dock möjligheterna till både fritidshus och 
permanent boende, hittills varit begränsade.

Bed&breakfast, bo på lantgård
Möjlighet till övernattning på någon 
av Segerstads fl era lantgårdar skulle 
vara positivt för bygden. Kanske 
låna en cykel och ta sig ut till bad 
och klippor i naturreservatet?Kanske ett tävlingslopp i skärgården - 

Segerstadloppet?

Segerstad

Östra Segerstad
Östra Segerstadhalvön har ett öppet 
läge mot Kattfjorden. Vid Torsviken 
skulle en utveckling av naturinriktad 
camping och vid Göviken möjlighet 
till stuguthyrning kunna stärka och 
öka tillgänglighetsgraden till Vänern.

sandstrand på Segerstad

Naturreservat Segerstad skärgård

E18

Färjeläge till Åsunda

Naturreservat 
Segerstad skärgård

Torsvikens camping

Segerstad kyrka

LIS-område
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FÖRSLAG

På norra sidan E18, intill väg 664, ligger Lillerud och Varp-
näs. Landskapsbilden från vägen skapar en slags entre till 
Norsbygden österifrån. Det är ett vackert skogs- och jord-
brukslandskap med öppna vyer över fält. 

Här fi nns också platser med möjligheter, kanske främst 
knutet till de större gårdar som fi nns och i första hand inom 
besöks- och turismnäringarna. Till exempel att erbjuda någon 
form av övernattningsmöjligheter, gårdsförsäljning, sommar-
caféer, aktiviteter kopplade till friluftsliv, hästsport eller möj-
lighet att delta i aktiviteter inom jordbruket och djurhållning-
en, kan komplettera den pågående verksamheten och stärka 
bygden i stort. Ett större cykelledsprojekt, Lake Vänern tour, 
planeras också gemensamt av kommunerna kring Vänern. I 
projektet ingår sträckor på Segerstadshalvön men också väg 
700 från Nors kyrka upp mot Trossnäs. Unionsleden är ett 
annat pågående cykelledsprojekt som också berör bygden.

1. Lillerud/Varpnäs gård
Lilleruds gymnasieskola med inriktning mot djurhållning 
och jordbruk har anor sedan 1892. Som utfl yktsmål har 
Lillerud potential att utvecklas mera, kanske med upple-
velser och arrangemang för både barn och äldre kring den 
pågående verksamheten.
2. Nors kyrka och Nors hagar
Kyrkomiljön och hembygdsgården vid Nors hagar ligger 
vackert vid älven, kanske gästbryggor här?

3. Trossnäs
Markerna kring Trossnäs är kulturhistoriskt intressanta, 
men bland ekarna och betesdjuren fi nns inte mycket som 
minner om platsens historia. Besöks- och/eller sportbeto-
nade aktiviteter föreslås, till exempel utveckling kopplad till 
Trossnäs fältrittklubbs verksamhet, MTB-leder och liknande.
4. Höglunda
På andra sidan älven i Edsvalla, ligger byggnadsminnet 
Höglunda gård. Gården med sin historia skulle kunna 
utvecklas mera som besöksmål, förutom hallon- och jord-
gubbsplockning - trädgårdscafé, utställningar, kanotuthyr-
ning, bed&breakfast eller gäststugor för övernattning?

En kopp kaffe i trädgården vid Höglunda gård?

Vy från Nors kyrka

Trossnäs nu och då

Trossnäs/Lillerud

Mot Segerstad

Mot Edsvalla Lillerud/
Varpnäs gård

Nors kyrka och 
Nors hagar
Trossnäs

Höglunda gård

E18

väg 664

Visste du? En runda runt Norsälven (från Älvenäs 
till Edsvalla) är cirka 2,1 mil. Eller för den som 
löptränar - ett halvt maraton.
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Mark för verksamheter
Det fi nns fl era områden i och omkring 
både Vålbergs tätort och Edsvalla med 
potential till utveckling av näringsliv 
och verksamheter. Närheten till E18 
(som går mellan Stockholm-Oslo) är 
gynnsamt både med tanke på logistik. 
Även järnvägen med stickspår, samt 
E45 i norrgående riktning är bra förut-
sättningar. Det fi nns även möjlighet till 
djuphamn med förbindelse till farled 
som är öppen även vintertid. 

Det är en fördel om verksamheterna är 
av en typ som kan innebära fl er arbets-
möjligheter på orten och om orten kan 
svara för personalförsörjningen.

I utkanten av Vålbergs tätort
1. Markområdena vid fd. Karl-
stad-Plattan/Älvsbyhus fabrik, intill 
Malma Allé och västra sidan av vägen 
upp mot Edsvalla, har stor potential att 
utvecklas för verksamhetsetableringar. 
Här fi nns ett utbyggt industrispår, och 
förutom närheten till vägarna och även 
viss tillgång till lokaler. Området kan 
delas in i mindre grupperingar, men 
sträcker sig på båda sidor om väg 664 
och bildar entré till Vålbergs tätort 
österifrån. Naturvärden fi nns i området 
och är en fråga som behöver studeras 
närmare i det fall en utökning av det 
befi ntliga området skulle bli aktuellt.

....till fd ”Karlstad-plattan”/Älvsbyhus fabrik

Industrispår....

1

E18

1

2
5

E4
5

7

3

6

8

4

9

10
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2. Markområden i västra delen av Vålberg har potential att ut-
vecklas för fl er etableringar. Här fi nns verksamheter sedan tidigare 
och området ligger strategiskt till, mellan E45 och järnvägen.

3. I Älvenäs vid fabriken fi nns möjligheter till verksamhetsut-
veckling, två olika scenarier föreslås. Det ena innefattar verksam-
heter inom turism, konferens och besöksnäring, kanske kombinerat 
med ateljéer och hantverkslokaler, kontor och liknande. Miljöerna är 
kulturhistoriskt intressanta och det öppna Vänerläget är attraktivt. 
Närheten till kommunikationer (både E18 och E45) är också en 
tillgång i sammanhanget. 

Det andra scenariet innebär en fortsatt utveckling av området som ett 
renodlat verksamhetsområde med handels- och industrihamn - som 
på sikt kanske skulle kunna komplettera eller delvis ersätta nuvarande 
hamnverksamhet i centrala Karlstad.

I tätorten i Vålberg
4.Vid Långgatan strax norr om Norsplan, kan någon typ av 
verksamhetsetablering vara möjlig. Lokaler här skulle kunna vara för 
kontor eller någon form av handel.

5. I Sjösala, på den fd. skoltomten vid Skolgatan kan bostäder 
men också någon typ av verksamhetsetablering vara möjlig. Området 
ligger i anslutning till järnvägsspåren och till villor, så verksamhets-
typen eller -typerna får vara sådana som inte orsakar störningar för 
omgivningen. Kanske lokaler för kontor eller någon form av handel.

6. I Älvenäs intill Cordvägen, vid fd Spinnaregatan, Tvinnaregatan 
och Yllestigen fi nns mark som tidigare varit bebyggd med bostäder 
för fabriksarbetare. Marken föreslås kunna bebyggas på nytt, både 
med nya bostäder men även någon form av verksamhetsetablering 
utan stor omgivningspåverkan skulle kunna vara möjlig. Som till 
exempel kontorslokaler, en butik eller lokal för någon aktivitet/fri-
tidsverksamhet.

I Edsvalla
7. Markområdena i Edsvalla intill Ö&B bör också vara möjliga 
för ytterligare verksamhetsetableringar,

8. liksom mark i anslutning till E45 på västra sidan Edsvalla tätort.

9. möjlighet till verksamheter inom besöksnäring och kultur, som till 
exempel fi ske, paddling eller hantverkslokaler föreslås som komple-
ment i området kring Edsvalla bruk. Även Edsvalla skola föreslås 
för någon form av publika verksamheter, som t.ex. kursverksamhe-
ter, utställningslokaler ock liknande.

10. fl er verksamhetsetableringar bör vara möjliga även i anslutning till 
befi ntligt industri-/verksamhetsområdet öster om E45. 

Markområdet vid Cordvägen/Spinnaregatan i Älvenäs

6

FÖRSLAG

Verktyg från Karlstad Redskap

Malma Sadelmakeri

Edsvalla gamla skola

9
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Avslutande kapitel
Syftet med uppdraget att ta fram byggvi-
sioner för kommunens mindre tätorter, 
har varit att fi nna attraktiva lägen där 
det är möjligt att bygga bostäder. Men 
för att en plats ska bli attraktiv att bo på 
och för att få ett välfungerande samhälle 
behövs ofta, eller nästan alltid, något 
mer än ett attraktivt bostadsläge. Det 
behöver till exempel fi nnas arbetsplatser, 
service och något att göra för en me-
ningsfull fritid. Och byggs bostäder, be-
hövs sannolikt även nya förskolor, sko-
lor, parker och cykelvägar, bland annat. 
Många önskemål har också framkommit 
i dialogen med invånare på orten. Bygg-
visionen har därför tagits fram tillsam-
mans med kommunens översiktsplane-
rare och landsbygdsutvecklare, för att se 
på orten och dess möjligheter mera som 
en helhet. Ett arbete med att ta fram en 
ny översiktsplan för hela kommunen på-
går och översiktsplanen beskriver i stora 
drag strategierna för Karlstad kommuns 
utveckling och hur markanvändningen 
i hela kommunen är tänkt att utvecklas 
under de kommande åren.

Markägande
Stora delar av de marker som pekas ut 
som möjliga för bebyggelse ägs privat. 
Men även Karlstads kommun äger mark 
där nya bostäder och verksamheter pekas 
ut som möjliga. Exploatering av marken 
som kommunen äger hanteras enligt gäl-
lande riktlinjer för markanvisning och kan 
ske till fl era byggaktörer. 

Fortsatt arbete
Kring byggvisionen hålls samråd/dialog, 
då myndigheter, föreningar, boende i 
Norsbygden och intresserade har möjlig-
het att lämna synpunkter. Efter samrå-
det/dialogen sammanställs alla inkomna 
synpunkter av kommunen och förslaget 
justeras eventuellt. Byggvisionen är inte 
juridiskt bindande och kan därför inte 
överklagas.

När krävs detaljplan? 
För sammanhållen bebyggelse krävs de-
taljplan. Efter initiativ från markägare kan 
planändringar och nya detaljplaner upp-
rättas, och i det arbetet kan olika typer av 
tekniska utredningar komma att behövas. 

Genomförande
Byggvisionen för Norsbygden är först och 
främst en vision. Visionen är inget juridiskt 
bindande dokument, men tanken är att inspirera 
och att ligga till grund för kommande uppdrag. 
För att visionen ska kunna bli verklighet krävs 
fl era saker, men för byggande är det i första hand 
upp till markägare - de som äger mark idag eller 
som planerar att köpa mark - att ta initiativ. Först 
när en fastighetsägare lämnar in en ansökan om 
bygglov eller en begäran om detaljplaneläggning, 
kan något av visionens olika byggnadsförslag bli 
möjligt. Även kommunen har en roll som fast-
ighetsägare, med möjlighet att ta initiativ när det 
gäller den mark som fi nns i kommunens ägo.

Rosa färg visar mark i Vålbergs tätort 
som ägs av Karlstad kommun

Rosa färg visar mark i 
Edsvalla tätort som ägs av 

Karlstad kommun
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Bildmaterial
Bilderna i byggvisionen är tänkta att fungera som inspiration. 
Där inget annat anges, Karlstads kommun.

Omslag:
www.digitaltmuseum.se
www.unitark.se
www.googlemaps.se

sidan 6-7 och 9:
www.digitaltmuseum.se

sidan 11:
www.lst.se

sidan 14:
Bk Vålberg och Älvenäs bågskytteklubb

sidan 15-16:
commons.wikimedia.org och Glimt tv

sidan 24:
Rad- och kedjehus i Bohushöjd (Wingårdhs), www.familjebostäder.se 
(Uggleberget, Fojab arkitekter  och Liljewall arkitekter), www.imola.se

sidan 26:
Efem arkitekter, Brunnberg och Forshed arkitektkontor, www.obos.se, 
public space.org, Sweco (foto: Bert Leandersson)

sidan 27:
Kub arkitekter, www.riksbyggen.se, AIX arkitekter, Bohushöjd (Win-
gårdhs /Sverigehuset)

sidan 28:
www.hotelspecials.se (Nääs fabriker)

sidan 29:
www.stockholmbasket.cse
www.landskrona.se
www.nwt.se
www.gramho.com
www.visitnorway.se

sidan 30:
www.facebook.se

sidan 31:
www.visitdalarna.se

sidan 32:
Värmlands ridsportförbund, Blockark AB och
www.lindmanphotography.com

sidan 33:
www.hajom.com, www.intressantahus.se och LEVA Husfabrik

sidan 34:
www.gp.se

sidan 35:
www.digitaltmuseum.se, www.lst.se

sidan 37:
Malma sadelmakeri, Karlstad Redskap, Svenskt trä

Medverkande
Arbetet med byggvisionen har skett 
i en projektgrupp som bestått av 
medarbetare på stadsbyggnadsför-
valtningen (SBF) och kommunled-
ningskontoret (KLK). Projektled-
ningen har skett från planenheten 
(SBF). Under arbetets gång har 
även medarbetare från teknik- och 
fastighetsförvaltningen (TFF) 
och kultur- och fritidsförvaltning-
en(KFF) deltagit i arbetet.

AVSLUTANDE KAPITEL



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se



Översiktskarta 
Byggvision för Norsbygden

skola, idrottsplats/elljusspår, bibliotek, apotek, 
matbutik och liknande service
intressant kulturhistorisk byggnad eller miljö

befintliga industri-/verksamhetsområden

populär park eller plats vid älven

Förslag

mark för verksamheter

småhus, ev mindre flerbostadshus

förtätning med bostäder och/eller verksamhetslokaler

flerbostadshus

utveckling av parker och strandpromenad, mountain-
bikebanor, båtbusshållplats och bryggor, kanotuthyr-
ning, badplats och liknande,

Teckenförklaring

elljusspår

elljusspår

cykelbanaHundholmen
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