
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
för Byggvision Norsbygden, Karlstads kommun

INLEDNING
Byggvision Norsbygden har varit på samråd under tiden 15 februari - 31 mars 2021. Förslaget har 
funnits på kommunens hemsida och varit utställt  på biblioteken i Vålberg och Edsvalla och i Sam-
hällsbyggnadshuset. Information om förslaget och samrådet har givits till allmänheten via kommu-
nens Facebook-sida och till Länsstyrelsen/Trafikverket och liknande berörda instanser som normalt 
får information i samband med kommunens planärenden. 

Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de skriftliga yttranden som kommit in till 
stadsbyggnadsförvaltningen under samrådet. Totalt har 36 yttranden kommit in. Yttrandena redo-
visas med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och eventuella förslag till förändringar med 
anledning av synpunkterna. 

INKOMNA YTTRANDEN

Yttranden utan erinran
Ett yttrande utan erinran har kommit in, från Luftfartsverket.

Länsstyrelsen
Ärendet
Karlstads kommun har upprättat ett förslag till vision för utveckling av Norsbygden. Förslaget 
har sänts på remiss och behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket och berörda enheter 
inom Länsstyrelsen. Dokumentet utgör kommunens vision om utvecklingen av Norsbygden och 
då främst tätorterna Vålberg och Edsvalla. Visionen har inte tagits fram inom ramen för plan- och 
bygglagen och har därmed inte blivit föremål för de krav som vanligtvis ställs på program och 
riktlinjer med tydlig juridisk status. Länsstyrelsens yttrande är av denna anledning främst av övergri-
pande karaktär och en fördjupad bedömning av de utpekade delområden som redovisas i visionen 
har inte genomförts. Följande synpunkter kan därför inte uppfattas som ställningstagande i eventu-
ella framtida ärenden eller mål som berör området.

Övergripande synpunkter
Byggvisionen lyfter möjligheter för framtida utveckling av Norsbygden samt analyserar områdets 
styrkor och svagheter. Visionen utgör en bra grund för fortsatta planprocesser. Det finns dock ett 
antal viktiga frågor som behöver studeras djupare och utvecklas men då lämpligen i det pågående 
arbetet med en ny översiktsplan för hela kommunen.



Bebyggelseutveckling
I visionen utpekas ganska omfattande och detaljerat redovisade utbyggnadsområden i tätorterna 
Vålberg och Edsvalla. I den karta som redovisar markägoförhållanden framgår att kommunen är 
den helt dominerande markägaren i och kring de båda tätorterna. Med nuvarande ägoförhållanden 
så får kommunen själv en nyckelroll i eventuell nybebyggelse. Det framgår inte av byggvisionen hur 
kommunen ämnar ta denna roll eller hur kommunen ser på t.ex. allmännyttans roll i utvecklingen av 
kommunens mindre tätorter.
Intresset av att bosätta sig i den s.k. tätortsnära landsbygden är stor och har varit så under en följd 
av år. Norsbygden innehåller flera områden som rimligen borde vara intressanta i detta samman-
hang. Länsstyrelsen saknar i visionen tankar kring denna typ av bebyggelseutveckling, dess konse-
kvenser, lokalisering och gestaltning. T.ex. så berörs den i detta sammanhang intressanta Segerstads-
halvön mycket summariskt vad gäller ny tillkommande bebyggelse.
De möjliga nya bebyggelseområden som lyfts fram i visionen är relativt omfattande och det kom-
mer med all sannolikhet att ta en lång följd av år att genomföra. För att minska transporter och 
uttag av massor över tid bör lämpliga områden för masshantering identifieras.

Geoteknik
Norsbygden har i stora delar besvärliga geotekniska förutsättningar. Skredrisken utmed Norsälven 
är utredd, välkänd och beskrivs i visionen. Dock vill Länsstyrelsen poängtera att enligt SGI:s metod-
beskrivning har riskbedömningen utgått från en kombination av sannolikheten för skred och den 
pågående markanvändningen. Riskvärderingen har i huvudsak genomförts i exploaterade områden 
där skred kan ge stor konsekvens på samhället. Det innebär att obebyggda området har givits låg 
riskklass trots att sannolikheten för skred kan vara hög.

Kommunikationer
Norsbygden har ett utmärkt kommunikationsläge med viktiga komponenter som både E18 och 
E45, Norge-Vänerbanan samt djuphamnen i Älvenäs, vilka gör området intressant ur logistisk syn-
punkt. Både Vålberg och Edsvalla har haft järnvägsstationer för persontrafik. Länsstyrelsen saknar 
ett resonemang i dokumentet kring ett eventuellt återupptagande av persontrafik med t.ex lokaltåg 
på någon eller båda av dessa orter.
Den sedan många år diskuterade s.k. Vålbergsrakan, dvs en ny järnvägssträckning mellan Karlstad 
och Vålberg, omnämns bara som en del i kommunens ÖP. Ett genomförande skulle påverka pla-
neringsförutsättningarna kraftigt och få stor betydelse och konsekvenser för Vålbergs samhälle och 
den näraliggande landsbygden. 

Näringsliv
Norsbygdens allmänt goda kommunikationsläge borde kunna göra den attraktiv för näringslivsin-
vesteringar och att ha en god planberedskap i detta avseende av därför av stor vikt.
Inom Norsbygden finns vidare en stor andel av Värmlands mest värdefulla jordbruksmark och trak-
ten har flera betydelsefulla lantbruksföretag. För att skydda livsmedelsproduktionen är det lämpligt 
att undvika en alltför utspridd nybebyggelse inom den tätortsnära landsbygden. På befintliga gårdar 
finns goda möjligheter till ytterligare utvecklat landsbygdsföretagande inom t.ex. besöksnäring, häst-
verksamhet eller livsmedelsförädling.

Besöksnäring
Att stärka attraktiviteten för besökare till Norsbygden kan vara en viktig del för att få igång en po-
sitiv utvecklingsspiral med framtidstro, inflyttning och investeringar. Visionen lyfter här fram flera 
intressanta förslag.
Vänern, Norsälven, det varierande natur- och kulturlandskapet, fornlämningarna, bebyggelse- och 
kulturmiljöer som Trossnäs med sin militärhistoria, industrihistorien och riksintressen för kultur-
miljö och friluftsliv är viktiga komponenter i bygden som kan tillgängliggöras i större utsträckning 
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än idag. Detta skulle sammantaget kunna vara en besöksanledning som lockar folk att upptäcka 
Norsbygden och som samtidigt stärker underlaget för kommersiell service.

Sociala frågor
Kommunen har identifierat en stor utvecklingspotential i, och runt, Karlstads kommuns mindre 
orter. I detta arbete har kommunen haft en mycket bred ansats, och såväl Norsbygdens styrkor som 
svagheter har lyfts. Visionen skulle, om den genomförs, kunna bidra till att minska ojämlikheten 
vilket därigenom skulle säkerställa ett flertal internationella åtaganden inom mänskliga rättighetsom-
rådet direkt och/eller indirekt.
Länsstyrelsen ser dock att byggvisionen hade tjänat på en fördjupad analys och konkreta resone-
mang kring sociala hållbarhetsfrågor. Visionen kan utvecklas genomgående i form av exempelvis ett 
rättighetsbaserat arbetssätt, sociala konsekvensanalyser med ett särskilt fokus på exempelvis jäm-
ställdhet, barnrättsperspektiv samt funktionsrätt (tillgänglighet och delaktighet).
En annan positiv aspekt i arbetet är medborgardialogen som kommunen tagit initiativ till. Det hade 
dock varit intressant att ta del av hur representationen i de olika forumen har varit. Detta arbete 
skulle eventuellt kanske kunna vidareutvecklas i det fortsatta arbetet för att säkerställa att även grup-
per som normalt sett inte kommer till tals gör det.

Arkeologi
I byggvisionen konstateras att Norsbygden är rik på fornlämningar och att detta kan komma att 
behöva utredas närmare i senare planeringsskeden. Länsstyrelsen menar emellertid att det torde vara 
bättre att söka undvika dessa områden redan i det här skedet för att på så sätt undvika eventuella 
tillståndsprövningar i framtiden.
Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning.
Lagskyddet gäller även ett område runt fornlämningen som i 2 kap 2 § KML kallas för fornläm-
ningsområde. Fornlämningsområdets omfattning bestäms av Länsstyrelsen och kan variera bero-
ende på fornlämningens art och arbetsföretagets omfattning.
Enskilda objekt
• I Vålberg finns fornlämningen L2006:4024 i form av en hällristningslokal bestående av skålgro-

par enligt Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR). I nära anslutning till denna och på 
Bårums ängar föreslås byggande av bostadshus.

• I anslutning till en park och vid Öströms väg föreslås anläggandet av bostäder. I området finns 
en möjlig fornlämning i form av en by/gårdstomt (L2006:4114) vilken behöver utredas vidare 
för att klargöra dess antikvariska status.

• I området vid Älvenäs finns en fornlämning i form av en fornborg (L2006:4557). I byggvisio-
nen diskuteras möjligheter att utveckla industriområdet alternativt som ett område som riktar 
sig mot turism- och besöksnäring. En fornlämning i form av en fornborg kräver att ett större 
område är orört kring densamma för att kunna förstå dess relation till omlandet och erhålla en 
fullgod upplevelse av densamma.

• Vid Edsvalla föreslås bostadsområden i närområdet till en fossil åker (L2006:3723) och en sten-
sättning (L2006:3722) vilka utgör möjliga fornlämningar som behöver utredas vidare om dessa 
riskerar att påverkas av arbetsföretaget.

• Det föreslås även bostadsområden vid Övre Bruket, här finns ett område med boplatslämning-
ar (L2006:4521) från stenålder vilket är delundersökt. Dess omfattning är emellertid inte känd 
varför det kan bli aktuellt med vidare arkeologiska undersökningar i dess närområde.

MKN vatten
Älvenäs och Edsvalla bruk, område nr 3 och 9 i redovisningen, pekas ut som potentiella verksam-
hetsområden. Vid etableringar på dessa platser bör eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna 
för vatten (MKN) särskilt utredas.
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Naturvärden
Vid ny exploatering av naturmark ska en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard tas 
fram. I en sådan ska naturvärden identifieras och exempelvis alléer, grova träd och fridlysta och 
skyddsvärda arter redovisas.

Enskilda objekt
• Vid Övre Bruket i Edsvalla finns skogligt biotopskydd, skyddsvärda träd och utpekade nyckel-

biotoper och naturvärden.
• I Vålberg finns som kommunen skriver flera alléer och skyddsvärda träd utpekade. Åtgärder 

inom alléer som kan skada den skyddade biotopen är förbjudna och dispens krävs för åtgärder.
• Vid åtgärder inom och intill Natura2000 och naturreservatet Segerstad kan tillstånd/dispens 

krävas för åtgärder i och intill det skyddade området.

Grön infrastruktur m.m.
I samband med att en byggvision för ett större geografiskt område tas fram vill Länsstyrelsen 
lyfta de goda möjligheter som tidiga skeden ger att arbeta med frågor kring grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster. Att det i landskapet finns goda kontaktvägar mellan naturytor så att växter och 
djur kan sprida sig i tillräckligt stora och goda livsmiljöer är en viktig planeringsförutsättning. Även 
kartläggning av ekosystemtjänster är viktigt att genomföra i tidiga skeden och är en del av målupp-
fyllelsen inom Agenda 2030 arbetet.

Kommentar: 
Bebyggelseutveckling: Det stämmer att kommunen är en stor markägare i området. I den rollen har kommunen 
(TFF) i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar starta ett gemensamt arbete i syfte att stimulera byggna-
tion i Norsbygden.

Segerstad beskrivs mera ”summariskt” då möjligheterna till bostadsutbyggnad där är begränsade, dels pga av va-
frågor men också då alltför utspridd bostadsbebyggelse inte är önskvärt med tanke miljömässig hållbarhet. Fokus 
i arbetet med byggvisionen har varit tätorterna Vålberg och Edsvalla och boendemiljöerna där, sedan finns fina 
kvalitéer i Norsbygden i övrigt som är värda att beskriva och även utvecklingsmöjligheter kring verksamheter som till 
exempel gårdar och lantbruk. Natur- och kulturmiljöerna i bygden som helhet och möjligheterna röra sig i området 
är något som även kan stärka de båda tätorterna och boendemiljöerna där. 

Stadsbyggnadsförvaltningen är medvetna om de olika och ibland relativt svåra frågor som önskemål om bosättning i 
tätortsnära landsbygd ofta innebär. Byggvisionerna innehåller inte några resonemang vad gäller det, utan de fokuserar 
på tätorterna. Kommunens inställning vad gäller byggandet på landet redovisas i översiktsplanen och i ”Bygga på 
landet” policy. 

Geoteknik: Områden i direkt anslutning till Norsälven har undvikts för ny bostadsbebyggelse. På en del ställen även 
längre från älven kan geotekniken vara komplicerad också och generellt måste markförhållandena alltid utredas 
innan det kan vara aktuellt med någon nybyggnation. 

Kommunikationer, näringsliv och besöksnäring: Vålbergsrakan finns och har funnits med i kommunens översikts-
plan under en längre tid. En sådan skulle förändra förutsättningarna väldigt mycket, den redovisas i byggvisionen 
men har inte ingått eller räknats med i planeringen då det inte är sannolikt att den genomförs inom tidshorisonten 
för byggvisionen. Möjlighet till tågstopp för persontrafik i Edsvalla och Vålbergs utreds inom översiktsplaneringen. 
Det skulle förstås påverka förutsättningarna, särskilt i kombination med en Vålbergsraka, då tåget som det är i 
dagsläget går till Kil respektive Grums. 

Sociala frågor: Länsstyrelsen efterfrågar en fördjupad analys och konkreta resonemang kring sociala hållbarhets-
frågor. SBF håller med om att den typen av konsekvensanalyser givetvis är viktiga, inte bara i Norsbygden utan 
generellt. Visionen kompletteras med ett resonemang kring sociala konsekvenser och barnkonsekvensanalys. 
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När det gäller representationen, så annonserades om möjligheten att delta i dialogen bland annat på kommunens 
facebook-sida och inom föreningslivet, samt på fritidsgården i Sjösala. Själva samrådsförslaget har sedan funnits både 
digitalt och utställt på plats i Vålbergs bibliotek (i skyltfönster mot Norsplan) och Edsvalla bibliotek. Informa-
tion har också funnits på COOP och ÖoB. Att yttra sig under samrådet är även det en form av deltagande. Flera 
yttranden har kommit in skriftligt, de flesta med namn men även några enstaka anonyma och det är svårt att säga 
så mycket mer om representationen än att det går att se på namnet om det är kvinnor eller män som skrivit. Läns-
styrelsen specificerar inte vad man avser med vilka grupper som normalt sett inte kommer till tals (om det är barn, 
kvinnor, utrikes födda, människor med funktionsvariationer, arbetslösa eller vilka) men utifrån förutsättningarna 
under året som varit har stadsbyggnadsförvaltningen gjort så gott vi kunnat med att nå ut.

Arkeologi: Eftersom ett fornlämningsområdes omfattning bestäms av Länsstyrelsen och kan variera dels beroende 
på fornlämningens art och dels arbetsföretagets omfattning, är det för kommunens del bättre att planera och fundera 
på möjligheter än att undvika. Det räcker i det tidiga skedet att veta att det finns en fornlämning att ta hänsyn till 
i ett område och i ett senare skede om/när det blir aktuellt med en prövning av markanvändningen där, mer precist 
utreda vad som gäller kring fornlämningen och fornlämningsområdets utbredning.

Naturvärden och MKN vatten: Blir det aktuellt med exploatering görs naturvårdsinventeringar och utredningar 
kring MKN Vatten i samband med detaljplanering i de områden där det behövs.

Grön infrastruktur: Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att det är viktigt att studera gröna stråk och sprid-
ningskorridorer för djur och växter i ett översiktligt skede. Någon systematisk kartläggning av ekosystemtjänster har 
inte skett i arbetet med byggvisionen,  en utbyggnad i området bedöms inte bli så omfattande att till exempel integre-
ring av stadsgrönska och ekosystem i de mer urbana miljöerna inte kan hanteras i projekten. 

Att ett område i byggvisionen pekas ut som lämplig för ny bebyggelse innebär inte att all naturmark ska tas bort 
från det området, det skulle inte bidra till en god bebyggd miljö eller någon upplevelse av trivsel. Hur stor yta som är 
lämplig att ta i anspråk med tanke på naturvärdena studeras mer detaljerat i ett senare skede om det blir aktuellt.

Trafikverket
Ärendet 
Trafikverket har tagit del av samrådsunderlag för byggvision Norsbygden som avser visa på attrakti-
va lägen att bygga bostäder i kommunens småorter, i det här fallet i huvudsak Vålberg och Edsvalla 
men också Norsälven, Segerstad och Trossnäs/Lillerud. Plats för verksamheter, handel, service etc 
tas också upp. Byggvisionen avses utgöra underlag för kommande översiktsplan.  
E 18 och E 45 sträcker sig genom Norsbygden och där är Trafikverket väghållare. E18 och E45 
utgör båda riksintressen för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funk-
tionellt prioriterat vägnät. Båda är rekommenderade vägar för transporter av farligt gods. Utöver 
europavägarna finns också flera regionala vägar däribland 644, 695, 699, 702, 550, 549 med statligt 
väghållarskap. 
Genom bygden går också Norge/Vänerbanan där Trafikverket är infrastrukturhållare och fastig-
hetsägare. Vänerbanan utgör riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. Banan 
trafikeras av både person- och godståg.  

Bebyggelse i närhet av infrastruktur 
Byggvision Norsbygden redovisar en väl beskriven visionsbild av hur de olika studerade områdenas 
värden kan möjliggöra nya attraktiva bebyggelsemiljöer. Trafikverket vill i sammanhanget påtala 
komplexiteten i att bygga nära vägar och järnvägar med de krav på boendemiljö som finns. Buller, 
vibrationer och risker med mera behöver alltid vägas in och få påverka var det är lämpligt att bygga 
bostäder. Trafikverket erfar att detta är frågor som kommer att prövas i framtida detaljplaneproces-
ser men vill redan nu lyfta utmaningarna i dessa faktorer då flera områden föreslås intill väg eller 
järnväg i Vålberg och Edsvalla. En avståndsanpassning till infrastruktur bör möjligen redan nu vägas 
in. 
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Cykel 
Byggvisionen lyfter ambitionen att anlägga ytterligare cykelvägar som sammanbinder orter och 
stråk. Trafikverket stödjer denna ambition och uppmuntrar till ett utbyggt cykelnät.

Sammantagen bedömning 
Trafikverket konstaterar att byggvisionen på ett väl beskrivet sätt presenterar förutsättningar och 
möjligheter i presenterade miljöer. En viss anpassning till villkor och krav i närheten av infrastruk-
tur är att föredra redan i detta skede. 

Kommentar: SBF är medvetna om problematiken med framförallt bostadsbebyggelse i nära anslutning till väg och 
järnväg. Frågor kring buller, vibrationer och risker nära väg och järnväg kommer att studeras mer detaljerat i områ-
den där det blir aktuellt med detaljplaner i senare skeden.

Region Värmland Kollektivtrafik
Övergripande 
Region Värmland Kollektivtrafik har tagit del av handlingarna under samrådsfasen för byggvision 
Norsbygden. Vad vi kan se ligger visionen i linje med befintlig kollektivtrafik samt nuvarande planer 
för framtiden. En ökad bosättning i området stärker möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken i området utgörs av system 800. Linjen är ett kapacitetsstarkt system där linje 800 
Åmål-Säffle-Grums-Karlstad utgör stommen. 801 och 802 är lokala linjer Grums-Vålberg-Karlstad 
respektive Vålberg-Edsvalla-Fagerås, samtliga i 60 minuters trafik kopplade till linje 800. Därutöver 
linje 803 Edsvalla-Mellerudstorp-Karlstad i mindre omfattning, 3 dubbelturer per dag. Närmaste 
anslutning till tåg och fjärrbussar är Grums.

Påverkan
Bussen är i dagsläget den snabbaste kollektivtrafikförbindelsen utan byte till Karlstad, ca 30 minu-
ter till centrum. Merparten av resorna utgörs av arbets- och studiependling. Bytesmöjligheterna till 
tätortstrafiken kommer dessutom att förenklas och förbättras i samband med byggandet av nya RC 
och BRT-stråket i Karlstad 
Kollektivtrafiken i Värmland jobbar kontinuerligt tillsammans med kommuner och Trafikverket 
med att minska restiderna jämfört med bilen och att tillgängliggöra trafiken på ett trafiksäkert, 
enkelt och bekvämt sätt. Optimalt för resandet är att hitta strukturer utan onödiga och tidskrävande 
byten. Assisterande trafiklösningar är dessutom ofta relativt kostnadsdrivande i förhållande till nyt-
tan. 

Konsekvenser på kort sikt
Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder. Vissa anpassningar kan behövas i 
systemet avseende hållplatser och nya bostadsområden. Kapacitetsförstärkningar kan bli aktuella i 
pendlingslägena. 

Konsekvenser på lång sikt
En utredning av system 800 kring utveckling och ökad anpassning av nya förutsättningar till alla 
trafikslag i området kan förväntas ske både i ett lokalt och regionalt perspektiv. 

Viktiga aspekter för kollektivtrafik 
Tillgänglighet till kollektivtrafiken i form av närhet, utbud, service etc. är viktiga faktorer för resan-
deutvecklingen. För många är tillgången till en väl fungerande kollektivtrafik en avgörande faktor 
vid valet av en ny plats att bosätta sig.

Kommentar: En snabb och resenärsanpassad kollektivtrafik är mycket viktigt med tanke på hållbarhetsfrågor och 
betydelsefullt för möjligheten att kunna bo utanför centrala Karlstad, till och med en förutsättning för tätorternas 
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framtida utveckling eller för möjligheten att på landsbygden. Kommunens ambition är att stärka orterna kring den 
befintliga kollektivtrafiken för en hållbar planering och för att ett hållbart bostadsbyggande även utanför centrala 
Karlstad ska vara möjligt. SBF ser positivt på att regionen jobbar kontinuerligt med att tillgängliggöra trafiken vad 
gäller närhet, utbud och service, och att minska restiderna jämfört med bilen.

Kommunledningskontoret, planeringsenheten, Karlstads kommun
Översiktsplanen
Totalt föreslås ca 5000 bostäder på landsbygden i den nya översiktsplanen, där stor prioritet kom-
mer ligga på Väse som har goda förutsättningar för kollektivt resande samt Skattkärr och Vallar-
gärdet som har en hög efterfrågan på bostäder utifrån närheten till Karlstad. En viktig fråga kring 
landsbygdens utveckling är förutsättningarna för hållbart resande. Vår ambition är att stärka orterna 
kring den befintliga kollektivtrafiken och dess hållplatser. 

Kommunledningskontoret vill framhålla att Edsvalla inte har god tillgång till kollektivtrafik med 
tanke på att det tar 47 minuter till Karlstad med buss från Edsvalla, en rutt som tar runt 22 minuter 
med bil (egen uträkning via gps-app). Frågan om potentiella tågstopp utefter Norge-Vänerbanan 
har lyfts på såväl kommunal som regional nivå där Edsvalla har ett behov av utvecklad kollektiv-
trafik. Därför skulle ett tågstopp vara högre prioriterat i Edsvalla än i Vålberg som har betydligt 
kortare restid med buss till och från Karlstad. 

Bostäder
I nya översiktsplanen kommer ca 100 bostäder föreslås i Edsvalla med sikte mot år 2050, men i 
händelse av att ett tågstopp förverkligas på orten och möjligheten till kollektiva resandet förbättras 
ser vi att mer mark behöver pekas ut för bostäder. Med ett tågstopp föreslår översiktsplanen 1000 
bostäder i Edsvalla (utan tågstopp 100 bostäder) för att stärka resenärsunderlaget. Detta innebär 
att ytterligare mark för bostäder behöver pekas ut i tätorten Edsvalla i handlingen, ”Byggvisionen 
Norsbygden” för att skapa planeringsförutsättningar för ett utökat byggande.

Med tanke på Edsvallas negativa bostadstillväxt de senaste åren (-3 personer mellan åren 2013-
2019) så behöver fokus riktas mot orten och lyfta fram att byggnation i Edsvalla är önskvärt för att 
motivera ett tågstopp samt skapa förutsättningar för mer handel osv. 

I Vålberg föreslås 250 möjliga bostäder och betydligt mer verksamhetsmark då tillgång på kommu-
nal mark är stor och att det finns goda infrastrukturella förutsättningar med närhet till E18, E45, 
Norge-Vänerbanan samt Vänern.

Gång- och cykelvägar
Det står på sidan 4 att ett separat cykelstråk mellan Edsvalla och Norsbron är ett önskat projekt. 
Det är främst mellan Vålberg och Edsvalla som efterfrågan finns och har funnits, samt mellan Björ-
kåsmotet och Vålberg via Lillerud och Norsbron. 

Trafikverket har dock i uppdrag att bygga en gång- och cykelväg mellan Grums och Vålberg längs 
med E45. Ett förslag finns även att fortsätta mot Edsvalla, men projektet gäller just nu enbart 
sträckan Grums - Vålberg. 

Vålbergsrakan
Sid 17. Det saknas en alternativ sträckning för Vålbergsrakan via E18. Denna sträckning är med i 
ÖP12, men borttagen ur Kartvy och i flera andra handlingar. Den bör dock finnas med i byggvisio-
nen. 
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Handel
Med tanke på den nyöppnade obemannade butiken i Edsvalla som nu kommit till behöver texten 
uppdateras kring detta.  

Verksamhetsmark (för vetskap)
I nya översiktsplanen kommer ytterligare mark för verksamheter att pekas ut i Norsbygden bla norr 
om Edsvalla och vid gränsen mot Grums. 
 
Slutsats: 
• Peka ut mer mark för bostäder i Edsvalla för att harmonisera med ambitionen om ett tågstopp 

på orten.  
• Beskriv hur ett tågstopp i Edsvalla främjar ett hållbart resande. 
• Vålberg har god tillgång till kollektivtrafik. Se över stycket kring god tillgång till kollektivtrafik i 

Norsbygden.
• Kartan över Vålbergsrakan på sidan 17 saknar en alternativ sträckning utefter E18 som behöver 

läggas till på kartan. 
• Stor efterfrågan på gång- och cykelväg finns mellan Edsvalla och Vålberg samt mellan Björkås-

motet och Vålberg via Lillerud och Norsbron. Se över skrivningen på sidan 4.
• Handel finns numera i Edsvalla i form av obemannad livsmedelsbutik. Se över stycket kring 

bristen på livsmedelsbutik i Edsvalla. 

Kommentar: Det stämmer att orterna har olika förutsättningar och att kollektivtrafiken är en väldigt viktig del i 
en hållbar planering. Finns möjlighet till bättre kollektivtrafik till och från Edsvalla är förutsättningarna annor-
lunda. I nuläget vet vi inte om det är att räkna med, men ambitionen kan vara bra på olika sätt. Men ett tågstopp 
i Edsvalla, eller för den del Vålberg, med den sträckning som järnvägen har idag innebär inte självklart en kortare 
restid till Karlstad då tåget går till Kil, om man får byta för att fortsätta vidare till Karlstad. Restiden beror isåfall 
på hur lång väntetiden i Kil blir. 

Tanken med byggvisionen är att öka intresset för att utveckla orterna, byggvisionen är dock inte ett bindande eller 
vägledande dokument på samma sätt som ÖP är. Byggvisionen har inte heller samma tidshorisont som ÖP (fram till 
2050). De områden och det antal bostäder som föreslås i Edsvalla har bedömts vara tillräckliga för behovet inom 
den närmsta tidshorisonten.

Den obemannade livmedelsbutiken 24Food i Edsvalla har kommit till under samrådstiden, efter att dokumenetet 
tagits fram. Det är förstås väldigt positivt! Skrivningen uppdateras.

Behovet av cykelväg har bedömts vara som störst mellan Vålberg-Edsvalla, bland annat för att barn och ungdomar 
ska kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter. Men behovet finns även på andra sträckor som till exempel från 
Norsbron till Björkås för möjlig cykelpendling till Karlstad centrum. Båda strävorna beskrivs i visionen och behovet 
kan förtydligas. Kartbild på alternativa sträckningar för Vålbergsrakan enligt det nuvarande förslaget till ÖP läggs 
till och komplettering av verksamhetsmark på västra sidan E45 enligt förslag till ÖP.

Kultur- och fritidsnämnden 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram byggvisioner för Karlstads kommuns 
mindre tätorter. Syftet med byggvisionerna är att finna attraktiva lägen att bygga bostäder på. Vidare 
ska byggvisionerna fungera som inspiration för ett möjligt byggande. Byggvisionen för Norsbygden 
omfattar främst tätorterna Edsvalla och Vålberg med några utpekade områden som lämpliga för 
bostäder.  Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att ambitionsnivån i byggvision Norsbygden är 
positiv och det kommer att stärka Vålberg och Edsvalla som samhällen både att bo och leva i.
I Vålberg finns idag fritidsgård, sim- och sporthall samt ishall som drivs i kommunal regi och nyttjas 
av föreningsliv och allmänhet. I byggvisionen lyfts sim- och sporthallen fram som en mötesplats 
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men även fritidsgården är en viktig mötesplats, tillsammans med den öppna förskolan och bibliote-
ket som finns idag, vilket är positivt. I Sjösalaparken finns minigolf, beachvolleybollplaner, bouleba-
nor och grillplats. Motionsspår med elljus och utegym finns i Vålberg och ett nytt utegym planeras 
framåt vid elljusspåret i Edsvalla. I Edsvalla är fotbollsplanen en viktig mötesplats tillsammans med 
biblioteket och Folkets Hus. Det är viktigt att ytor för rörelse och gröna stråk finns tillgängliga och 
att de som finns idag bevaras och utvecklas. Det finns idag en bra variation på spontanaktiviteter 
tillgängliga i både Vålberg och Edsvalla så som basketkorgar, fotbollsmål, isbanor och boulebanor. 

Det finns flera föreningar i området som skapar möjligheter till en aktiv fritid, bland annat Skid-
klubben Nor ser till att det finns skidspår på vintern och Edsvalla IF ordnar både skidspår och 
skridskobana. Nor IK Hockey sköter om minigolfbanan i Sjösalaparken. Älvenäs Bågskytteklubb 
har sin verksamhet utomhus vid Berghaga och det är viktigt att föreningen får möjlighet att fort-
sätta bedriva sin verksamhet där (förslaget verkar dock inte påverka den). Bågskytteföreningen har 
även verksamhet i sporthallen vintertid. Nors hembygdsförening och Älvenäs bygdegårdsförening 
är två aktiva kulturföreningar i området. Fler boende i området möjliggör ökat engagemang i det 
lokala föreningslivet. Torsviken Camping drivs av en ekonomisk förening och här behöver ett hel-
hetsgrepp tas kring campingen, avseende ansvarsfördelningen mellan nämnderna. 

Byggvisionen pekar ut ett par platser som är lämpliga för bostäder. Kultur- och fritidsförvaltningen 
ser positivt på de utvecklingsförslag som byggvisionen ger, men det finns några saker att beakta. 
Det är av stor vikt att cykelvägar med belysning prioriteras så att invånarna på ett säkert sätt kan ta 
sig mellan ortens mötesplatser. Bland annat saknas gång- och cykelväg hela vägen fram till Nor-
valla ishall idag. Det är positivt om utemiljön runt sim- och sporthallen förbättras. Även området 
kring ishallen skulle kunna utvecklas och tillsammans med området kring skolan skulle dessa platser 
kunna fungera än mer som centrala noder för idrott och motion för boende i Vålberg och Edsvalla. 
I Edsvalla finns en risk om bostäder hamnar för nära idrottsplatsen då störningar så som ljud, ljus 
och bollar kan förekomma. Det bedöms viktigt att bostäder inte kommer för nära inpå befintlig 
fotbollsplan vid Edsvalla IP. Det bör lämnas en buffertzon runt idrottsplatsen för att behålla inram-
ningen. Som beskrivs i byggvisionen saknas det en gång- och cykelväg mellan Edsvalla och Vålberg, 
något som bedöms viktigt för att ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteterna på ett säkert sätt.

Kommentar: SBF håller med om att ytor för rörelse och gröna stråk behöver finnas tillgängliga, bevaras och kan ut-
vecklas mera som mötesplatser. Både Sjösalaparken, Edsvalla IP, kring sim-/sporthallen och de skid- och elljusspår 
som finns. SBF håller även med om att cykelvägar behöver prioriteras för att på ett säkert sätt kunna ta sig mellan 
ortens mötesplatser, särskilt mellan Edsvalla-Vålberg, men också i andra sträckor som förbi Lillerud upp till Björ-
kåsmotet. Längs Skruvstavägen finns cykelbana med belysning fram till Norvalla ishall. Avstånd mellan bostäder 
och Edsvalla IP är en fråga som får utredas närmre när och om det blir aktuellt med detaljplan.

Miljönämnden
Byggvisionen syftar till att identifiera attraktiva lägen i området Norsälven där det skulle kunna 
vara möjligt att bygga bostäder men också etablera verksamheter. Förslaget är att det framförallt 
ska byggas inom de befintliga tätorterna Edsvalla och Vålberg, då de har utbyggd infrastruktur. Ett 
alternativ som lyfts är också att genom enskilda eller gemensamma projekt renovera och underhålla 
de bostäder som redan finns, kanske flera som en grupp. Fler boenden gör att kundunderlaget för 
service, som till exempel en lokal matbutik, kan öka. Det gör att de ekonomiska förutsättning-
arna för både privat och offentlig service, som fritidsgården eller biblioteket kan förbättras genom 
exempelvis bättre utbud eller generösare öppettider. Satsningar på besöksmål i bruksmiljöer och 
natursköna områden längs älven och Vänern skulle kunna innebära fler arbetstillfällen och locka 
besökare bidrar till att stärka hela bygden. 
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 
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Edsvalla och Vålberg. Till och från Karlstad centrum går linje 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 Karlstad på vardagar och en gång i timmen på helger. 
En nattbuss går också från Karlstad via Edsvalla till Vålberg på fredag- och lördagskvällar. Järnvägs-
spåret som passerar genom både Vålberg och Edsvalla trafikeras av drygt 20 godståg och runt 15 
persontåg per dygn. Persontrafik längs järnvägen går mellan Göteborg och Kil (via Kil vidare mot 
Karlstad centrum) och passerar både Vålbergs och Edsvallas nedlagda tågstationer utan stopp. Det 
saknas cykelvägskoppling mellan Edsvalla och Vålberg samt mellan Vålberg och centrala Karlstad 
då sträckan mellan Långgatan/Norsbron och Björknäsmotet vid E18 saknas. 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Hållbara transporter  
Att främja kollektivtrafik samt gång- och cykel bidrar till att minska klimatpåverkan. Byggvisionen 
bör skapa miljöer och vardagssituationer där det känns enkelt och självklart att cykla, åka buss eller 
tåg. Det kan vara svårt för kollektivtrafiken att konkurrera med egen bil när det gäller tidsaspekten 
vid resor till och från Norsbygden. Däremot finns det olika möjligheter för att underlätta kombine-
rade resesätt. Detta kan göras genom att göra hållplatserna i Norsbygden attraktiva, med goda möj-
ligheter till parkering för cykel eller bil. Även i Karlstads tätort kan bytespunkter planeras, så som en 
infartsparkering i anslutning till E18, där resenären från Norsbygden kan ställa bilen och fortsätta 
resan med cykel eller buss. 
Kommentar: SBF instämmer i att främja kollektivt resande är viktigt, det är en stor del i kommunens planering 
och i byggvisionerna att stödja närheten till hållplatser och förbättra möjligheten att gå och cykla i det vardagaliga 
livet. Till och från Vålberg finns relativt bra bussförbindelser, men till Edsvalla är restiden cirka 45 minuter vilket 
gör det svårt att konkurera med användandet av bil. Översiktsplaneringsavdelningen (KLK) har i uppdrag att 
studera möjligheten till tågstopp i Edsvalla. I visionen förtydligas behovet av cykelväg mellan Vålberg-Edsvalla och 
Norsbron-Björkås.

I byggvisionen nämns att det saknas sammanhängande cykelväg mellan Karlstad och Vålberg. Svaga 
länkar som nämns är sträckan mellan Långgatan och Norsbron samt Björknäsmotet vid E18. På 
väg 664 mellan Lillerud och Norsbron får cyklister i dagsläget hålla sig i vägrenen, med en del tung 
trafik och där den skyltade hastigheten är 70 km/timmen. Sådana sträckor skulle kunna vara lämplig 
att göra om till så kallad bymiljöväg, även kallad 2–1-väg. Utformningstypen ska ge mer utrymme, 
ökad framkomlighet samt en tryggare och säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Principen 
för åtgärden är en avsmalning av befintlig väg med hjälp av kantmålning så att endast ett körfält 
skapas för den dubbelriktade trafiken. Trafiklösningen är ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ 
till mer omfattande investeringar i vägmiljön. En sådan lösning skulle kunna göra det möjligt att 
cykelpendla mellan Karlstad och Vålberg. 

Det saknas även cykelvägskoppling mellan Edsvalla och Vålberg, vilket är viktigt att utreda utifrån 
barnperspektivet, då barns rörelsefrihet mellan de två tätorterna hindras. Forskning vid Karlstads 
universitet visar att barn mår och presenterar bättre när de tillåts gå, cykla eller ta bussen till skolan. 
Även för denna sträcka skulle möjligheterna för bymiljöväg med fördel utredas. 
Kommentar: SBF håller med om att behovet av cykelväg är viktigt, både förbi Lillerud fram till Björkåsmotet och 
mellan Edsvalla och Vålberg poängteras och föreslås i byggvisionen. Mellan Edsvalla och Vålberg föreslås i visionen 
inte exakt vilken sträckning, det finns olika möjligheter som behöver utredas vidare. Bymiljöväg kan vara ett alter-
nativ, särskilt mellan Edsvalla och Vålberg skulle det kunna vara ett av flera intressanta alternativ att jobba vidare 
med. Förbi Lillerud och vidare mot Björknäs är troligtvis en separat cykelbana bättre med tanke på trafikmängd, 
hastigheter och andelen tung trafik. Även med tanke på hur vägen är där, med höjder, sikt osv.
Buller och vibrationer 
 
Buller och vibrationer från järnvägen kan innebära störningar för boende både i centrala Vålberg 
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och i Älvenäsområdet, varför miljöförvaltningen avråder från att bygga bostäder nära järnvägen. 
Forskning visar att exponering av trafikbuller kan orsaka negativa effekter på hälsan, till exempel 
sömnproblem, stressreaktioner och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns även risk för 
störningar från bullrande verksamheter, så som till exempel endurobanan väster om E45 i Vålberg. 
Kommentar: SBF är medvetna om problematiken kring väg/järnväg och verksamhetsbuller, särkilt i fråga om ny 
bostadsbebyggelse. I utsatta lägen behöver bullerberäkningar och utredningar kring vibrationer göras i samband med 
detaljplanearbete.

Boendemiljö
Miljöförvaltningen ser positivt på att ta till vara, renovera och utveckla befintlig bebyggelse i Nors-
bygden. Det är resurseffektivt ur alla tre hållbarhetsaspekter; miljömässigt, ekonomiskt och socialt. 
Det är också grundläggande ur ett hälsoperspektiv att ha en sund boendemiljö. 

Markföroreningar  
Som nämnt i byggvisionen finns risk för markföroreningar i gamla och befintliga industriområden 
som behöver beaktas. 
Kommentar: I lägen med risk får markmiljöundersökningar och utredningar göras i samband med detaljplanearbete.
 
Avfall  
I nya områden bör lättillgängliga möjligheter för både återvinning och återbruk finnas. Detta gäller 
både lägenheter, villor och verksamheter.
Kommentar: Synpunkterna tas med till det fortsatta arbetet.

Teknik- och fastighetsnämnden 
Byggvisionen och dess konsekvenser
Flera bra förslag för byggnation i attraktiva lägen har tagits fram i denna vision för Norsbygden. Lä-
gen i tätorterna Vålberg och Edsvalla har pekats ut. För att en byggvision ska bli verklighet krävs att 
fastighetsägare på utpekade lämpliga platser har en vilja att detaljplanelägga för att kunna genomfö-
ra nya byggnationer. Redan idag har kommunen lediga villatomter både i Vålberg och Edsvalla. Det 
finns även detaljplanelagd mark för bostäder som ännu inte är utbyggt i Vålberg. Idag är efterfrågan 
på mark relativt låg i både i Edsvalla och Vålberg, detta trots att Vålberg ligger på ett mycket bra 
pendlingsläge till Karlstad tätort. Kommunen äger mycket mark i Vålberg som enligt denna bebyg-
gelseutredning skulle kunna vara lämplig för bostäder. Men med tanke på att efterfrågan är låg på 
villatomter idag så krävs ett större arbete för att sätta Vålberg på kartan som ett attraktivt val för 
den som vill bygga sitt hus. Förslagsvis skulle en utredning påbörjas mellan kommunens förvalt-
ningar för att se vad kommunen behöver göra för att öka attraktiviteten på orten utifrån kommu-
nens påverkansmöjligheter. En utredning skulle kunna leda fram till en förslags- och prioriterings-
lista för orten för att arbeta med för att öka vilja till inflyttning och villabyggnation. Även mark som 
skulle kunna vara aktuellt för en framtida utökning av orternas industriområde har pekats ut i denna 
byggvision.
  
VA:   
De flesta föreslagna områden för utbyggnad ligger inom eller i närheten av kommunens verksam-
hetsområden för VA. Utökning av verksamhetsområdet och utbyggnad av VA-nätet kommer att 
krävas för vissa områden, och dessa som realistiska för de områden som ligger inom tätorterna.  

Dagvatten och översvämning:   
Åstorpsbäcken som går genom del av Vålbergs tätort är kraftigt eroderad och åtgärder för att 
åtgärda detta är under utredning. De områden som kanske berörs är del av Bårums åkrar och för-
tätningen vid del av Skruvstadsvägen (panncentralen). I dessa områden kanske det behövs byggas 
utjämningsmagasin eller erosionsskydd på delar av områdena.  
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Samrådsyttrande byggvision 
Teknik- och fastighetsförvaltningen tycker det är en bra vision som tagits fram och har enbart några 
mindre synpunkter om kompletteringar/förtydliganden.  

Skog och Natur   
Det finns en fin kulturlämning väster om Smultronstigen med en stenmur som skapar små rum och 
naturliga stigar tack vare lite småkulliga berg i dagen. På denna plats ligger skolskogens nya grill-
platsanläggning. En del av skolskogen ligger även på den föreslagna marken för byggnation och den 
sträcker sig vidare norr ut mot skolan. Så vid en framtida planläggning behöver detta beaktas för att 
behålla dessa värden som finns på platsen idag och få det att passa in med ny byggnation. Det finns 
ett stråk genom skogen från Vålbergsskolan till denna plats, som med fördel borde vara kvar. 
Kommentar: Skolskogen och platsens värden är tänkta att bevaras, småhus föreslås lite längre upp på bergssidan 
med stigar ned till skolan. Att det behöver beaktas förtydligas i förslagsskrivningen.
 
Naturvärden   
Ett område som ur naturvårdssynpunkt dock är olämpligt att bebygga är de föreslagna nya villatom-
terna på västra sidan om Öströms väg i Vålberg.  Där ligger en fin kulle med ädellövträd av olika 
slag. Här växer lönn, alm, ask, ek och sälg. Ädellövbestånd är ovanligt inom Karlstads kommun och 
variationen av trädslag här medför höga naturvärden. Alm och ask är rödlistade, eftersom de mins-
kat mycket i landet. Området är också värdefullt för rekreation och kulturmiljö.   
Kommentar: Tanken är att kullen i stort ska bevaras för rekreation samt att ädellövträden sparas. SBF har inte 
info om att det finns inventerade ädellövträd där tomterna föreslås. De två tomterna ligger vid kanten av kullen och 
möjligheterna att tas sig upp på kullen hindras inte, tillgängligheten och upplevelsevärdet skulle fortsatt vara mycket 
bra. 

Mark som föreslås för verksamheter vid före detta Karlstadplattan/Älvsbyhus fabrik (område 1 på 
kartan med förslag till verksamhetsmark) ringar in ett stort område av varierande karaktär. I vissa 
delar av området finns höga naturvärden. Kring Malma Allé finns ett stort antal värdefulla träd som 
pekats ut i Länsstyrelsens inventering och öster om Malma Allé finns fuktig mark med lövskog som 
har höga naturvärden. Vid Ris finns skog som i Skogsstyrelsens inventering klassats som nyckelbio-
top respektive objekt med naturvärde, delvis skyddad som biotopskyddsområde. Eventuell bebyg-
gelse bör anpassas till områdets naturvärden.  

I detaljplaneskede behöver naturvärdena undersökas mer ingående i några av de föreslagna områ-
dena. Det gäller till exempel områdena vid Smultronstigen, Gerrudberget och sluttningen bakom 
Coop i Vålberg. Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltningen. 
Kommentar: Områdena har inte fått djupare beskrivningar i visionen, inventeringar och utredningar kring naturvär-
den (bland annat) behöver förstås göras i samband med framtida detaljplanearbeten. Texterna i förslagen komplette-
ras med information om Skogstyrelsens inventeringar, förekomst av nyckelbiotoper och inventering av värdefulla träd.

Föreningen Norsbygdens framtid 
Föreningen Norsbygdens Framtid har studerat visionsdokumentet och vid ett digitalt möte 2021-
03-17 kommit fram till följande synpunkter:
Utomordentligt material om Norsbygdens historia, nutid, möjligheter och framtid! 
Vi vill påpeka att vi önskar några ytterligare förslag för vårt område.

Trygghetsboende: Ett måste då vi saknar samlat billigt boende för ”pigga pensionärer” som 
önskar sälja sina villor i Vålberg och Edsvalla. Lämpliga områden för sådana anser vi är, i Vålberg, 
gamla Åsplan och uppe vid Berghaga. I Edsvalla är Bryngelsrudsvägen, Övre Bruket, en lämplig 
placering.  
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I Vålberg får de boende på/i Åsplan-läget gångavstånd till mataffär, vårdcentral, resecentrum, apo-
tek och tandläkare. Berghagaläget ger gångavstånd till vårdcentral, apotek och tandläkare.  
På Övre Bruket, intill förskolan ges möjlighet till ett boende med skogen in på knutarna. Längs 
Bryngelsrudsvägen finns ett antal tomter med va-serviser i gatan. Gångavstånd till busshållplats.  
Ett litet antal lägenheter skulle även kunna inrymmas i gamla skolan på Övre bruket. På så vis skulle 
de som var skolbarn där på 40-talet kunna återvända på ålderns höst.  
Ett annat möjligt läge är Edsvallavägen, mitt emot Sandvägen som är relativt centralt med bussen 
utanför dörren. Genom att skapa bra boende för ”pigga pensionärer” ges en möjlighet att sälja vil-
lan som blivit för stor och på så vis skapas en möjlighet för en föryngring i bostadsområden.
I en enkätundersökning som gjorts gällande trygghetsboende i Edsvalla fick vi in intresseanmälan 
med 45 underskrifter.

Stadstrafiken/stadsbussar SKALL omfatta även Norsbygden; Edsvalla, Vålberg och Älvenäs. 
Arbetet med uppsnyggning av Långgatan måste fortsätta fram till avfarten till Edsvalla.
Förbjud tung trafik genom Vålberg och Edsvalla.
 
Vi anser att större betoning bör läggas på Norsälven och den möjlighet till friluftsaktivitet som den 
ger, möjlighet till fiske av ädelfisk, annan matfisk och vitfisk, både nedanför dammen i Edsvalla och 
ovanför densamma är stor. Vid bruksområdet i Edsvalla finns grillplatser vid älven samt en brygga 
där även handikappade kan fiska. Området har stor utvecklingspotential, t ex som ställplats för hus-
bilar. Det är förövrigt något som är bristfälligt i hela Karlstads kommun. Man kan antagligen hitta 
flera fina platser i Norsbygden för ställplatser.

Vålbergs simhall MÅSTE finnas kvar i framtiden. Karlstads ”stad”, som vill bli 100 000 invå-
nare, måste ha den ekonomiska kraften och viljan att renovera eller bygga ny simhall i vårt område. 
Sett ur klimatperspektiv, och för folkhälsan, är INTE ett ökat resande till Sundstabadet det optimala 
oavsett om det sker med eldrivna fordon, fossildrivna eller med biogasdrivna. Alla tre leder till ökad 
energianvändning och ger ett ökat totalt utsläpp av koldioxid, oavsett om energin kommer från sol-
celler eller vindkraft. Skall vi öka möjligheten till inkludering i samhället, både för funktionsnedsatta 
och invandrare, så är den möjligheten mycket större i ett litet samhälle och sammanhang än i ett 
större sådant. Genom att placera en simhall med 50 m bassäng och läktare i Vålberg kan man locka 
besökare från andra orter samt hålla tävlingar inom simsport. Läget nära både E18 och E45 gör det 
enkelt för resande från andra orter, med bil eller buss. 
Många av de möjligheter som anges i avsnittet Dialogträffar gäller verkligen: Låt oss tillsamman se 
till att de förverkligas!

Till sist några risker: 
Eftersom det saknas samlingsplatser för ungdomar finns risk för skadegörelse och bråk. I sämsta 
fall innebär det att familjer med barn och unga väljer att flytta från orten.  
Kommunala resurser används i första hand i Karlstads tätort så att de mindre orterna får en allt 
mindre del av kakan. Det gäller såväl nybyggnad av gator, vägar, bostadsområden och skolor som 
skötsel och underhåll av befintligheter.
Kommentar: SBF tackar så mycket för den positiva responsen. Att det finns en blandning av bostadsmöjligheter, det 
kan vara trygghetsboende eller andra typer av boenden som kan passa till exempel ”den pigga pensionären” när det 
blivit för mycket med den egna villan att ta hand om, är betydelsefullt generellt sett. I Vålberg har ett par planarbeten 
precis påbörjats med betoning på lägenheter och vid Berghaga studeras möjligheten till seniorboende. 

Norsälven och möjligheterna till aktiviteter och friluftsliv (fiske, paddling, skridskoåkning, båtliv etc.) vill visionen 
betona, ställplats för husbilar är ett bra förslag som kan stödja det ytterligare, visionsförslaget kompletteras med 
det. Även samlingsplatser för ungdomar är viktigt, i visioen finns en ny puckelbollplan med som idé men fler idéer 
och upprustning och utveckling av andra, befintliga mötesplatser som till exempel Edsvalla IP, Sjösalaparken eller 
parken i Älvenäs, kan komplettera. 
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I visionen föreslås en tätare bebyggelse längs Långgatan, ett av syftena är just att bidra till en mer attraktiv miljö. 
Kollektivtrafiken är en viktig fråga men hanteras av Region Värmland (även Karlstadbuss är numera en avdelning 
under Region Värmland) i första hand. Trafikfrågor och ett förbud av tung trafik på kommunala gator hanteras av 
gatuenheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen. Ett totalt förbud av tung trafik är troligtvis svårt att genomföra då 
det ligger företag med behov av transporter och leveranser centralt i Vålberg men hastigheter och trafikmiljön särskilt 
med tanke på oskyddade trafikanter kan ses över, förbättrad trafikmiljö är ett ständigt pågående arbete.

Älvenäs bygdegårdsförening och Vålbergs företagargrupp
Älvenäs Bygdegård och Vålbergs företagsgrupp, har vid styrelse- och medlemsmöte under 2019- 
2021 behandlat frågor kring Byggvision Norsbygden. Vi har under perioden inlämnat förslag och 
synpunkter samt haft ett nära samarbete med Norsbygdens Framtid, speciellt i frågor kring trygg-
hetsboende för äldre. Vi har nu också tagit del av nu föreliggande förslag till slutdokument av bygg-
visionsprogrammet och lämnar härmed följande kommentarer och förslag.

1. Syfte och bakgrund - Allmänt om förslag till Byggvision Norsbygden -Kommentar. 
En samlad dokumentation som väl beskriver bygdens historia och dess infrastruktur som viktiga 
delar och grund för en kommande utvecklingsperiod. Att bygga och bo är en del i de sociala förut-
sättningarna för människors leverne. En annan del är att också kunna leva i ett socialt sammanhang. 
Tack för ett fint arbete med detta visionsarbete.

2. Vad vill kommunen och varför?-Kommentar. 
Uppförande av olika former av boenden är kärnan i utredningen om Byggvision Norsbygden. En 
ökad efterfrågan på senior- och äldreboende är en av dessa former som Norsbygdens framtid drivit 
under ca 15 års tid. Olika enkäter har genomförts och resulterat i ärenden i berörda nämnder och 
kommunstyrelse. Vi välkomnar att byggvisionen nu särskilt omnämner denna grupp i byggvisions-
programmet. Trygghetsboende i Norsbygden ger också förutsättningar för omflyttning i den lokala 
flyttkedjan. 
Norsälven, Norsälven, letar sig fram, ut till ett Vänerhav. Som en blå pulsåder från Frykensjöarnas 
vattensystem inbjuder hon till sköna upplevelser. Vad mer kan göras för vi ska kunna leva mer 
tillsammans med älven? Välkommet med verksamheter med vattennära anknytning. Utred antalet 
förbindelser över älven.

3. Förutsättningar -Kommentar/Förslag. 
Norsbygdens historia är omfattande men kanske inte alltid så uppmärksammad. Ur det underlag 
som byggvisionen lyft fram kan särskilt omnämnas Edsvalla bruks 350-åriga industriella historia. En 
annan är Trossnäs fält med flerhundraåriga anor. På sin tid en plats med ca 100 hus, övningsplats 
och stor livlig verksamhet. Bobinfabrikens historia med flera hundra anställda och Svenska Rayon-
fabriken i Älvenäs med som mest 1 600 anställda. Alla har de gemensamt att de också format och 
utvecklat samhällsstrukturen i Norsbygden. I ett utvecklingsprogram för Norsbygden bör dessa få 
ett särskilt omnämnande och stöd i marknadsföring och besöksnäring.

4. Förslag:
a. Fortsatt ombyggnad av Långgatan, etapp 2 på sträckan Skruvstadsvägen-Edsvallaavfart.
b. KBAB som kommunalt bostadsbolag bör även finnas i kommunens kransorter.
c. Kommunal utflyttning av verksamheter; förvaltning/kommunala bolag.
d. Cykel- och gångväg på Skruvstadsvägen mellan ishallen och E45.
e. Utveckla kombinationen av Sporthall/Badhus i kransorterna. En anpassning till nationell nivå.
f. Utred utveckling av gruppen; Folkets Hus och Badhus/Sporthall vid Långgatan.
g. Älvenäs aktivitetscenter. Vad mer kan göras? Förebild Väse aktivitetspark? Kälkbacke?
h. Bad vid Vänern. Kan Hundholmen återigen bli aktuell som badplats?
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i. Älvenäs Park är en av Karlstad förnämsta parker. Utveckla parken utanför inhägnaden. 
j. Kan en minnesplats över Rayonepoken bli ett inslag i Älvenäs Park.

5. Föreningslivet- Kommentar 
Föreningslivet i ett samhälle kan inte nog uppskattas. Det har varit och är en av de viktigaste bygg-
stenarna i en samhällsbildning. Den ideella kraften utgör ett oerhört stort värde och är en given del 
i de sociala kontakterna mellan människor. Samhällets stöd till föreningslivet kan ske på ett flertal 
olika sätt. Låt detta ligga till fortsatt grund som en viktig parameter i en framtida utveckling av 
Norsbygden.

6. Offentlig service Förslag 
Omvärdera och utveckla, inte avveckla, den infrastruktur som redan finns uppbyggd i Norsbygden. 
En av många viktiga byggstenar till ett framtida samhälle - Bo för att Leva.

7. Verksamhetsutveckling- Näringsliv Kommentar och Förslag. 
Vi noterar föreslagna 9 olika platser för utveckling av verksamheter. Ett bra och samlat grepp som 
ger känslan av - inbjudan till etablering .. , se här finns en samlad näringslivs struktur .. , här jobbar 
man med frågor om verksamhetsutveckling .. , oj vilken infrastruktur.. Tack för detta arbete!

Bland de föreslagna möjligheterna till verksamhetsutveckling i LIS område Älvenäs, med två olika 
scenarier, förordar vi i första hand verksamheter inom turism, konferens och besöksnäring, kanske 
kombinerat med ateljeer och hantverkslokaler, kontor och liknande. Detta scenario ger stor möjlig-
het till anpassning av kultur- och miljöhistoriska värden.

8. Avslutning
Kommunledningskontoret har presenterat en faktainsamling som ligger till grund till ovanstående 
kommentarer och förslag. Vill även framföra ett tack för detta arbete som vi också i sin helhet stäl-
ler oss bakom.

Komplettering: Vad gäller byggvisionen har vi en undran om ett av de föreslagna områden väster 
om Edsvalla (se sid 31 i visionen) är det bästa stället. Det nedre högra gulmarkerade området ligger 
på mark som kan vara fornminnen på. I förlängningen norrut mot de befintliga villorna, finns inga 
fornminnen. Det är dock bergigt där men utsikten är fantastisk. Så där skulle nog någon vilja bygga.

Kommentar: Det är betydelsefullt att det finns en blandning av bostadsmöjligheter. I Vålberg har nyligen ett par 
planuppdrag startats upp med lägenheter i fokus, i Berghaga studeras också möjligheter till seniorboende. Möjligheter 
till friluftsliv och aktiviteter i anknytning till älven lyfts också fram i visionen. Antalet förbindelser över älven har 
inte utretts i samband med byggvisionen, men en ny förbindelse mellan Älvenäs och Segerstad lyftes i kommunens 
antagna LIS-plan och föreslås även här.

4 a) En förtätning föreslås längs Långgatan och Skruvstadvägen i visionen. 
b) Kbab ligger under annan förvaltning, men visst borde den kommunala bostadsnyttan nog kunna finnas i hela 
kommunen.
c) Kommunal utflyttning av verksamheter är inte en fråga som stadsbyggnadsförvaltningen kan påverka. 
d) Cykelväg föreslås främst mellan Edsvalla och Vålberg, detta förelogs redan i ÖP12 och olika alternativ utreds 
vidare. Ett av de olika alternativen är en sträckning längs E45 och i det skulle sträckan från ishallen vara naturlig 
att få med sig för att koppla ihop cykelvägnätet. Cykelbana fram till ishallen finns idga längs Skruvstadvägen.  
e och f) är intressanta förslag, de förmedlas vidare till kultur- och fritidsförvaltningen.
h) Hundholmen läggs till i dokumentet, platsen beskrivs även i kommunens Natur- och friluftsplan.
g , i och j) Utveckling av både Älvenäsparken och området nedanför Gökhöjden kan utvecklas, föreslås i visionen. 
En minnesplats i Älvenäsparken skulle kunna vara en idé i parken. Ett Rayon-museum finns sedan tidigare i 
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Älvenäs, även det skulle kunna utvecklas mera. Ekonomiskt stöd i marknadsföring och besöksnäring har inte 
SBF möjlighet att ge, men frågan om att lyfta Norsbygdens kulturhistoria ännu mer förmedlas till kommunens 
turismverksamhet. SBF instämmer i att föreningslivet i bygden är väldigt viktigt.
Det ståmmer att det inom det nedre högra gulmarkerade området i Edsvalla finns fossil åkermark, som innebär att 
det är en möjlig fornlämning. Om området skulle bli aktuellt att bebygga är det något som behöver utredas mera. 
Storlekarna på de föreslagna gulmarkerade områdena ses över.

Nors hembygdsförening
Nors hembygdsförenings synpunkter på Byggvision Norsbygen.

Presentation av Nors Hembygdsförening.
Nors hembygdsförening är en ideell förening, ansluten till Värmlands hembygdsförbund och Sveri-
ges hembygdsförbund, vars värdegrund vi delar. Vi är omkring 200 medlemmar, och en del av det 
levande samhället. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Vi strävar 
efter att skapa broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Bygdens historia är en hörnsten i 
vår verksamhet. Vi samlar in allt vi kommer över om bygdens förflutna i form av dokument, bilder, 
film, berättelser etc. Resultaten presenteras i våra böcker och skrifter, vid filmvisningar och berättar-
kvällar som anordnas kring bygdens historia. 

Vi driver även två museer; Svenska Rayon Museum som berättar om en omvälvande industriepok 
i bygden och Trossnäsmuséet, som uppmärksammar den period under 1800 - talet då bygden var 
samlingspunkt för två värmländska regementen, Värmlands Fältjägare och Värmlands Regemente.
Under 2021 bygger vi en permanent utställning om Norsbygdens historia från istiden och fram till 
kristen tid, då den första kyrkan byggdes i Nor, Arbetet sker i samverkan med Vålbergsskolan.
Vi har även inlett ett samarbete med nuvarande ägaren av Edsvalla bruk, om att skapa ett industri-
museum om Edsvalla bruk.

Hembygdsgården i Nors hagar är den gamla mangårdsbyggnaden på Malma, uppförd 1717, flyttad 
och återställd 1936, då föreningen bildades.

Beskrivning av Norsbron.
I Nor utmed landsvägen ligger Norsbron, med anor från den första kristna tiden i Norsbygden. Här 
fanns förmodligen den första bron där den gamla kungsvägen från Mälardalen korsade Norsälven. 
Platsens betydelse som ett tidigt bygdecentrum understryks av fornborgen på Hökberget i närhe-
ten och kyrkplatsen invid älven med en äldre, medeltida kyrka på samma plats som den nuvarande. 
Inom en radie på cirka 3 km finns en stor del av bygdens större bosättningar och gravfält från 
järnålder och framåt.

Från 1680 låg i Norsbron ett gästgiveri med tillhörande skjutsstation, som även användes som am-
bulerande tingsplats. I anslutning till älven växte under 1800-talet sågverket fram, som tillsammans 
med flottningen utgjorde största arbetsplatsen. Här fanns även cementgjuteri, ICA-affär, mejeri, 
postkontor och skomakeri. Sågverket hade egen hamn, och älven var prickad farled upp till sågver-
ket.

Norsbron är idag ett attraktivt villaområde, med ett femtiotal villor. Området utvecklingsbart med 
kommunalt ägd mark, närheten till älven med bryggor och båtliv, närhet till bussförbindelse och 
påfart E18 via Törne.

Kommentar: SBF tackar för den fördjupade beskrivningen av bygdens historia. I byggvisionen har fokus legat i 
första hand på Edsvalla och Vålberg, Norsbron och andra lägen nära älven har en komplicerad geoteknik och mer 
bostadsbebyggelse har därför inte studerats närmare här. Kommunen har tidigare köpt in villatomter i Norsbron på 
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grund av stabilitetsproblematiken. Enstaka villatomter i anslutning till befintlig bebyggelse skulle kunna studeras i 
vissa lägen, i samband med en bygglovansökan om intresse finns. 

Privatperson 1 
Mycket intressant och generellt sett kul förslag. 
Ny järnväg Vålberg-Karlstad skulle spara mycket tid mot Göteborg, även Säffle, Grums. Vore bra 
med en station i Vålberg i samband med detta. Tänker även att en bro mitt i Vålberg centrum över 
Norsälven skulle öppna för hela östra stranden med byggnation. Bil- eller cykelbro kan man fundera 
på. Bra att bågskyttebanan inte verkar påverkas. Cykelväg saknas mellan Edsvalla och Vålberg, det 
behövs för skolelever och då Edsvalla inte har någon affär längre. Lastbilstrafik borde förbjudas 
på vägen mellan E45, förbi Norvalla ishall och skolan ner till centrum, då det är mycket barn och 
personer med handikapp som går där. Lastbilar kan åka via vägen förbi gamla Folkets hus eller via 
Nyängen. De kör ofta fort och har tung last. De korsar den väg många barn tar till skolan, vägen 
har inte heller trottoar eller vägren ner mot Norvalla ishall. 
Jag ställer gärna upp och utvidgar dessa idéer mer.

Kommentar: SBF tackar för den positiva responsen och intressanta förslag. Bro över Norsälven i höjd med Norsplan 
har kommit upp i flera yttranden, det och bebyggelse på andra sidan älven har inte föreslagits i visioen på grund av 
stabilitetsfrågor och komplicerad geoteknik kring Norsälven. Översiktsplaneringsavdelningen (KLK) har i uppdrag 
att utreda möjligheterna till tågstopp i Edsvalla respektive i Vålberg. SBF håller med om att behovet av cykelväg är 
viktigt, både förbi Lillerud fram till Björkåsmotet och mellan Edsvalla och Vålberg poängteras och föreslås i byggvi-
sionen. Mellan Edsvalla och Vålberg föreslås i visionen inte exakt vilken sträckning, det finns olika möjligheter som 
behöver utredas vidare. 
Trafikfrågor och ett förbud av tung trafik på kommunala gator hanteras av gatuenheten, Teknik- och fastighetsför-
valtningen. Ett totalt förbud av tung trafik är troligtvis svårt att genomföra då det ligger företag med behov av trans-
porter och leveranser centralt i Vålberg men hastigheter och trafikmiljön särskilt med tanke på oskyddade trafikanter 
kan ses över, förbättrad trafikmiljö är ett ständigt pågående arbete. Kanske är det möjligt att till exempel begränsa 
tung trafik till vissa tider på dygnet.

Privatperson 2 (tre yttranden) 
Gulmarkeringen på stora fältet mellan skolan och Åstorp, synpunkt: Det är en populär pulkabacke 
och träffpunkt. Så den vädjar jag att ni låter vara orörd.
Vålberg, området vid Västeräng-lägenheterna, skulle behöva användas till parkering för förskolan 
eller en liten väg med avslutande rondell för hämtning och lämning av barn på förskolan istället för 
som nu, bilar parkeras huller om buller i svängen Västerdal och upp mot Västerhöjdsvägen. Det 
skulle göra området säkrare för barn på väg till skolan på morgonen, och minska skytteltrafiken på 
Västerdalsvägen.
En tanke som förmodligen är dyr, men det hade varit trevligt med ett utebad vid området utanför 
badhuset. Och/eller ett aktivitetsområde liknande skateparken i Väse på samma plats. Parkering 
finns ju redan vid badhuset. Och överlag är intresset stort bland kidsen att cykla nedför och hoppa 
lite smått med mountainbike. Detta görs redan i Sjösala med egna medtagna spadar och gruset som 
blev över vid boulebanan. Området är flackt, men kullar går ju att konstruera av byggmassor.

Kommentar: Pulkabacken ska kunna lämnas orörd, men samsas med lite fler bostäder i närheten. Det gulmarke-
rade området är avsett att rymma inte bara hus utan även platser för lek och annat som hör till ett bostadsområde. 
Parkering och trafikfrågor kring dagis lämnas vidare till gatuenheten, det låter som en bra ide att titta vidare på om 
trafiken kring förskolan/skolan är ett problem. Även utebad låter som en spännande tanke, kanske vid badhuset 
eller på någon annan plats. Detsamma gäller aktivitetspark, eller mtb-banan för barn. Ska parkerna rustas upp 
så kan dessa ideér vara intressant att titta lite närmare på. Det finns en mtb leder för vuxna vid Sörmon, men det 
kanske vore intressant att en sådan mindre bana även för barn på närmare håll, kanske intill en ny aktivitetspark 
till exempel vid Älvenäs. Förslaget till viss del kompletteras utifrån föreslagna idéer. 
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Privatperson 3 
Hej! 
Jag har läst hela eran plan för Norsbygden. Det är mycket bra i den, men det som jag anser är 
mycket viktigt är: Bygg så äldre kan sälja sina hus och flytta till mindre boende i Norsbygden, och 
för folk som inte vill flytta till stan. Det andra är vårat badhus som måste få vara kvar. Sen är det 
viktigt att göra satsningar på barn och ungdomar.
Jag vet att Edsvallabor vill ha en konstgräsbana det finns inte med i eran plan för Norsbygden. Jag 
vill tacka för att denna plan har kommit fram. Hoppas att det inte blir slängt i papperskorgen. Hör 
gärna av er för konstruktiva diskussioner.

Kommentar: SBF håller med om att en bostadsbebyggelse som ger möjligheter till olika sätt att bo i olika skeden av 
livet är betydelsefullt. Edvsalla IP skulle kunna vara ett ställe för konstgräsbana, som ett steg i en upprustning av 
idrottsplatsen som mötesplats. Kanske kan det genomföras i regi av idrottsföreningen med stöd från kultur och fritid? 
SBF har inte rådighet i frågan om badhuset, den typen av beslut fattas av kommunstyrelsen och frågan utreds av 
kultur- och fritidsförvaltningen. SBF håller med om att satsningar på barn och unga är viktigt, i visionen föreslås 
upprustning av parker och aktiviteter som till exempel en puckelbollplan. En gång- och cykelväg mellan Edsvalla och 
Vålberg är också ett förslag som skulle gynna barn och unga för att kunna ta sig till och från skola och fritidssys-
selsättningar på egen hand.

Privatperson 4
Jag tycker att Vålberg behöver ett tydligt och välkomnande centrum. Mer som ett torg och mindre 
som en korsning som det är idag. Sen hade jag tyckt att det hade varit trevligt med någon sorts pas-
sage över Norsälven till andra sidan så att även bebyggelse kan ske där. Jag vet att en del av marken 
där har fornlämningar men tror att det finns mycket övrig yta att utnyttja där.

Kommentar: SBF håller med om att miljön kring Norsplan kan utvecklas och uppmuntrar positiva förändringar 
från fastighetsägare i centrum. I visionen föreslås platsen bli tydligare rumsligt och ges möjlighet till fler användnings-
områden än idag för att bli mer attraktiv som mötesplats, ett slags torg med kopplingar till älven och Sjösalaparken 
intill. Bro och bebyggelse på andra sidan älven har inte tagits med på grund av geotekniken kring älven, det kanske 
kan vara möjligt men har inte utretts inom ramen för byggvisionen.

Privatperson 5 
Bra idéer. Det som är nödvändigt i Edsvalla är dock att öppna skolan igen, klass 1 - 6, öppna 
livsmedelsaffär och bygga äldreboende. Det gör orten levande igen och då faller sig övriga idéer 
naturligt. För att kunna bo på en ort behöver de basala behoven täckas först. Där ingår naturligtvis 
biblioteket också, civilisationens sista utpost. 
En båthamn vore toppen. Älven behöver rensas upp. Att ta till vara bruket för olika aktiviteter är 
jättebra, kontoret i backen som kafé kanske? Kafé eller restaurang i anslutning till Höglunda slott? 
Äldreboende mellan fd kaféet och Norsplan kanske?

Kommentar: SBF tackar för responsen. En obemannad närlivsbutik har öppnat i Edsvalla sedan visionen var på 
samråd, det är förstås väldigt positivt. Bostadsbebyggelse som ger möjligheter till olika sätt att bo i olika skeden av 
livet är betydelsefullt och lämpligt boende för äldre i Edsvalla bör vara möjligt inom något av de föreslagna områdena. 
Möjlighet till skola i Edsvalla när den kommunala skolan stängt skulle kanske kunna vara en friskola? 
Fler båtplatser är en bra idé, både för boende och besökare, det har vi också föreslagit i visionen. Även ett kafé eller 
restaurang i det gamla bruksområdet eller vid Höglunda, helst både och! I Vålberg har möjligheterna till ett senior-
boende börjat studeras vid Berghaga, ett planarbete har även påbörjats för bostäder vid Norsplan.
Privatperson 6
Hej, jag tycker att man skall använda gamla järnvägen från Älvenäs till Vålberg och göra en gång-
bana istället då många ungdomar och andra går där ändå. Blir ju lättare för ungdomarna att sig från 
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ena sidan till andra. 
Kommentar: Om inte industrispåret ska användas så är det en bra idé, liknande har gjorts på Klarälvsbanan som 
tidigare var järnväg. Från Sjösalagatan ned till Silkesstigen ägs banan av Trafikverket, den södra delen ägs av 
kommunen. I nuläget kan det dock inte föreslås med tanke på eventuell utveckling av verksamhetsområdet i Älvenäs 
hamn. 

Privatperson 7 
Ta gärna med området vid Gökhöjden i denna vision. 
Vad gäller Älvenäsfabriken så bör ni bygga flerbostadshus där istället. Området skulle säkert kunna 
rymma 700-800 bostäder i gammal industrimiljö och med vidunderlig utsikt över Vänern. Vänerut-
sikt är populärt, se gärna på exemplet kring Lillängshamnen. Fler bostäder skapar dessutom bättre 
underlag för service HELA året. Fler bostäder skapar också möjligheter till fler jobb! Viktigt att ni 
bygger för Värmland och inte för turister! Norsbygden har cirka 4000 invånare nu. Med rätt sats-
ningar skulle ni kunna tredubbla det invånarantalet.
Kommentar: Gökhöjden finns omnämnt i kapitlet om kulturmiljö och Älvenäs historia. I byggvisionen föreslår 
stadsbyggnadsförvaltningen fler aktiviteter i närheten till bostadsområdet vid Gökhöjden och en gång- och cykelväg 
som knyter ihop området med Älvenäs. Flerbostadshus i fabriksområdet är en spännande ide, i kommunens antagna 
LIS-plan finns två utvecklingsscenarioer för området. Det ena är fortsatt utveckling som renodlat verksamhetsområ-
det, det andra som bostadområde i kombination med verksamheter för konferens, turism med mera. Ett genomför-
ande skulle vara sannolikt vara krävande med tanke på tidigare verksamheter, men området och fabriksbyggnaden 
har ett läge med en storslagen utsikt över Vänern och möjligheterna att skapa en attraktiv och intressant miljö här 
är mycket goda. 

Privatperson 8 
Rensa upp älven från all skit samt strandkanten! Snygga till parken och marken runt Älvenäsparken! 
Kommentar: Älvenäsparken kan utveklas mera som besöksmål och att rensa upp skräp från älven är också en bra 
tanke.

Privatperson 9 (två yttranden) 
• Försök få till ett ordentligt promenadstråk längs Norsälven, på andra sidan relativt gamla såg-

verket/WLC. Där går nu en populär stig, men det skulle vara bra om kommunen tog sig an den 
på riktigt. Stigen börjar vid Snarbergsvägen och går längs Risallén längs även  ungefär 650m.

• Informationstavla med historiska bilder och information om broarna i Norsbron. På kartor och 
i terrängen går det att skönja åtminstone 4-5 broar, varför det finns en rotationsbro där, när den 
var öppen senast osv.

• I informationsbladet ”Byggvision Norsbygden” saknas Nors bygdegård i Trossnäs.

• Lillerud är en en av två intilliggande bondegårdar, den andra heter Warpnäs.

• Ett utkikstorn uppe på Hökberget vore fantastiskt, eller åtminstone en genomgång av prome-
nadstigarna,

• Att ni tänker på busstrafiken i Norsbron. För att ta sig från tex Lievägen till busshållplatsen, 
utan att gå genom villaträdgårdar (vilket många gör, till grannarnas förtret) så måste man nu gå 
runt området, ut på Valumsvägen och sen gå längs den större Norsbrovägen med tung trafik 
ner mot godscentralen. Vidare är lämnar busshållplatsen lite att önska. Hit kommer många med 
cykel, moped och bil, utan att det finns något bra ställe för cyklar och mopeder.

• Rensa upp gamla bryggor i Norsälven, och kanske ett sätt att skaffa båtplats där, kanske genom 
kommunala bryggplatser, eller genom styrdokument som beskriver hur man går till väga för att 
hyra och sköta en brygga. Om det blev känt att man kan ha båt i Norsälven, så skulle attraktivi-
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teten i områdena runt älven gå upp kraftigt.

Kommentar: Nors bygdegård i Trossnäs och Warpnäs gård läggs till i dokumentet. SBF håller med om att prome-
nadstråket längs älven skulle behöva rustas, och även aktiviteter i och kring älven överhuvudtaget som till exempel 
paddling och platser för fiske kan utvecklas mera. En informationstavla om broarna är en bra idé, även ett utsikts-
torn på Hökberget är intressant. 
Frågor om busstrafiken och hållplatserna ligger hos Region Värmland. En plats för cyklar i anslutning till håll-
platsen kan behövas både här och på fler hållplatser. Det är svårt med en genare väg då inte kommunen äger och har 
någon rådighet över villaträdgårdarna, men finns viljan hos någon privatperson att avstå en bit av sin trädgård för att 
skapa en  liten”smitväg” mellan husen så är det en möjlighet. Att tydligare visa möjligheten att ha båt i Norsälven, 
tas med till fortsatt arbete/TFF.

Privatperson 10
Tänk er en park vid älven i Edsvalla med bryggor för roddbåts- och kanotuthyrning. Iordnings-
ställda promenadstråk. Fasta sittgrupper med grillplatser och plats för ett sommarcafé...
Kommentar: SBF håller med - i visionen förelås ett iorningställt parkstråk vid älven i Edsvalla, med sittplatser, 
båtbryggor och möjlighet till kanotuthyrning i det gamla bruksområdet. 

Privatperson 11
Det vore fantastiskt om ni bygger och utvecklar vackra Edsvalla, då kan ni även ordna med fram-
komlighet till vårt hus vilket skulle vara fantastiskt. Våra föräldrar skulle kunna besöka oss och vi 
skulle känna oss som en del av det vackra Edsvalla.
Kommentar: Det är en fråga som borde gå att ordna, alla fastigheter behöver ju kunna nås. Enligt gällande plankar-
ta finns iallafall en anslutning till gata från er fastighet i den sydöstra delen. För mer information, kontakta bygglov 
eller mark- och exploateringsavdelningen.

Privatperson 12  (två inskickade synpunkter)
Glatt besked att det ska satsas på Vålberg. Här kommer mina synpunkter:
Vålberg (och Norsbygden som helhet) 
1.) Jag anser att stråken längs Norsälven ska bevaras och förädlas för att skapa större intresse för 
rekreation och fysisk aktivitet och locka fler att nyttja stråken. Jag tycker det är underbart att det inte 
ingår nybebyggelse av bostäder vid stråken av Norsälven då det kommer begränsa allmänhetens 
tillgänglighet.

2.) Älskar idén om mer verksamhet och bostäder längs Långgatan som i nuläge endast känns som 
en genomfart av motorvägskaraktär. Här körs det i hastigheter så som 90-140 km/h dagligen tyvärr. 
Även tung trafik och bussar kör i höga hastigheter på de delar av Långgatan där det är möjligt. 
Mer rörelse och bebyggelse skulle kanske stävja förares idéer om att det är okej att köra så som på 
motorväg.

3.) Planen om nybebyggelse i de gula områdena känns lite tråkigt då detta är mycket uppskattade 
grönområden inom tätbebyggelsen. Jag skulle hellre se en förädling av dessa områdens framkomlig-
het för gående samt för vandringsverksamhet med koppling till naturen på andra sidan E45.

4.) Älskar planen på att rusta upp kring Folkets hus och sporthallen, med idéer om fler verksamhe-
ter! Likaså planerna kring Norsplan som idag inte heller är särskilt inbjudande. Det ser mest ut som 
en gammal parkering. Älskar också planen för Älvenäs fabriker / Rayon. Älskar idén om ett stopp 
för båtbussen i Vålberg.
5.) Jag skulle önska att tillgängligheten till Vänern för gång- och cykeltrafik skulle kraftigt förbättras 
för allmänheten. Både kustlinjen kring Älvenäs fabriker samt kring Segerstads kustlinjer som har så 
många vackra platser.
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6.) En sak som jag ser som viktigt för att öka Norsbyggdens attraktivitet är att sammankoppla 
Vålberg - Edsvalla - Segerstad. Nya gång-och cykelvägar däremellan skulle vara guld värd också för 
att öka den fysiska aktiviteten både för boende i Norsbyggden men också för andra som vill besöka 
och nyttja vägarna.
Gång (-och cykel)väg mellan:
- Malma och Hökberget
- Hökberget och Höglunda
- Malma och Edsvalla tätbebyggelse
- Hökberget och Norsbron
- Norsbron och Lompberget
- Norsbron och Lillerud
- Norsbron och Trossnäs
- Trossnäs kulturmarker och Trossnäs hembygdsgård

7.) Ökad belysning vid Vålbergs utegym. Belysningen är så svag så man ser väldigt dåligt där när 
solen gått ner vilket gör att det inte är så inbjudande. Min upplevelse är att utegymmet inte alls 
utnyttjas till fullo på grund av det. Gångtunneln under E45 saknar också belysning vilket kraftigt 
begränsar gång- och cykeltrafik till motionsspåret och utegymmet. I förlängningen så tror jag starkt 
på att en utökning av utegymmet skulle öka både den fysiska aktiviteten i Vålberg och platsens 
attraktivitet. Möjligheterna till varierad träning är idag är begränsade. Föreslår att inspiration tas från 
Kilenegårdens utegym som erbjuder fler möjligheter trots liten yta.

8.) En annan idé som jag haft länge också är att det skulle vara fördelaktigt att förbättra tillgänglig-
heten till området på andra sidan Norsälven. Alltså naturområdet kring Lompberget. En gångbro 
över Norsälven kanske är för kostsamt, vad vet jag, men oj vilket lyft. I Vålberg finns 2 begräns-
ningar för framkomlighet, det är järnvägen och det är älven. Många tar idag bilen från Vålberg till 
Lompberget för att promenera, men med en bro skulle boende i Vålberg och allmänheten kunna gå 
till Lompbergets fina vandringsstråk.

9.) Det som idag kallas för gymmet/styrketräningslokal i Vålbergs sporthall skulle behöva ett lyft. 
Norsbygden har ju inget eget riktigt gym egentligen.
- Lokalen är för liten idag vilket skapar trängsel snabbt, gör den oattraktiv, luften blir snabbt 
dålig och möjligheterna att utöva komplett styrketräning är mycket begränsad.
- Såg att någon kommenterat, i diskussionsdelen, att det är en atletklubb. Vålbergs gym räk-
nas inte som atletklubb så vitt jag känner till. En atletklubb är kopplad till Riksidrottsförbundet, och 
ska då ha en egen styrelse.
- Att Vålberg skulle få ett riktigt gym skulle betyda väldigt mycket.

Edsvalla
1.) Total-älskar idén om att lyfta fram och bevara den häftiga kulturmiljön kring bruksområdet 
nere vid älven. Det skulle bli så vackert och besökt om det restaurerades och gjordes tillgängligt för 
allmänheten.

2.) Jag tror att tillgängligheten för fotgängare kring älvstråken skulle kunna öka Edsvallas attraktivi-
tet samt främja fysisk aktivitet.

3.) Den parkering som idag finns där man får parkera för att komma till Edsvallas motionsspår skul-
le kunna göras mycket mer attraktiv. Alternativ att en ny parkering skapas i andra ändan av motions-
spåret. Så som det är idag så rör sig berusade och kriminella människor i den tunneln som där går 
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under E45 och gör därför att man undviker och avstår från att nyttja det fina elljusspåret i Edsvalla. 
Mitt förslag är att  rusta upp och eller göra om en ny entré till Edsvallas belysta motionsspår.

4.) Planen om att utöka området runt ÖoB till ett större och mer attraktivt köpcentrum tycker jag är 
en bra idé för att öka Edsvallas attraktivitet.

5.) Edsvalla har ju så vacker natur med raviner, älven och närheten till stora skogar kring Övre 
bruket. Detta skulle kunna öppnas upp med tillgänglighet för framför allt fotgängare, parkering 
och skyltning för att öka attraktiviteten till Edsvalla som en hälsofrämjande plats för rekreation och 
utveckling, full av kultur.

6.) Jag tror även på att en aktiv lågstadieskola i Edsvalla skulle locka många fler familjer att flytta till 
Edsvalla.

Segerstad
1.) Älskar idén om att göra Segerstad mer tillgängligt för allmänheten.
2.) Väldigt tråkigt att nybebyggelse nu ska förstöra den vackra naturen ut i Segerstads naturreservat.

Trossnäs/Lillerud 
1.) Förslag för Trossnäs kulturmarker:
• Utöka med fler skyltar och utmärkning av den kultur som en gång fanns här.
• Verksamhet så som café/servering i kulturområdet.
• Attraktiva aktiviteter för barnfamiljer. Kanske möjligheter att besöka närliggande bondgårdar 

och ponnyridning.
• Möjligheter för gårdar i Norsbygden att sälja sina närproducerade varor.
• Möjlighet för fotgängare att på ett säkert sätt ta sig mellan Trossnäs kulturområde och Trossnäs 

hembygdsgård.
• Uthyrning av kanoter (det skulle passa väldigt bra här eftersom det är mindre med motorbåts-

trafik här än vad det är mellan Värnen och Vålbergs tätbebyggelse).
• I dagsläge är det svårt både att gå hit och att parkera med bil, därför tror jag att bättre parke-

ringsmöjligheter skulle göra området oerhört mycket mer attraktivt.

Förslag för Varpnäs skogsmarker:
• Skapa sammankopplande väg för fotgängare som önskar gå runt Varpnästjärnet. I dagsläge 

finns ingen tydlig väg mellan stråken som går längsmed tjärnets långsidor.
• Förbättra parkeringsmöjligheter i anslutning till Varpnäs naturområden.
• Stoppa biltrafik från att köra in i skogsmarkerna - i dagsläge ligger mycket skräp så som madras-

ser, blöjor, glas etc. kring stråken.

Jag undrar om det finns möjlighet att tycka till mer och vidare allteftersom ni fortsätter med visio-
nen? Jag är väldigt intresserad. Jag visste inte om att denna vision fanns, men nu när jag vet så är jag 
jätteintresserad av att vara en del av den fortsatta utvecklingen. Hur kan jag gå tillväga?

Kommentar: SBF tackar så mycket för responsen och för de spännande förslagen.
Vålberg - SBF håller med om att rusta upp gångstråket längs Norsälven för rekreation och vattennära aktivteter, 
och att förtäta längs Långgatan skulle vara till gagn och lyfta upplevelsen av tätorten som helhet. Att ordna upp 
miljön kring välbesökta platser som till exempel kring sim- och sporthallen /Folkets Hus är också en sådan sak. 
De gulmarkerade områdena på kartan som föreslås för nya bostäder är tänkta att även rymma plats för lek, mindre 
skogsdungar, stigar mellan husen och annat som behövs och som hör till en trivsam boendemiljö. Att satsa på gång- 
och cykelvägar är viktigt inte minst ur ett barn- och ungdomsperspektiv, men också ur miljöperspektiv och ur folk-
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hälsoperspektiv - anledningarna är många. Att knyta samman Vålberg och Edsvalla med en gång- och cykelväg och 
att kunna ta sig fram till Björkåsmotet (och därifrån vidare till Segerstad) vill visionen lyfta fram. Bro till Lomp-
berget är en spännande idé men kräver omfattande utredningsarbete vad gäller ras och skred/geoteknik och ekonomi, 
därför tas det inte med i byggvisionen. Frågan om belysning vid utegymmet förmedlas vidare till TFF/KoF. Möjlighet 
till ett ”riktigt” gym föreslås till exempel någonstans längs med Långgatan, vid Norsplan eller i Älvenäs.

Edsvalla - SBF håller med om att kulturmiljön kring det gamla bruket i Edsvalla är en spännande plats med 
utveklingspotential och att älvstråket intill skulle kunna bli en väldigt attraktivt plats både för boende och besökare. 
Den vackra naturen med bland annat raviner skulle också kunna lyftas mera i det sammanhanget, som besöksmål. 
En kommunal lågstadieskola i Edsvalla är förmodligen inte aktuellt i dagsläget, men det skulle kanske kunna 
drivas i friskoleform. Att det finns behov av en tryggare passage till motionsspåret väster om E45 har tagits med i 
handlingen. 

Segerstad - SBF håller med om att Segerstad är attraktivt och att fler besökare kan upptäcka till exempel natur-
reservatsområdet och spängerna i Vänerskärgården. Norsbygden och Segerstad har också en intressant kulturhisoria 
och här finns flera stora gårdar och jordbruk med olika möjligheter, till exempel inom naturturism, bed &breakfast 
eller gårdsförsäljning.

Förslagen kring Trossnäs är intressanta, här finns också olika möjligheter - till exempel aktiviteter kopplade till djur 
och natur som ponny- och fältridning/hästsport, bondgårdsbesök, kanot- och cykeluthyrning, möjlighet till övernatt-
ningar med mera. I det fortsatta arbetet är det upp till markägare att utvärdera möjligheterna och ta initiativ.

Efter samrådet sammanställs alla yttranden och byggvisionen justeras. Byggvisionen godkänns av stadsbyggnads-
nämnden och sedan är det upp till markägare att ta initiativ till detaljplaner och bygglov när det handlar om utveck-
ling av mark- eller nybyggnadsfrågor. Andra idéer kan också intresseföreningar eller privatpersoner ta initiativ till 
och driva. Kommunen kommer också att jobba vidare på olika sätt med olika frågor som tagits upp i visionsarbetet.
Genom att lämna in ett yttrande med många intressanta synpunkter och idéer är du delaktig i processen!

Privatperson 13
Önskemål för Vålberg, en vacker, gammal, anrik bygd, värd att satsa på: 

• ”Vålbergsrakan”, tåglinje mellan Vålberg- Karlstad. Lättare, inte bara för Vålbergsbor, att ta sig 
till Karlstad, samt en framtida miljösatsning. Underlättar jobbpendling i södra Värmland.

• Många önskar sig servicelägenheter. Lämplig tomt finns mellan Konsum och Åsplan. Där växer 
nu skogen upp. Det skulle bli en central och vacker plats mot berget. 

• Skandal att kommunhuset (vid Norsplan) sålts. Köp tillbaka! Det är den attraktivaste arkitekto-
niska offentliga byggnaden i Vålberg (nu på väg att förfalla). Gör lägenheter. 

• Åsplan skulle kunna bli Vålbergs ”flaggskepp”. Innergården kan bli hur vacker som helst! Köp 
och renovera! Använd fantasi och ideer. Låt det inte handla om social dumpning. 

• Gör något åt ”Folkets hus”. Borde vara K-märkt. Nu förfaller det och skämmer ut Vålberg. 

• Hur kunde man sälja ut den K-märkta, över 100 år gamla skolan? Den borde alla få glädje av på 
något sätt. Fantasi saknas! 

•     Piffa upp järnvägstunneln under Skruvstadsvägen ! Måla tex. 

•     Montera ner den nedlagda Rayon-fabriken. Återskapa den fina viken i Vänern. Läge för   
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      fina bostadstomter. 

Satsa på Vålberg! Här finns det skog och älv! Närhet till natur blir mer och mer eftertraktat.
PS. ldeer och fantasi finns bevisligen, t.ex. att lägga silverfärgade gatstenar inne i centrala Karlstad. 
Låt vackra ideer även nå oss i Vålberg.

Kommentar: SBF tackar för idéer och inspel, och instämmer i att vackra idéer borde nå även Norsbygden.
Vålbergsrakan finns fortfarande med i olika föreslagna sträckningar i det nya förslaget till översiktsplan. Järnvägen 
är statlig, men översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning med den fysiska planeringen/markanvändningen 
de närmaste decennierna. Marken mellan Konsum och Åsplan finns med i visionen som passande för nya bostäder, 
servicelägenheter skulle kunna vara en form av boende här. Planarbete för bostadsändamål i kommunhuset vid 
Norsplan pågår. 

Folkets hus ägs och används idag som privat bostad. Men enligt gällande plan är markanvändningen C som innebär 
att byggnaden bör användas för samlingslokaler eller centrumrelaterade verksamheter. Kommunen planerar att 
göra en kulturmiljö-/byggnadsantikvarisk inventering i Vålberg, där värdefulla byggnaders särdrag kommer att 
beskrivas ytterligare. I plan- och bygglagen ställs krav på att värna kulturvärdena, bland annat finns förbud mot 
att förvanska särskilt värdefulla byggnader. Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt och deras värden och 
kvaliteter ska tas till vara. 

Den gamla skolbyggnaden i Vålberg, strax intill Folkets Hus ägs också privat och används som bostad. Gällande 
detaljplan anger markanvändningen A, ”Allmänt ändamål”, som är en äldre beteckning och förr användes för kom-
munala byggnader som till exempel skolor. Det är inte ovanligt att kommunala byggnader som står tomma säljs, men 
det har inte prövats om marken är lämplig för bostadsändamål för Folkets Hus eller den gamla skolan intill. 
Skolan i Vålberg är inte k- eller q-märkt, men den gamla skolan i Edsvalla beskrivs i kommunens kulturmiljöpro-
gram som särskilt värdefull. Planarbete för den gamla skola i Edsvalla har påbörjats, i det kommer byggnadsantik-
variska värden att studeras närmare.

Bra idé att måla järnvägstunneln under Skruvstadsvägen, frågan tas upp med TFF.

Flerbostadshus i Rayon-området är en spännande ide, i kommunens antagna LIS-plan finns två utvecklingsscena-
rioer för området. Det ena är fortsatt utveckling som renodlat verksamhetsområdet, det andra som bostadområde i 
kombination med verksamheter för konferens, turism med mera. Ett genomförande skulle vara sannolikt vara krä-
vande med tanke på tidigare verksamheter, men området och fabriksbyggnaden har ett läge med en storslagen utsikt 
över Vänern och möjligheterna att skapa en attraktiv och intressant miljö här är väldigt goda.

Privatperson 14
Hej! Tack för arbetet med Byggvision Norsbygden. Här kommer några synpunkter från mig:

1) Tillgång till naturområdet mellan Gökhöjden och Vänern! 
Här fanns tidigare ett rikt friluftsliv för de boende i Älvenäs/Nor kopplat till Nytorpstugan och 
badplatsen Hundholmen. Tyvärr utgör E-18 ett tråkigt hinder här sedan den flyttades hit på 80-ta-
let. Tvärs över den farliga E-18 korsningen vid Gökhöjden har det funnits en bilväg ut till Nytorp-
stugan men den är nu bommad. Detta är inte ok. Vi hindras från att besöka ett område som av 
hävd är en betydelsefull del av bygden. Det finns en gångtunnel under E-18 från Gökhöjden till 
busshållplatsen och en cykelbana mot Nyängen. Här borde en cykel/gångväg anläggas i riktning 
mot Nytorpstugan.

2) Buller från E-18 
Någonting som skulle förbättra livskvalitén i Vålberg, speciellt då i områdena Älvenäs, Älvängen, 
Gökhöjden och Lärkängen är att åtgärda E18-bron över Norsälven för att minska störningen från 
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trafikbuller som i dagsläget är omfattande. Det skulle behövas en kombination av ljuddämpande 
vägbeläggning, ljuddämpande/reflekterande skärmar på bron och skärmar/vallar på marken.

3) Gång- och cykelbro över Norsälven 
Bron över Norsälven vid Älvenäs är livsfarlig för fotgängare/cyklister och mopedister. Det finns ju 
en bro vid Norsbron men det blir väldigt långt till fots. Vore fint om en cykelbro eller färja kunde 
knuta ihop Älvenäs med Segerstad.

4) Norsälvens möjligheter 
Fiske innebär lidande för djur. Även om det är lagligt och en del personer har det som intresse bör 
inte byggvisionen vara partisk genom att uppmuntra/föreslå satsningar på fiske i Norsälven. Ha 
fokus på levande natur!

5) Grönytorna/gräsplanen vid Spinnaregatan, Tvinnaregatan och Yllestigen i Älvenäs 
I visionen finns förslag på att återbygga bostäder eller verksamhetsbyggnader vid Spinnaregatan, 
Tvinnaregatan och Yllestigen. Viktigt då att inte exploatera grönytorna. De hör till Älvenäskänslan. 
Här erbjuds utrymme för lek och rekreation och inte minst en korridor för djurlivet mellan plane-
rade naturreservatet på Bålberget och Gökhöjdsskogen.
 
6) Bålberget och Gökhöjdsskogen 
Utmärkt att Bålberget ska bli naturreservat. Skogen från Älvenäsallén och runt hela Gökhöjden bör 
också skyddas och bevaras. Speciellt den höga granskogen intill ravinerna erbjuder unik tätortsnära 
naturupplevelse. Här finns stigar kvar från ett rikt skid- och friluftsliv.

7) Älvenäsallén 
Hastigheten på Älvenäsallén bör sänkas från 70 till 60 km/h (lika som på Älvenäsvägen).

Kommentar: SBF tackar för responsen!
1) Byggvisionen har kompletterats sedan samrådet med förslag om att tillgängliggöra naturområdet nedanför E18 
genom en gång- cykelstig ned till Nytorpsstugan och att restaurera den gamla badplatsen. 
2) E18 är Trafikverkets väg och frågan om det besvärande bullret behöver ställas till dem.  
3) E18 är olämplig (till och med förbjuden!?) att använda som fotgängare, cyklist eller mopedist. En gång- och cykel-
bro eller en färjeförbindelse över Norsälven som kopplar Älvenäs till Segerstad är en intressant idé, den finns också 
med i kommunens LIS-plan för området vid Älvenäs fabriker. 
4) Norsälven är ett fiskevårdsområde. Byggvisionen vill visa möjligheter till olika aktiviteter kring Norsälven och 
gärna inom besöksnäring generellt i Norsbygden. Det vore lite konstigt att inte nämna fisket i och med det, fisket är 
en fritidsaktivitet för många som även leder till en del turism här i Värmland. 
5) Grönområdena och möjligheten för olika djur att ta sig mellan dem är viktigt, inte minst i tätbebyggda områden. 
Älvenäs skulle må bra av lite fler boenden och service också och det bör finnas utrymme för både djur och människor 
här. 
6) I byggvisionen föreslår stadsbyggnadsförvaltningen fler aktiviteter i närheten till bostadsområdet vid Gökhöjden och 
en gång- och cykelstig som knyter området närmre Vänern.
7)Frågan om hastigheten på Älvenäsallén tas med till TFF.

Privatperson 15
Ett av de påtagliga såren som är viktiga att försöka hitta strategier att åtgärda - i Norsbygden i all-
mänhet och dess tätorter i synnerhet - är de luckor i samhälls- och bebyggelsestrukturerna som har 
uppstått när verksamheter har avvecklats, bostäder lämnats åt sitt öde, bebyggelse har förfallit och i 
bästa fall rivits, och tomheter - både fysiskt, mentalt och upplevelsemässigt - har fått ta över platser 
och sammanhang.
Ibland har ytor och platser övergivits både fysiskt och mentalt i sådan omfattning att tomheterna 
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blivit till skamfläckar, ytor som vittnar om att både samhällsbärande planerings- och tillsynsinstanser 
såväl som kommersiella intressen vänt platserna, ytorna och sammanhangen ryggen på ett sätt som 
känns slutgiltigt.
För att återta de ytorna, återbörda dem till ett aktuellt sammanhang igen, och revitalisera samhäl-
lena, behöver ”tomheterna” tas till vara och ges ett nytt syfte och förnyad användning. Likväl som 
att planera för ianspråktagande av nya ytor för exploatering, är det lika viktigt att ta sig an de be-
fintliga ytor som har en historia i bygd och samhälle, och ge dem aktualitet på nytt. Vare sig ytorna 
är kommunalt eller privat ägda, behöver de få en ny roll i samhället igen. Att fortsatt lämna ytorna 
övergivna, igenväxande, nedskräpade som ett dåligt samvete och nått man övergivit, lämnar en dålig 
eftersmak till i övrig lyckad nyexploatering i närheten.
Med bygdens dåliga samveten tillvaratagna och givna nya syften, kan siktet ställas mot att utveckla 
de kvaliteter som redan finns här, och att skapa något nytt att vara stolt över och som kan bidra till 
ett livfullt samhälle igen.
En given tillgång i sammanhangen kring Edsvalla, Trossnäs, Norsbron och Vålberg är Norsälven. 
Samhällena och bygden har en historisk anknytning till älven, och att lyfta in älven i ”finrummet” 
hos orterna borde vara en självklarhet när man strävar efter att ta fram lokala styrkor och förädla 
det mervärde som älven kan tillföra bebyggelsemiljöerna överallt där den är närvarande. Friställ 
blickar och stråk längs älven från sly och ruderatvegetation, förstärk kontakten med älven, och tyd-
liggör dess attraktivitet som ett rekreativt inslag varhelst den är närvarande. Etablera ställplatser för 
husbilar i älvens närhet på utvalda platser, bygg ut cykelvägnätet i älvens närhet, och bebygg dess 
strandnära marker med nya boenden där markens stabilitet så tillåter.
Knyt samman samhällena med älven som förbindande element, förlägg cykelbro mellan Vålberg 
centrum och Törne på östra sidan älven, och sträva mot att knyta Törne och Vålberg närmare 
varandra. Det skulle gynna en etableringssträvan för ny bebyggelse i det natursköna Törne på östra 
sidan älven, och omedelbart skapa möjlighet för en ny naturligt expansion av bebyggelse med an-
knytning till Vålberg.
Öka attraktionen för att bygga och investera i orterna genom attraktiv prissättning men med tydliga 
och starka villkor för bebyggande och genomförande.
Förstärk inflyttningsincitamenten genom att utveckla orternas särart och möjligheter till egen 
dragkraft. Undersök möjligheten att koppla ihop högstadieverksamheten med Norvallas isanlägg-
ning, och skapa ytterligare ett högstadium med möjlighet till ishockeyinriktning. Investera i bygdens 
framtid som magnet för inflyttning för lång framtid, genom att satsa på ett nytt badhus och sport-
hall med tillräcklig storlek för bollsporter med publikkapacitet.
Stärk Edsvallas och Vålbergs kontakt med centralorten Karlstad och fjärrorterna Säffle och Åmål, 
genom att etablera tågstopp för länstrafiken i samhällena. Det stärker möjligheten till arbetspendling 
utan bil, åt både Kil/Karlstad och och Säffle/Åmål.

Kommentar: Gleshet, ”tomrum” vid rivningstomter och eftersatt skötsel på både privata fastigheter sådanan som ägs 
av kommunen är en upplevelse som stadsbyggnadsförvaltningen vill medverka till att förändra. I byggvisionen föreslås 
bland annat förtätning kring Långgatan/Skruvstadvägen och upprustning av en del äldre byggnader och miljöer 
utomhus. Kanske kan man tänka på det ungefär som ett renoveringsprojekt av ett gammalt hus? Det finns troligtvis 
fina saker man vill spara och bevara, rusta upp och blåsa liv i, eller saker som behöver kompletteras för att fungera 
bättre. Annat som behöver bytas ut eller göras om, något som behöver läggas till - och så vidare. Allt händer oftast 
inte på en gång. Viktigast förstås är att man känner att man kan trivas.
Att förstärka kontakten med älven, ta fram siktlinjer, utveckla gång- och cykelstråk och möjliggöra för både rekrea-
tion och mer aktiviteter kring älven är bra idéer och exempel på saker som byggvisionen vill lyfta fram. Ställplatser 
för husbil är också en intressant idé. Visionen kompletteras efter samrådet med förslag på plats för det i Edsvalla 
och i Älvenäs. Cykelbro och bebyggelse på andra sidan älven är också spännande förslag. Mer bebyggelse i nära 
anslutning till älven har inte tagits upp på grund av att det är komplicerad geoteknik kring älven, detsamma med en 
gång- och cykelbro då det kräver mer omfattande utredningsarbete vad gäller ras och skred/geoteknik och ekonomi. 
Frågan om tågstopp utreds av kommunledningskontoret, översiktsplaneringsavdelningen. Frågor kring skol- och 
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fritidsverksamhet förmedlas vidare till KoF och BoUF.

Privatperson 16
Hej, 
Jag bor mellan Norsbron och Segerstad och vill framföra mina åsikter om byggvision Norsbygden.
Det ni beskriver låter upplyftande för Norsbygden. Det som ligger mig närmast om hjärtat är 
trafiksäkerheten för våra barn och ungdomar men skulle även vara uppskattat av oss vuxna också- 
cykelvägar.
 
Som ni beskriver nedan så saknas en sammankoppling mellan Norsbron och Lillerud/gamla E18. 
I ett miljö- och hälsoperspektiv skulle en cykelväg ända till Karlstad få fler att vilja cykla ibland istäl-
let för att åka bil vilket är bra både för miljö och hälsa. Man kan jämföra att många pendlar med cy-
kel från till exempel Stodene in till Karlstad längs med cykelväg ända in till stadskärnan. Det är inte 
mycket längre med dagens fina elcyklar att pendla med cykel från Norsbron/Vålberg till Karlstad. 
Men man vill inte cykla på bilväg i rusningstrafik i till exempel skymning, då tar man bilen istället.
Och om man drog cykelvägen på Nors kyrkas sida under bron skulle Nors kyrka och kyrkogård 
kopplas samman med Vålberg och Norsbron. Det är 70km/timmen på sträckan mellan Norsbron 
och Lillerud men många kör fortare än så.
 
Busshållplatsen mot Vålberg i Norsbron kräver att avstigande barn, ungdomar och vuxna ska korsa 
denna tung och snabbtrafikerade sträcka. Sikten är bra när väl bussen åkt en bit men för ett ungt 
öga kan det vara svårt att uppskatta hur fort bilarna kör. 
Att sänka hastigheten till 50 med ex farthinder skulle reta pendlarna till Karlstad. Jag tänker istället 
att cykel/gångbanan går under bron vid brofästet så stör det inte trafiken och man kan på ett trafik-
säkert sätt ta sig till andra sidan. 
Det är många barn och ungdomar som bor i Vålberg som pendlar med buss till skola i Karlstad 
även på grundskolenivå.
Hoppas att arbetet med cykelvägar i ytterområdena prioriteras! Speciellt ovan beskrivna samt mellan 
Edsvalla och Vålberg. För våra barn och ungdomars skull, för miljön och hälsan!

Kommentar: Det finns ett stort behov av ett trafiksäkert gång- och cykelstråk mellan Edsvalla och Vålberg bland 
annat för att barn ska kunna ta sig till skolan  och till fritidsaktiviteter, men det skulle också gynna vuxna förstås. 
Även cykelväg fram till Björkåsmotet, förbi Lillerud, för möjlig cykelpendling till Karlstad centrum. Frågor kring 
kollektivtrafik och busshållplatsen är Region Värmlands, och vägen är statlig. Men att på något sätt kunna gå och 
cykla på ett säkert sätt till och från hållplatsen är en viktig fråga. En väg under bron vid brofästet är ett förslag som 
kan vara värt att titta närmare på, frågan förmedlas vidare till trafik och gata. 

Privatperson 17
Det är trist att ni försöker att förtäta allt inom Karlstads kommun. Här finns det gott om mark som 
är lämplig för olika typer av bebyggelse. Vi vill ha lite luft emellan bebyggelsen, ni har förstört en 
del av Karlstad redan, sluta att förstöra fler områden inom kommunen.
Kommentar: Uppdraget och syftet med byggvisionen är är att få upp ögonen för Norsbygden, intresset för platsen och 
att våga satsa här. 

Privatperson 18
Det skulle vara bra om kommunen jobbade med att  göra det möjligt att bygga mera hus / stugor 
på attraktiva Segerstad. Gärna på den västra sidan nära vattnet. Kanske skulle behövas Lis-område 
pga strandskydd osv. Då syftar jag på norr om Åsunda och upp mot Götviken. Det är en väldigt 
attraktivt läge .
Kommentar: Inga fler LIS-områden är planerade på Segerstad som det ser ut nu. Men en bro från Älvenäs över till 
Segerstad finns med som en idé i LIS-planen och tas upp i byggvisionen, för en närmare koppling till Segerstads fina 
miljöer för bland annat bad, vandring, cykling, kulturturism med mera.  
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Privatperson 19
Belysning på gångbanan som går mellan Hjärpetangatan och Vålbergsvägen (förbi återvinnings-
centralen). Finns inte en endaste lyktstolpe, belysningen som är längs bilvägen räcker inte till att ge 
ordentligt ljus upp på gångbanan.
Hundrastgård. Kollar man i andra städer så finns det hundrastgårdar även i områden med bebyg-
gelse, man kan ha öppettider mellan till exempel klockan 08.00 och 20.00 för att begränsa eventu-
ellt störande ljud. Förslag på plats är bredvid Återvinningscentralen eller längs gångbanan mellan 
Vålberg och Norsbron (Malma allé och Risallén).
Bevara grön- och skogsområden.
Kommentar: Trygghet är viktigt, och i det stråket finns inte heller så mycket bebyggelse. Frågan om belysning längs 
gång- och cykelstråket där tas vidare till trafik- och gatuenheten. En hundrastgård är en intressant idé, det går säkert 
att hitta en bra plats för det till exempel vid reningsverket/återvinningscentralen eller vid Älvenäsparken. Ett natur-
reservat är på gång i Älvenäs, Bålberget.

Privatperson 20
Hej! 
Har läst igenom er detaljplan för framtidens Norsbygden. Och det känns helt fantastiskt. Alltför 
länge har områden fläckvis fått förfalla, vilket gör att det tillslut ger en ovärdig stämpel som inte 
stämmer. Att det ska byggas nytt känns bra men det bästa är att det också inkluderar upprustning 
som ex. gamla Rayonfabriken. För inte allt för länge sen hade Karlstad en av de finaste badplatserna 
där. Att det nu skulle kunna bli en punkt för turism och handel är ett förslag som ni bara inte får 
låta bli att driva igenom. Det andra bästa är områden för aktiviteter. Som ex. skatepark, upprustat 
badhus, och trevligare lekparker, vandringsstråk. Barnen i Vålberg och Edsvalla har idag alldeles för 
lite aktiviteter som passar fler än de som vill spela hockey eller fotboll. En skatepark har vi önskat 
länge. I vinter har vi fått en fantastisk is nere i Älvenäs och den används flitigt av många åkare i alla 
åldrar. Jag kan bara ge er en stor eloge för de satsningar som kan komma att planeras för Nors-
bygden. Äntligen kanske det händer något som ger oss ett uppsving, och ett bevis på att vi faktiskt 
tillhör Karlstad Kommun vi också. Hoppas att detta kan bli verklighet.

Kommentar: SBF tackar så mycket för responsen. Byggvisionen är en vision och syftet med den är att få upp ögonen 
för Norsbygden, intresset för platsen och viljan att utveckla och våga satsa här. SBF håller med om att det vore 
väldigt spännande med en turismsatsning vid gamla Rayonfabriken.

Privatperson 21
Jag är född och uppvuxen i Vålberg och tycker att det är helt fantastiskt att kommunen vill satsa på 
och levandegöra vårat lilla samhälle. Jag är för byggnationer av både bostäder och verksamheter. 
Läget med närheten till Karlstad men en annan trygghet och lugn gör samhället idealiskt för barnen 
att växa upp i och för oss att bo i. Jag och min familj skulle gärna stå först i kön till ett nybyggt hus 
i Vålberg. Området kring badhuset/sporthallen är välbesökt av både vår familj där barnen är aktiva 
i föreningar men även av utomstående föreningar i samband med matcher och blir då ansiktet utåt 
för samhället. Det ser tyvärr inte så inbjudande och trevligt i dagsläget. De åtgärder som gjorts i 
centrum med upprustningen av busshållsplatsen och gatljusen längs Långgatan gjorde ett lyft av 
centrum. 
Min synpunkt är att bygg och satsa på Vålberg och Edsvalla så att fler får möjligheten att bo i och 
uppleva vårat fina samhälle.

Kommentar: SBF håller med om att Norsbygden är väl värt att satsa på, och många fina platser som fler skulle 
kunna upptäcka. I Vålberg finns mycket av den service som man behöver, men också saker och ställen som skulle 
behöva omsorg och rustas upp, bland annat miljön utanför sporthallen/badhuset. 
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Privatperson 22
Vi önskar att man ordnar en badplats i älven. - exempelvis vid gräsytorna nära Älvenäsparken. 
Hembygdsgården skulle kunna ha café på somrarna med mera.
Riv gamla Folkets hus!!! 
Riv det gula huset i Lärkängsbacken! 
Sätt upp fler soptunnor.
Och göra något av det asfalterade, tex konstgräsplan/fotbollsplan. Eller ett ordentligt utegym. 
Ordna till badhuset och låt det vara kvar!
Belys lekparken på Lärkängen.
Kommentar: En badplats någonstans på närmre håll skulle vara ett lyft, i visionen föreslås den gamla badplatsen 
vid Nytorpsstugan (Hundholmen) återställas och tillgängliggöras. Mera aktiviteter i Älvenäsparken och hembygds-
gården där är också bra idéer, förslaget har kompletterats kring det sedan samrådet. Vad gäller hus och tomter som 
inte tas om hand, så är det en fråga som bygglovavdelningen hanterar. Folkets Hus är en byggnad som förmedlar en 
del av ortens historia och som under många år fungerat som en viktig samlingspunkt. Huset används idag som privat 
bostad, en rivning är troligtvis inte aktuell. Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att byggnaden och miljön 
kring huset skulle må bra av lite mera omsorg. De andra frågorna gällande fler soptunnor, bättre belysning med 
mera förmedlas vidare till teknik- och fastighetsförvaltningen.

Privatperson 23 (inget namn)
Det är redan stort tryck på förskolorna om fler bostäder byggs så måste även fler förskolor byggas. 
Kommentar: Ja med fler bostäder och boende både ökar underlaget för och behövs det mer service, som till exempel fler 
förskoleplatser.

Privatperson 24 (inget namn) 
Jag vill ha mer för ungdomar och att ni bygger något på den gamla tomten som skolan låg förut.
Kommentar: Ett förslag för den tidigare skoltomten finns med i byggvisionen. Ideer kring aktiviteter finns också med, 
bland annat en plan för ”puckelboll” uppe vid panncentralen/skolan och utveckling av befintliga mötesplatser som 
till exempel Sjösalaparken. 

Privatperson 25 (inget namn)
Mer affärer i centrum, alla vill inte handla i Karlstad.
Kommentar: Med fler bostäder och boende ökar underlaget för mer service på orten och förhoppningsvis kan det leda 
till fler företagare som vågar starta och satsa på verksamheter kring Norsplan. 

Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun 
den 29 september 2021 av Anastasia Mileoranskaya och Åsa Lundgren.




