
BILAGA 1. KONSEKVENSER 
Konsekvenser av förslaget
Ekonomi
Eftersom att kommunalt vatten- och 
avlopp håller på att planeras och byggas 
ut till Vallargärdet så öppnar det upp för 
möjligheten att bygga mer. Det är en eko-
nomisk fördel att bygga i befintlig tätort 
som redan har en utbyggd infrastruktur 
med vägar och service i form av både 
butik, skola, förskolor och kollektivtrafik. 

Genom att bygga mer i Vallargärdet blir 
det ett större befolkningsunderlag för att 
utveckla och ha kvar skolan och affären 
och även utveckla mer service till de som 
bor där. Tätare busstrafik, förbättrade 
cykelvägar, restaurang, butik m.m.

En utbyggnad i Vallargärdet innebär 
utgifter för kommunen med utbyggnad 
av skola och idrottshall, park, lekpark och 
annan kommunal service som gc-vägar, 
ny infrastruktur med mera. 
Det innebär också utgifter för kommunen 
med de invensteringar som behöver göras 
i att bygga ut vatten- och avloppsledning-
ar i området. 

Socialt
Nya bostäder i området kan, förutom att 
stärka underlaget till service lokalt, även 
skapa en lokal flyttkedja och förändra bo-
stadsmönstret på ett positivt sätt. Genom 
att uppföra olika former av boenden som 
helt saknas eller som det är brist på, till 
exempel mindre lägenheter, kan en lokal 
flyttkedja ge lediga bostäder på andra håll 
och möjligheter att bo kvar i bygden trots 
att man får andra boendebehov. 

Byggvisionen beskriver vikten av att det 
ska finnas många gemensamma platser 
där människor kan mötas när det byggs 
mer. Att yta sätts av till det vid en even-
tuell kommande planering är av stor vikt 
för att fortsatt ha en god social gemen-
skap i området. Det är både allmänna 
platser som aktivitetsplatsen, t.ex. men 
även inom skolan, som en större idrotts-
hall och att skolskog ska vara kvar. 

Det är av stor vikt att det också sätts av 
tillräckliga ytor inom ny kvartersmark 
för bostäder till gemensamma gårdar och 
miljöhus för möjlighet till delning lokalt 
eller till gemensamma odlingar för att 
gynna social hållbarhet.

Byggvisionen föreslår en satsning på 
en tryggare centrummiljö kring Ica och 
utveckling av centrum om Vallargärdet 
växer.

Byggvisionen betonar också vikten av att 
gynna och stötta lokalt engagemang och 
initiativ. 

Miljö
Att ordna cykelvägar i området gör det 
enklare att välja bort bilen i vardagen, 
speciellt för kortare resor som till ex-
empel till mataffären, skolan/förskolan, 
fotbollsplanen eller badplatsen.
Mer boende i området kan också ge 
underlag för mer service på närmre håll, 
och det kan i sin tur minska behovet 
av att resa in till Karlstads innerstad. 

Kollektivtrafiken kan också bli tätare och 
förbättras, så pendling till jobb eller annat 
blir enklare. 

Läget i sig, en bit från innerstaden,  
innebär dock ett boende som är bilbero-
ende. Men förutsättningarna att kunna 
välja bort en del bilresor i vardagen ökar 
när fler bor i området och när ett nytt 
område planeras och byggs kan också 
medvetna val göras. Som till exempel att 
skapa lösningar som gemensamma od-
lingar, bilpooler och laddningsstationer, 
delningscenter, platser för återbruk och 
miljöhus. 
 
Inga kända områden med höga naturvär-
den bedöms påverkas av den föreslagna 
bebyggelsen. Spridningsvägar för vildbin, 
barrskogsmesar och lövskogsarter kom-
mer i viss mån att påverkas av förslaget. 
Bedömningen är att spridningsvägar ändå 
kommer att kunna upprätthållas genom 
området, men det blir i kommande de-
taljplanering viktigt att se till att stråk av 
olika naturtyper även fortsättningsvis ska 
hänga samman genom landskapet. 

Det blir viktigt att spara naturmark 
där det inte är föreslaget bebyggelse i 
visionen och att ha ett tydligt grönt stråk 
mellan skolskogen och skogen norrut 
för att bibehålla spridningssamband. 
Genom den nya bebyggelsen kan också 
spridningssamband förstärkas genom att 
plantera t.ex. ädellövträd längs med gator 
och i parker. 

När det gäller dagvatten- och skyfallshante-
ring i området kommer de mindre vatten-
dragen blir viktiga att ta stor hänsyn till, då 
de kan komma att behöva hålla mer vatten 
i ett framtida klimat. I kommande planering 
inom Vallargärdet kommer en översyn be-
höva göras på befintlig förmåga att hantera 
dagvatten och skyfall och hur tillkommande 
planerad bebyggelse påverkar detta. 

Det finns idag inga karteringar för Alstern, 
Alsterälven och Gapern utifrån översväm-
ningsrisk. Det skulle behöva tas fram i en 
kommande planläggning om byggnation ska 
ske i närhet till dessa sjöar och vattendrag. 

I byggvisionen föreslås en del jordbruksmark 
vara lämplig för bostadsbyggnation. Detta 
är mark som ligger strategiskt till för att 
utveckla orten med närhet till Vallargärdets 
centrum, kollektivtrafik och cykelstråk. Dä-
remot måste en avvägning göras i komman-
de planprocesser om exploateringsbehovet 
kan tillgodoses på annat sätt innan jordbruk-
smark tas i anspråk. Hur stort behovet av 
bostäder är i kommunen som helhet och hur 
fördelningen av dessa bostäder ska göras är 
något som måste tas ställning till i kommu-
nens nya översiktsplan som är under arbete. 

Det är en förutsättning att kommunalt vat-
ten- och avlopp byggs ut för all föreslagen 
exploatering.

Barnkonsekvenser
Beskrivs mer ingående på kommande sidor.



FÖP/Planprogram 
/Detaljplan 

 
Byggvision Ulvsby 

Sammanhållen stad 
• Gång- och cykelvänliga stråk 

mellan för barn viktiga 
målpunkter och kompisar 

• Kollektivtrafik och väg till 
hållplats 

• Fysiska och mentala barriärer 
 

 

Barnvänliga 
miljöer/platser 
• Variation i 

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

Vardagsliv 
• Vardagsaktiviteter och säkra 

vägar dit 
Bostad//skola/Fritidsaktiviteter 

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

Identitet 
• Identitetsskapande 

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

platsen 

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

 

Planområdet 
 

Nuläge 
Inventering 

 
Förutsättningar 
och möjligheter 

Utifrån artikel 2 i Barnkonventionen 
krävs det ett biloberonde för att barn 
ska ha samma möjligheter som vuxna. 
Det är även viktigt att alla barn har 
samma villkor, oavsett eventuell 
funktionsvariation. 
 
Viktiga platser för barn vart är dom? Hur är 
vägen dit från bostaden? 
Behöver vi fråga någon, vem? 
Dialog med skolan behövs. Kan behöva 
genomföras digitalt. Kartverktyg, min 
skolväg/trygghetskartan kan uppdateras och 
användas. Har BoU frågor dom vill skicka 
med i en dialog? 
Utifrån dialog med barn och föräldrar vet vi 
att viktiga platser är skolan, 
aktivitetsplatsen, IP, lekplatsen, skolskogen 
och skogen runt elljusspåret. Även 
Klarälvsbanan och sockenstugan.  
 
Styrkor och svagheter idag? 
Problempunkter idag? 
 
Positivt att det finns flera platser för barns 
aktivitet och friluftsliv. Däremot är flera i 
dåligt skick och behöver rustas. Skolan och 
skolgården behöver ev utökas framöver. 
Skolskogen är viktig.  
 
Gc-väg mellan Klarälvsbanan och skolan 
behövs. Problempunkt idag där industri 
börjar. Oklart hur man ska gå/cykla. 
Belysning på Klarälvsbanan skulle kunna få 
fler att cykla än att ta skolskjuts eller bil. 
Säkrare väg förbi Alsters kyrka. 
Problempunkt över Klarälvsbanan där 
bilväg går. 
Gc-väg till badplats vid Gapern saknas. 
Badplats önskas närmare vid Alstern. 
 
 

Enligt Barnkonventionen i artikel 6 
kan ett rikt fritidsutbud berika många 
barns liv och utveckling.  
 
Vart finns lekvärden idag och vilka är 
det? Finns det en variation av lekvärden i 
närheten eller går det att skapa en 
variation? 
Tänk in oprogrammerade ytor dvs skog, 
öppna ytor, hällar osv som lekmiljöer 
Vad finns det för fritidsutbud, kan det 
utvecklas? 
 
Finns mötesplatser för barn och unga 
utan vuxna och gratis. 
Hängplatser, spontana mötesplatser för 
ungdomar kan uppstå vid mataffärer, 
busshållplatser, skola och butiker. Platser 
som inbjuder till och med sittplatser kan 
gärna placeras i direkt anslutning till 
handel och service. Tänk on stage/off 
stage för ungdomar 
 
Lekplats finns och en populär pulkabacke 
på aktivitetsplatsen. Den enda i närheten. 
Elljusspåren, kortare bana för barn, 
skidor och spår görs där det är plant vid 
Klarälvsbanan. 
Klarälvsbanan används till aktivitet. Även 
skidspår på vintern. Alstern och Gapern 
för skridskor. 
Skolgård används kvällstid, multisport 
finns där 
Mest för killar 
Fritidsgård saknas, det finns lite att göra 
för ungdomar. 
Ulvsby IP behöver rustas upp 
Idrottshallen är för liten för flera 
aktiviteter 
Kan något av husen som föreningslivet 
har hand om ge plats för fler aktiviteter 
riktade till unga, t.ex. inom musik, dans, 
teater, konst (måleri, foto, textil, keramik 
mm.). Med lite hjälp på traven starta 
någon slags kulturförening för unga som 
kan ordna konserter, brädspelkvällar, 
quiz…? 

Barnkonventionen artikel 6: Även 
friheten i att själva ha möjlighet att 
förflytta sig på ett säkert sätt till sina 
aktiviteter är en del av barns rätt till 
utveckling. 
 
Förskola- och skolors ytor för gårdar, 
bostadsgårdar  
 
Finns bilfria zoner intill skola, säkra 
skolvägar inom 300 m? 
 
Skolskjuts busshållplatsen vid skolan är 
trång och personal står parkerad där. 
 
Skolan och förskolan kan behöva mer yta till 
gård i framtiden, säkra det.  
 
Skolskogen är jätteviktig, säkra.  
 
Bortanför Alsters kyrkby finns aktiviteter 
som ridning. Osäkert för gc trafikanter på 
den 70-vägen, ingen vägren. 

Att känna sin historia är en del av 
barnets historia, vilket ska 
främjas enligt Barnkonventionen 
artikel 6. 
 
Behöver barn/unga involveras för att 
känna medskapande, bidra, sätta 
avtryck i miljön? 
 
Samarbete mellan Ulvsby IF, skolan 
görs? Möjligheter finns vid 
skolan/centrum. Elljusspåren har 
barn gjort tomtar/monster till 
reflexbanan. 
Kan något av husen som 
föreningslivet har hand om ge plats 
för fler aktiviteter riktade till unga? 
Ger fler kopplingar mellan 
äldre/yngre om de delar lokaler. 

Tomma öde ytor? Platser att dra sig 
undan för ungdomar utan vuxnas 
ögon. 
Trygghetskarta, finns det ngt gjort i 
området sedan tidigare? 
 
Trygghetskartan visar att belysning 
saknas på några platser, speciellt vid 
skolan/förskolan och dålig överblick 
vid Klarälvsbanan övergången. Kan 
upplevas otryggt, stökigt runt 
återvinningsstationen vid centrum. 

Barnkonsekvenser



 

Var placeras barns självklara mötesplatser i 
förhållande till rörelsestråk och 
kommunikationer? 
Både IP, aktivitetsparken och skolan har bra 
lägen idag och föreslås vara kvar och 
utvecklas. Även nya behövs speciellt i 
bostadsområdet norr om Vallargärdet. En 
annan bra central placering för allmän plats 
är vid Klarälvsbanan där man svänger in 
mot Vallargärdet, blir en central plats.

Placering av lekmiljöer, mötesplatser för 
barn och skola/förskola så ljud-ljus och 
luftförhållanden är så goda som möjligt. 
Inte placera nya lekmiljöer intill RV 63, i 
övrigt inte mkt buller. 

Att skapa identitet till allmänna 
platser är en bra idé som lyfts i 
byggvisionen. 

I byggvisionen beskrivs vikten av att 
satsa på en trygg miljö kring Ica som 
blir en centrum-miljö. Bygga 
bostäder där återvinningen är idag. 
Trafik ökar vilket är negativt.

 
Hur är planområdet kopplat till övriga stan? 
Klarälvsbanan hela vägen till Karlstad 
(Kroppkärr) och Forshaga.  
Genom en gc-väg till Molkom blir det än 
bättre koppling. 

Genom att bygga mer i området och få fler 
boende kan även skolan få ett bättre 
underlag och utvecklas/bli kvar. Med mer 
bostäder blir det också fler platser för lek, 
mer satsning på gc-vägar, bättre 
bussturtätheter m.m.

Med fler boende kan också större 
variation i lekvärden skapas genom att ha 
andra typer av allmänna platser som kan 
passa fler. Vid en större befolkning kan 
också en fritidsgård och andra 
fritidsaktiviteter kunna finnas. 
Sämre, att det blir mer trafik

Vissa åtgärder skulle behövas redan idag 
medan andra kan göras senare vid en 
planläggning av fler bostäder. Redan idag 
skulle viss upprustning kunna ske på 
aktivitetsplatsen och IP. Även belysning på 
Klarälvsbanan och förbättra gatan för 
gående och cyklister mellan Klarälvsbanan 
och skolan. Till exempel utforma den som en 
”bymiljögata” där cyklister och gående har 
företräde. Även att få till en kommunal 
badplats vid sjön Alstern. 

 
Vissa åtgärder skulle var bra redan idag, 
som skulle ge mer variation i utbudet av 

aktiviteter för de lite äldre barnen. 
 
 

 
Skolan kommer behöva rustas oavsett om 
det byggs mer? 
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