
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
för Byggvision Vallargärdet/Ulvsby, Karlstads kommun

INLEDNING
Byggvision Vallargärdet/Ulvsby har varit på samråd under tiden 21 september - 21 oktober 2021. 
Förslaget har funnits på kommunens hemsida och varit utställt i Karlstadrummet på stadsbibliote-
ket samt i Samhällsbyggnadshuset. Skyltar med förslaget har även funnits tillgängligt ute vid Ulvsby 
IP och Aktivitetsplatsen i Strömshall. Information om förslaget och samrådet har givits till allmän-
heten via kommunens 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 41 yttranden kommit in varav 31 yttranden 
är från boende i området. Yttrandena redovisas med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i 
kursivt och eventuella förslag till förändringar med anledning av synpunkterna. Namn och fastig-
heter har ersatts med XXX enligt Boverkets rekommendationer för att kommunen ska följa OSL, 
säkerhetsskyddslagen och GDPR, som gäller som lag i Sverige och reglerar vad som får publiceras 
på webben.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Byggvisionen har justerats enligt kommentaren nedan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att handlingen kan godkännas av stadsbyggnadsnämnden.

Inför godkännande har följande ändringar/tillägg gjorts: 
- Förtydligande kring att den första etappen av byggnation i området bör ske i området direkt norr 
om befintligt villaområde i Vallargärdet där ett gällande planprogram finns för bostäder.

BILAGA 2. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 



- Den bostadsmark som föreslås på jordbruksmark har fått en annan färg (ljusgul) i förslagskartan. 
Detta för att markera att det är de sista utbyggnadsetapperna som föreslås och att behovet av bostä-
der måste vägas mot behovet av jordbruksmark i kommande planprocess. 
- ”Lill-skogen”, del av område 9, i Ulvsbyn har plockats bort ur förslaget och föreslås inte längre för 
bostäder. 
- Område 9 norr om sjön Alstern har minskats ned något.
- Område 8 har minskats något för att ge ett större avstånd till rv 63.
- Område 6 i Fridhem har minskats något för att inte ha bostäder öster om elljusspåret.
- Strandpromenad längs med Alstern har förlängts.
- Förtydligande text angående vägarnas huvudmannaskap idag och framöver har lagts till.
- En sida kring förslag om påbjudna ridvägar och ridleder inom området har lagts till.
- Mer beskrivning kring befintliga naturvärden i vatten har lagts till.
- Den kraftledning som finns vid Strömshall har lagts till i kartan och ett avstånd från den till 
närmsta bebyggelse har lagts in.

INKOMNA YTTRANDEN

Yttranden utan erinran 
Ett yttrande utan erinran har kommit in, från Karlstad el- och stadsnät.

Länsstyrelsen
Ärendet 
Karlstads kommun har den 21 september 2021 översänt rubricerat förslag till Byggvision för ut-
veckling av Vallargärdet/Ulvsby på remiss till Länsstyrelsen. Förslaget har behandlats i samråd med 
företrädare för berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 14 oktober 2021. 
Dokumentet utgör kommunens vision om utvecklingen av området Vallargärdet/Ulvsby. Visionen 
har inte tagits fram inom ramen för plan- och bygglagen, eller någon annan lagstiftning, och har 
därmed inte blivit föremål för de krav som vanligtvis ställs på program och riktlinjer med tydlig 
juridisk status. Detta gäller till exempel förfarandet, framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning 
med mera. 

Länsstyrelsens yttrande är av denna anledning främst av övergripande karaktär och en fördjupad 
bedömning av de utpekade delområdena som redovisas i visionen har inte genomförts. Följande 
synpunkter kan därför inte uppfattas som Länsstyrelsens ställningstagande i eventuella framtida 
ärenden eller mål som berör området. 

Övergripande synpunkter 
Byggvisionen pekar ut nya möjligheter för framtida utveckling av Vallargärdet med tillhörande 
byarna Åstorp, Strömshall, Mosstorp och Ulvsby. Med Byggvisionen vill kommunen peka ut möjlig 
utveckling av området främst i form av nya bostäder men även för nya cykelstråk, serviceverksam-
heter samt andra verksamheter. Om visionen får genomslag har den goda möjligheter att stärka 
Vallargärdet med kringliggande byar som ett attraktivt område att bo i.  
Visionen pekar ut stora utvecklingsområden, särskilt för bostäder. Vissa av de redovisade områdena 
behöver i fortsatt planering ställas i relation till bullerproblematik, översvämningsrisk, riksintressen, 
värdefulla naturmiljöer, strandskydd med mera.

Karta 
På sida 27 i dokumentet redovisas i kartan ett blåmarkerat område för verksamheter. Intill detta om-
råde finns en markering med grön färg med blåa kanter. Länsstyrelsen finner inget i byggvisionen 
som säger vad detta området avser. Kommunen bör förtydliga vad som menas med detta området.
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Natur 
Länsstyrelsen konstaterar att om exploatering sker i jordbruksmark kan det där finnas naturvärden i 
form av biotopskyddade diken, åkerholmar och stenrösen. Inventering och identifiering kan behöva 
göras inför exploatering. Om större områden tas i anspråk, bör en detaljplan tas fram och till den 
genomföra en naturvärdesinventering NVI, för att identifiera känsliga områden och skydda fridlysta 
och skyddade arter. 

Kommunikationer 
Länsstyrelsen vill lyfta fram att Vallargärdet/Ulvsby har ovanligt goda förutsättningar för både 
cykel, genom Klarälvsbanan, och kollektivtrafik, genom närheten till Rv63. Det bör därmed finnas 
goda möjligheter för att utveckla området och att samtidigt stärka förutsättningarna för hållbara 
resval genom kollektivtrafik och cykel.
- Förutsättningarna för cykel kan stärkas ytterligare, till exempel genom:
- Kompletterande GC-nät inom tätorten, som knyter ihop samhället med Klarälvsbanan, och 
med andra viktiga målpunkter i området.
- Belysning och förstärkt vinterväghållning på Klarälvsbanan.

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft behövs extra satsningar. Ett steg för att göra det 
lättare att hitta nya lösningar och synergier med annan trafik kan vara att inkludera busstrafiken till 
Vallargärdet i planeringen av stadsbusstrafiken.

Kulturmiljö 
Länsstyrelsen kan konstatera att några av de områden som kan komma i fråga för nyetablering av 
tomter för småhus ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Här kan det vara lämpligt att en kul-
turhistorisk konsekvensanalys genomförs innan ett eventuellt planarbete, samt att en eventuell plan 
förses med tydliga hänsynsbestämmelser.

Strandskydd 
En del av utvecklingen kan komma att hamna inom strandskyddat område. Vid framtida planlägg-
ning av dessa områden behöver strandskyddets båda syften beaktas.

Buller 
Som kommunen själv påpekar är det lämpligt att ta fram bullerutredningar vid framtida detaljplane-
ring i närheten av bullrande källor, som t.ex. Rv 63.

Kommentar: Länsstyrelsens synpunkter noteras till det fortsatta arbetet. Gällande markeringen i kartan på sidan 
27 betyder det att det antingen kan vara verksamhetsmark eller parkmark. Detta har nu beskrivits i handlingen. 

Trafikverket
Infrastruktur 
Statlig infrastruktur inom området är främst vägarna 63 och 739, för vilka Trafikverket är väghållare. 

Trafikalstring 
Trafikverket saknar en uppskattning av ungefär hur många bostäder och verksamheter som bygg-
visionen ger möjlighet till. När området börjar detaljplaneras behöver en trafikplan med områdets 
totala trafikalstring tas fram, för att bedöma vilka åtgärder som eventuellt krävs för anslutningar till 
väg 63. En gemensam plan för när åtgärder behöver utföras i förhållande till utbyggnadstakt för 
detaljplaneområdena kan också bli aktuell att ta fram. 
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Utredningar 
Som samrådshandlingen beskriver behöver utredningar för störningar och risker kopplat till väg 63 
göras i samband med kommande detaljplanearbete. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen att närmare utredningar och beräkningar behöver göras 
när området börjar planläggas.

Kommunledningskontoret, planeringsenheten, Karlstads kommun
Översiktsplanen
Totalt föreslås ca 5000 bostäder på landsbygden i samrådshandlingen för nya översiktsplanen, varav 
totalt 1200 bostäder föreslås i Vallargärdet med omland. Kommunledningskontoret bedömer Val-
largärdet som lämpligt för ytterligare kompletteringar inne i orten samt en större utbyggnad av nya 
småhus i en tät trädgådsstadsstruktur i en ny satellitutbyggnad. Efterfrågan att bo lantligt men nära 
Karlstad ökar, är en slutsats vi har dragit. Likaså det ökade behovet av bostäder för äldre som vill 
bo kvar i hemorten.

En viktig framtida parameter för landsbygdsutveckling i Karlstads kommun är att samla hellre än 
sprida så att framtida bebyggelse planeras i god närhet till kollektivtrafik, kommunal service som 
förskola och skola, samt befintlig kommersiell service i form av matbutik mm för att stärka och 
möjliggöra ytterligare utveckling. En av förutsättningarna för framtida bebyggelse i Vallargärdet 
är att det kommunala V/A -nätet byggs ut, vilket vi anser att samrådshandlingen för byggvisionen 
beaktat.   

Kulturvärden
I byggvisionen pekas tre områden ut öster om väg 63 med bostadsändamål (småhus) i nära anslut-
ning till Alsters kyrka. Dessa områden ligger inom ett större område med höga natur- och kultur-
värden vilket behöver beaktas i kommande detaljplanering. 

Slutsats:
Kommunledningskontoret har deltagit i arbetsgruppen för framtagandet av byggvision Vallargär-
det/Ulvsby och tidigare kommit med inspel till handlingen som fått gehör och har därmed inget 
ytterligare att tillägga. 

Miljönämnden
Miljöförvaltningen har varit del av arbetsgruppen och synpunkterna har beaktats på ett bra sätt 
i samrådshandlingen, exempelvis avseende miljöhus och växthus med delningslösningar samt att 
införa bygdevägskoncept för ökad trygghet för gående och cyklister. En observation är dock att 
kraftledningen som går längs norra sidan om den södra utfarten vid Ulvsby inte verkar ha beaktats i 
område 5 för bostäder vid Strömshall.

Vid ytterligare byggnationer inom området ska miljökvalitetsnormerna för vatten klaras. I byggvi-
sionen anges att Alsterälven lider av övergödning och att hanteringen behöver utredas. Just nu pågår 
ett projekt för att minska övergödningen i sjön Alstern. Ett tillägg till visionen bör därför vara att 
bebyggelseutvecklingen inom området ska bidra till att minska näringsläckaget till sjön för att steg 
för steg förbättra vattenkvaliteten. Inom planområdet vore det bra att ta fram områden för
ekologiska kantzoner till vattendrag, bäckar och diken med en helhetssyn över markslags- och be-
ståndsgränser. Då skapas korridorer i landskapet som gynnar växt- och djurliv, både i vattendraget 
och den omgivande naturen. Våtmarker kan också minska näringspåverkan från området samtidigt 
som fler andra mervärden skapas, exempelvis för klimatanpassning och biologisk mångfald. Från
bostadsområden och vägar bör dagvattnet i möjligaste mån renas lokalt innan det släpps ut till na-
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turen, bäckar, vattendrag och sjön istället för att tas om hand i ledningsnätet som belastar det lokala 
reningsverket.

Kommentar: En justering av område 5 vid Strömshall har gjorts där ett bebyggelsefritt område lämnats närmast 
kraftledningen. Det har förtydligats i handlingen att kraftledningen behöver beaktas i ev kommande planläggning i 
det området. Handlingen har även uppdaterats med text angående hur bebyggelseutvecklingen kan minska näring-
släckage till Alstern och förbättra vattenkvaliteten. Byggvisionen beskriver också hur dagvattnet bör tas om hand 
genom rening lokalt.

Teknik- och fastighetsnämnden 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget att 
erinra förutom nedanstående kommentar om kompletteringar/förtydliganden:

Jordbruksmark 
En del av den mark som har pekats ut för exploatering är i dag jordbruksmark. Jordbruksmark som 
exploateras kan aldrig gå tillbaka till jordbruksmark igen och kan därmed ses som en ändlig resurs. 
Denna mark är viktig för livsmedelsproduktion, buffra vatten och biologisk mångfald för att nämna 
några värden. Vid varje kommande detaljplan är det därför av stor vikt att inom ramen för planpro-
cessen se om exploateringsbehovet kan tillgodoses på annat sätt innan jordbruksmark tas i anspråk.

Gata
Byggvisionen föreslår åtgärder för att förbättra för de som går och cyklar. Det är positivt och i 
linje med kommunens mål. Det står dock begränsat om väghållare, inte idag eller vad som kan bli 
aktuellt i framtiden. Den planlagda allmänna platsen där kommunen är väghållare idag är begränsad 
till gatorna vid Vallargärdets skola. I övrigt är det enskilda vägar med eller utan statsbidrag. Vägarna 
med statsbidrag sköter kommunen åt vägsamfälligheten. Vi har initierat en dialog med Trafikverket 
om möjligheten för vägsamfälligheter med bidrag att själva bygga bygde-/bymiljövägar. Den infor-
mationen kan komplettera gransknings- eller antagandehandlingen. 
 
Kommentar: Handlingen har uppdaterats med information kring huvudmannaskap och gatorna i området under 
rubriken ”Vägar” i förutsättningsdelen. I förslaget framåt föreslås de enskilda gatorna inom de nya bostadsområ-
dena, samt huvudgatan genom området, att bli kommunala. Detta har lagts till i förslagsdelen.

Natur och Park
Byggvisionen beskriver över lag grönstrukturen och de rekreativa förutsättningarna bra. För att få 
en långsiktig hållbar utveckling täcks sociala dimensionen upp bra i byggvisionen med hänsyn till 
kulturlandskapet och de dialoger som förts. 

Avsnittet om landskap och naturvärden bör kompletteras med områdets betydelse för spridning av 
arter. Underlag finns framtaget som visar att det genom området finns spridningsnätverk för bland 
annat vildbin, barrskogsmesar och lövskogsarter.

Vi ser att rätt byggnation på rätt plats kan ge möjligheten att stärka den biologiska mångfalden i 
Ulvsby och Vallargärdet. Utöver att planera klimatsmart kan byggvisionen även visa än mer hur en 
bebyggelseutveckling kan bidra med att upprätthålla spridningssamband, skapa nya spridningskor-
ridorer och livsmiljöer och på så sätt stärka byggvisionens hållbarhet. 

I byggvisionens bakgrundskapitel nämns behovet av 1200 nya bostäder som kommer från förslaget 
till nya översiktsplan 2050. Det skulle underlätta om byggvisionen gjorde en enkel konkretisering 
av den siffran. Med det menar vi att ge en ungefärlig mängd bostäder per gult område samt vad 
1200 nya bostäder genererar i annan service. För att redan i visionsstadiet få en tydligare bild av de 
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faktiska behoven ser vi gärna att byggvisionen lägger till att 1200 nya bostäder genererar ett behov 
av minst 25 000 m² parkyta. Vidare skulle byggvisionen kunna visa på i förslaget om vilka typer av 
grönområden – närparker, kvartersparker eller grön strandpromenad - som inryms i de gula områ-
dena. På så sätt använder vi samma vokabulär som grönstrukturplanen. 

För att upprätthålla goda spridningskorridorer och för att vara mer attraktivt för friluftslivet ser vi 
att grönstråket mellan område 1 och 2 breddas i förslaget. Det leder till en bättre koppling mellan 
skolskogen och omkringliggande skog. 

I förslaget föreslås en grönmötesplats längs en del av Alsterns nordvästra strand med tillhörande 
promenadslinga. För att öppna upp området och motverka privatisering ser vi ingen anledning till 
att den gröna strandpromenaden ska sluta vid fastigheten Ulvsbyn 1:32. För att säkra upp för da-
gens och framtidens rekreationsbehov ser vi att hela strandkanten på Karlstads kommuns mark får 
bli grön strandpromenad.  

Konsekvensbeskrivningen bör kompletteras med en bedömning av om några värdefulla naturområ-
den eller viktiga spridningsvägar för arter påverkas av den föreslagna nya bebyggelsen.

Kommentar: Handlingen har kompletterats med beskrivning av spridningssamband inom området och hur de på-
verkas i konsekvensbeskrivningen. Grönstråket mellan område 1 och 2 ändras inte. Är i förslaget cirka 100 meter 
brett vilket bedöms stort nog för fortsatta spridningsvägar, men detta får naturligtvis utredas närmare i ev kommande 
detaljplaneläggning när naturinventering även behöver göras. 

Strandpromenaden har utökats enligt synpunkter. 

Efter samrådet har diskussioner förts mellan förvaltningarna gällande jordbruksmarken. Kraven blir hårdare på 
kommuner att skydda sin jordbruksmark och det finns idag annan lämplig mark att bygga bostäder på i Vallargär-
det. Denna mark räcker dock inte till om det ska byggas 1200 nya bostäder i området, vilket föreslogs i samråd till 
ny ÖP som byggvisionen har att förhålla sig till. Hur behovet av bostäder är i stort i kommunen och hur fördelningen 
av dessa bostäder ska göras är något som måste tas ställning till i kommunens nya översiktsplan som är under 
arbete. 

Utifrån dessa diskussioner har byggvisionen rerviderats med att en ny kategori (ljusgul färg) har lagts på den bo-
stadsmark som ligger på jordbruksmark. Det har förtydligats att detta är sista utbyggnadsetappen i området. Detta 
är mark som ligger strategiskt till för att utveckla orten med närhet till Vallargärdets centrum, kollektivtrafik och 
cykelstråk. Däremot måste en avvägning göras i kommande planprocesser om exploateringsbehovet kan tillgodoses på 
annat sätt innan jordbruksmark tas i anspråk. 

Översvämning 
Vi har inte några karteringar för Alstern, Alsterälven och Gapern utifrån översvämningsrisk. Det 
skulle behöva tas fram om byggnation ska ske i närhet till dessa sjöar och vattendrag. Förslagsvis i 
samband med detaljplan, minst fastställa vilken nivå som motsvarar rätt säkerhet enligt översväm-
ningsriktlinjerna för planering och bygglov.

Vatten, avlopp 
Byggvisionen beskriver väl VA-förutsättningarna i området. Det är viktigt att inga nya detaljplaner 
tillåts påbörjas förrän VA-överföringsledningar finns utbyggt i närtid till Vallargärdet. De föreslagna 
förtätningarna följer väl de planerade VA-utbyggnadsstråken vilket bidrar till en god hushållning 
med resurser. I väntan på kommunal VA bör man vara restriktiv med nya bygglov i området. De 
områden som förtätas bör planläggas för att få en långsiktigt hållbar VA-utbyggnad i respektive 
område med rätt förutsättningar för dimensioneringen av systemen. 
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Skyfall, dagvatten 
De mindre vattendragen blir viktiga att ta stor hänsyn till, då de kan komma att behöva hålla mer 
vatten i ett framtida klimat. Detta bör kopplas samman med dagvatten- och skyfallshantering för 
området. I vallargärdet behöver en total översyn göras på befintlig förmåga att hantera dagvatten 
och skyfall och hur tillkommande bebyggelses påverkar detta. 

Kommentar: Ovanstående information om vidare arbete i kommande planering kring skyfall, dagvatten och över-
svämning har lagts till handlingarna.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i processen med att ta fram byggvisionen och förvalt-
ningens synpunkter har tagits tillvara.
Förvaltningen vill trycka på vikten av att i ett tidigt skede planera för lek, spontana aktiviteter och 
rörelse i bostadsnära områden. Det är av stor vikt att de utpekade cykelvägarna ger möjlighet till 
trygga och säkra stråk till skolan och aktiviteter.

Skanova
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Postnord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön 
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Region Värmland kollektivtrafik
Övergripande 
Region Värmland kollektivtrafik har tagit del av handlingarna under samrådsfasen för byggvision 
Vallargärdet/Ulvsby, Karlstad kommun. Vad vi kan se avser visionen att initialt utveckla nya bo-
stadsområden, med anslutningsmöjligheter inom rimliga avståndsgränser till befintligt kollektivtra-
fikstråk utmed rv-63, vilket stärker möjligheterna att i framtiden utveckla trafiken på ett kostnadsef-
fektivt sätt och att möta en ökad efterfrågan av resmöjligheter och trafikutbud.

Kollektivtrafiken i området utgörs av linjerna 300 Hagfors-Molkom-Karlstad, 400 Filipstad, Mol-
kom-Karlstad samt linje 401 Molkom-Edsgatan-Karlstad. Stråket är ett kapacitetsstarkt system där 
samtliga linjer kör parallellt i ca 60 minuters intervall under m-f. Under helger minskar trafikutbudet 
till ett fåtal turer med linje 400 och 401. Närmaste anslutning till tåg och fjärrbussar är Karlstad C 
och busstationen Drottninggatan. För linje 300 och 400 finns kopplingar till tätortstrafiken i Ruds 
bytespunkt.

Påverkan
Att välja bussen utan byte till centrala Karlstad tar ca 15 minuter i restid. Merparten av resorna 
utgörs av arbets- och studiependling. Linje 401 körs idag via Edsgatan och KaU, en resa som tar ca 
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13 minuter. Bytesmöjligheterna kommer dessutom att förenklas och förbättras för alla trafikslag i 
samband med byggandet av nya Resecentrum vid Hamngatan. Dessutom kommer BRT-stråket från 
Rud inom kort att förlängas till Välsviken.

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
En spridning av busstiderna är önskvärd inom ramen för nuvarande kapacitet för att ge större flexi-
bilitet i resandet. Inom den närmaste tiden planeras inga kapacitetshöjande åtgärder.

Konsekvenser på lång sikt
Vissa anpassningar kan behövas i systemet avseende hållplatser kopplat till nya bostadsområden. 
Kapacitetsförstärkningar kan bli aktuella i pendlingslägena. På längre sikt, när Karlstad vävs ihop 
med ytterområdena, behöver utveckling och ökad anpassning av både regiontrafik och tätortstrafik 
utredas. 

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: Synpunkterna från Region Värmland kollektivtrafik noteras till fortsatt arbete.

Ellevio
Vi har tagit del av handlingarna för byggvision Vallargärdet/Ulvsby, vi har både lokalnät och 
regionnät inom området. I förslag till tomtmark för småhus finns en regionnätsledning. Regionnäts-
ledningen är inte synlig i bakgrundskartan men är en viktig förutsättning i samband med fortsatt 
planering av området. För tydlighetens skull bör regionnätsledningen markeras som en korridor i 
bakgrundkartan. 
Vi noterar att vårt ställverk är placerat inom ett område som föreslår ”Service”, är avsikten att flytta 
ställverket. För vidare detaljer kring vårt elnät och energiförsörjning i samhällsplaneringen hänvisar 
vi till tidig dialog samt remissförfarande i detaljplan- och bygglovsskeden.

Kommentar: Handlingen har uppdaterats med regionnätsledningen och bostäder föreslås en bit bort från den (50 m). 
Om detta avstånd sedan räcker, eller om det är möjligt att gräva ned en del av ledningen behöver beaktas i ev kom-
mande planprocess. 

Det är inte tänkt att föreslås ”service” där erat ställverk ligger utan på platsen intill, dvs. befintliga Linnea logen/ 
förskolan. 

Privatperson 1 
- Angeläget redan nu är att sänka hastigheten till 50 km/tim på hela sträckan från Mossbergs-sko-
lan-IP-förbi fd Ulvsby station-aktivitesplanen- till förbi förskolorna Linnéa och Ulvarna. 
- I snar framtid gång o cykelväg mellan skolan och klarälvsbanan.
Tror att belastningen på denna sträcka ökar eftersom ny bebyggelse troligen sker utanför Vallargär-
det den närmaste tiden.
Fyrvägskorsningen söder om idrottsplatsen är farlig där tung trafik skall samsas med cyklister och 
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gångtrafikanter.
- Framtid: Att det blir ett trevligt centrum att samlas kring vid Mossbergs.
- Angeläget att bebyggelse på åkermark undviks. Marken behövs för odling samt att det öppna 
landskapet bevaras. 

Kommentar: 
Byggvisionen har uppdaterats när det gäller gatorna i området då det innan inte var tydligt vilka gator som är kom-
munens idag och vilka som ägs av vägsamfälligheter och som de bestämmer över. Gällande de sträckor du nämner 
är det endast det rödmarkerade området nedan som det är 50/km inom eller lägre. Kommunen har beslutat om 30 
km/h vid förskolan. Utanför det rödmarkerade området är det enskilda vägar som ägs och sköts via samfälligheter 
(de gula). Det är där upp till vägsamfälligheten att ansöka om lägre hastighet hos Länsstyrelsen.  

Gällande åtgärder på gatorna, så som säkerhetsåtgärder eller gång- och cykelväg/bymiljöväg så är det upp till 
vägsamfälligheten det också om det ska göras innan byggnation påbörjas. Om väghållaren/vägsamfälligheten får 
statsbidrag bör hen samråda med Trafikverket först.
Däremot, om det kommer att byggas mer här, så är det stor sannolikhet att kommunen tar över gatorna och vill göra 
de åtgärder som är beskrivna i visionen. 

Håller med om att ett trevligt centrum vid Mossbergs är av största vikt, det betonas också i byggvisionen.

Efter samrådet har byggvisionen rerviderats med att en ny kategori (ljusgul färg) har lagts på den bostadsmark som 
ligger på jordbruksmark. Det har förtydligats att detta är sista utbyggnadsetappen i området. Detta är mark som 
ligger strategiskt till för att utveckla orten men avvägning behöver göras i kommande planeringsprocesser om behovet 
av mark för bostäder kan tillgodoses på annat sätt innan jordbruksmark tas i anspråk. 

Privatperson 2
Som boende, markägare och verksamhetsutövare i Ulvsby utgår mina tankar och idéer främst runt 
detta område. Jag svarar härmed på både ÖP2050 och Byggvisionen då dessa går in i varandra i 
detta område just nu.

Bostadsbyggande
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Jag delar er uppfattning om att fler bostäder är bra för området. Vi har nära till naturen, bra in-
frastruktur (väg, cykelväg, kollektivtrafik, el och fiber. Vatten/avlopp är på väg), barnomsorg och 
mataffär. Fler bostäder/boende ökar möjligheten för mer service i området.
Planprogrammet för Vallargärdet ser jag som ett första steg. Nästa naturliga steg är enligt mig fort-
satt bebyggelse norr om Vallargärdet. Givetvis med undantag för grönytor (med det misstänker jag 
sker i ev. detaljplan). Bifogar kartbild. Översiktsplanens sträckning ännu längre norrut kanske också 
kan bli verklighet, men då är vi i så fall väldigt långt in i framtiden.

Övrig bebyggelse bör också förtätas och utökas. Vi har som sagt en trevlig boendemiljö och bra 
infrastruktur. Dessutom har senaste åren visat att man kan kombinera nära till naturen och arbete 
på distans (helt eller delvis). 
Målet bör oavsett vara ett tryggt och attraktivt område där man verkligen vill bo (jag anser att vi är 
där idag).

Service
Blir vi fler ökar behovet (och möjligheten) till mer lokal service. På den kommunala sidan gäller det 
främst skola/förskola (finns idag), sport & fritid (i samarbete med föreningslivet), kollektivtrafik 
(kan bli ännu bättre) och någon form av hyresbostäder. Vi har själva några få hyreslägenheter men 
efterfrågan är enorm.
På den privata sidan vore det trevligt med matservering, fler lokala aktiviteter och fler arbetstillfäl-
len. Jag sneglar lite avundsjukt på Väse med deras ”Rävens Bistro” som jag tror betyder mycket för 
deras lokalområde.
Idag sker de flesta fritidsaktiviteter och matbesök till Karlstad. Här finns potential att minska resbe-
hovet, öka servicegraden för fastboende och turism samt skapa en sammanhållning i bygden.

Cykelväg
Idag har vi tillgång till Klarälvsbanan som gynnar både cykelpendling, motion och turism. Att knyta 
ihop den med Vallargärdet (med cykelväg) är behövligt då barn använder den till/från skolan. Jag 
ser två alternativ: Längs den befintliga bilvägen (separat cykelväg eller byväg) eller en ny cykelväg 
norr om befintlig bebyggelse och ansluta till planlagt Vallargärdes-område.
Sen är ett önskemål att nå till kommunens badplats i Killstad. Idag går det endast att ta sig dit med 
bil. Exakt dragning för en cykelväg vet jag inte men det får vi kolla närmare på tillsammans, lös-
ningar måste finnas. En cykelväg Vallargärdet – Killstad är ett naturligt steg om man vill vidare med 
cykelväg till Molkom.

Verksamhet
Vi har några arbetsställen runt i bygden (förutom alla som jobbar hemifrån så klart) men Ulvsby 
hade mått bra av ännu fler. Jag ser inte framför mig tung industri utan mer service, turism, handel 
(sällanköp) eller logistik/lager (bra väg).

Kommentar: Vi delar dina uppfattningar. Angående etappindelning har vi förtydligat förslaget med att det först är 
prioriterat att bygga närmast Vallargärdet centrum, där det idag också finns ett antaget planprogram för bostäder, 
för att sedan bygga vidare norrut som du också skriver. Angående cykelväg till Killstad delar Stadsbyggnadsförvalt-
ningen din uppfattning att det behäver ordnas på något sätt, men att sträckning och annat får studeras närmare när 
det blir aktuellt med planläggande. Även gc-vägar inom Vallargärdet behäver lösas vid kommande planläggningar.

Privatperson 3
Jag och min familj är sedan många år boende på Strömshall utanför Vallargärdet. Vi flyttade hit ut 
för att vi ville bo på landsbygden, men ändå stadsnära. Med skog mot väster och åkrar åt öster har 
vi levt och varit nöjda med den känslan.

Som så många andra så har vi valt att bo på landsbygden för att få ytorna, lugnet och slippa förtät-
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ningen. Denna faktor vill uppenbarligen kommunen ta bort för en stor del av de boende och jag 
menar då främst för de boende i Strömshall och Ulvsbyn. Enligt kommunens byggvision för områ-
det så menar man att man ska bygga ihop Vallargärdet, med sin villaområdesstruktur,  med Ströms-
hall, Ulvsby och Mosstorp. Man avser då att bebygga i princip all åkermark emellan dessa områden.  
Detta skulle enligt förslaget innebära att framför mitt hus skulle det föras upp hela 27 småhus och 
11 radhus! Detta innebär att jag/vi hamnar i ett villakvarter istället för att bo på landsbygden! Detta 
är ett stort ingrepp på vår boendesituation och våra förutsättningar för välmående.  Jag är helt 
övertygad om att de flesta som bosatt sig i Strömshall, Ulvsby och Mosstorp har gjort detta för att 
de vill bo lantligt och inte förtätat.

Kommunens motivering för detta ingrepp är att det är ”bra att bygga inom gång och cykelavstånd 
från Vallargärdets centrala delar för att främja hållbara färdmedel i syfte att minimera klimatpå-
verkan”. Här har Kommunen blandat ihop begreppen! Vad är Vallargärdets centrala delar? Menar 
kommunen att jag bor i Vallagärdet?  Vallargärdet är ett villaområde med kvartersliknande struktur i 
just Vallargärdet. Jag bor i Strömshall och detta är ett eget område som inte har något med Vallar-
gärdet att göra, utan att det möjligtvis ligger i närheten. Strömshall, Ulvsbyn är landsbygd. Det är 
således helt olika områden.

Kommunens motivering med att bebygga skyddsvärd åkermark är att minimera klimatpåverkan. 
Här skjuter man uppenbarligen sig själv i foten. Sverige består idag av ca 8% odlingsmark och den 
minskar konstant. Detta fenomen sker även i övriga Europa. Detta problem har stor klimatpå-
verkan i det längre perspektivet, då fler och fler odlingsmarker på jorden försvinner pga av klima-
tet. Forskare varnar idag för att bebygga odlingsmark. Är helt övertygad om att byggnationer på 
åkermark har betydligt mer miljöpåverkan än att folk tar sin elbil eller cykel till Vallargärdet.  Enligt 
miljöbalken så ska man inte bygga på odlingsmark om inte väsentliga samhällsintressen föreligger 
och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt.  Jag kan inte på något sätt se att Kommunens 
förslag att bygga igen i princip varje åker mellan Vallargärdet och Strömshall skulle vara av särskilt 
samhällsintresse. I synnerhet inte då det är dåligt för miljön och att forskare varnar för att bygga 
igen odlingsmark.  Den andra punkten i undantagen ”inte kan tillgodoses på annat sätt” är heller 
inte uppfylld i detta fall. Vallargärdet är ett bostadsområde som vilket som helst inne i Karlstad tät-
ort. Det omges av skog och människorna här har aktivt gjort ett val att flytta till ett förtätat område. 
Där finns förutsättningar att bygga fler bostäder genom att ta ner skog. Inget åkerlandskap förstörs 
genom att bygga där. 

När det gäller att bygga igen åkermarken mellan Strömshall och Klarälvsbanan så går det även en 
kraftledning över denna. I denna kraftledning har man ritat ut tomter!? Man kan inte bygga hus 
under en starkströmsledning. 

I norra delen av Gärdet ligger Ulvsby branddamm som borde vara belagd med strandskydd, då den 
inhyser skyddsvärda djurarter. Dammen inhyser vattensalamander, åkergroda, ruda, vanlig groda 
och en utav Karlstads största populationer av padda . Åkern har stor betydelse för reproduktio-
nen och förutsättningarna för djurlivet i dammen. Att bygga igen detta gärde är därför mycket 
olämpligt. Detta gärde har också använts flitigt av Ulvsby IF och skidsektionen. Här anläggs årligen 
mycket populära skidspår och det har anordnats ”mini Vasa” för barnen. Kommunen skriver här att 
man bör tillgodose ett närliggande alternativ. Detta alternativ har man inte presenterat! Med detta 
förslag finns inga närliggande alternativ, då man avser att bygga igen all åkermark mellan Vallargär-
det och Strömshall/Ulvsbyn.  

En landsbygd behöver sin öppna natur med åkrar och fält. Bygg inte igen dem, det ger ett bestå-
ende klimatavtryck som inte går att tillrättalägga. 

En annan fråga som dyker upp är att hur ska man lösa skolfrågan. Vallargärdets skola är idag efter-
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satt och skulle definitivt inte klara den befolkningsökning som boendesatsningen skulle innebära.  
Skolan skulle då bli för liten.

Kan förstå att man vill få mer tomter, villor och boende inom kommunen, men detta kan ju inte ske 
på bekostnad av oss som bor på landsbygden och har valt den miljön. Driver kommunen igenom 
detta förslag så vore det inget annat än en direkt våldtäkt på landsbygden.  Förtäta först i anslutning 
till där det redan är förtätat. 

Kommentar:  
• Med Vallargärdets centrala delar menas området vid Vallargärdets skola och Mossbergs. Visionen bygger på 

att bygga allra mest där, norr om befinltigt villaområde där det idag är skog. Både bostäder men även ser-
vice som t ex förskola, matställe, kiosk, vårdhem osv som kan behövas när samhället växer. Sedan har även 
föreslåagits bebyggelse på några andra ställen, som längs med Klarälvsbanan på gång- och cykelavstånd från 
Vallargärdet för att bygga ihop Strömshall med Vallargärdet. 

• Det har förtydligats i dokumentet att det är byggnation i Vallargärdet som föreslås i första hand och i en första 
etapp. Visionens förslag på byggnation i Strömshall har en del svårigheter med sig precis som ni skriver vilket 
isåfall behöver prövas vidare i en eventuell kommande detaljplaneläggning t.ex. att det är på åkermark. Kraft-
ledningen måste också beaktas om detta tas vidare i en kommande detaljplanering, genom att tex gräva ned 
den en sträckning eller att hålla lämpligt avstånd till den. Strandskyddet kring dammen måste också utredas 
i eventuellt kommande detaljplaneskede, precis som frågan om var man kan placera skidspåren istället om 
marken planläggs för bostäder. 

• Skolan behöver absolut byggas ut och rustas om det ska bli fler bostäder här vilket vi även beskrivs i byggvisio-
nen. 

Privatperson 4
Jag och min sambo flyttade till Vallargärdet våren 2021. 
Fantastiskt ställe, med mycket potential. 
Vi uppmuntrar verkligen till mer byggnation här, men vill bara skicka med ett tips. Se gärna över 
vatten och avlopp för befintliga områden i samband med ytterligare utveckling av området Troligt-
vis finns detta med i beräkningarna men det är den synpunkten vi har.

Kommentar: Ja det finns med i beräkningarna.

Privatperson 5
Vilket otroligt jobb ni lagt ner, och vilken fantastisk plan! Det ser ut att kunna bli väldigt fint!

Privatperson 6
Jag tycker det är oerhört viktigt att om det ska byggas något i området Vallargärdet/Ulvsby så bör 
hänsyn tas till:
1. Skogen som barnen leker i vid förskolan/skolan på Vallargärdet. Det här skogspartiet är verkligen 
extremt uppskattat av barnen (min barn som går på Vallargärdet berättar varje vecka om något dom 
hittar på och leker där) och det är verkligen unikt för en skola att ha detta så nära inpå.

2. Materialval som skapar sunda hus. Vid nybygge finns en fantastisk möjlighet att välja sunda 
naturmaterial (som obehandlat trä, träfiber, lin, ull, hampa, halm mm) för både yttre och inre miljö 
samt isolering i byggnader. Detta är något som växer starkt bland miljömedvetna byggen och där 
Karlstad kommun kan gå i bräschen. De platsar även bra in i den miljö som finns i Ulvsbyområdet 
där många gamla timmerhus och gårdar är byggda utan skadliga material. Idag kan vi få både bra 
isolering och god inomhusmiljö genom byggherrar som gör medvetna val, och kommuner som stäl-
ler krav!

3. Den biologiska mångfalden i vårt område. Forskningen visar att vi är mitt uppe i en stor kris för 
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den biologiska mångfalden med allt snabbare artdöd världen över. En stor del av detta beror på att 
arter förlorar utrymme när vi gör plats för bebyggelse och annan infrastruktur. Därför bör byggen 
i Ulvsbyområdet planeras ytterst väl, tillsammans med ekologer/biologer och med artinventeringar 
som stöd, för att byggen kan lämna plats för arter på ett sätt som inte äventyrar den biologiska 
mångfalden.

Kommentar: 1. Håller med om att skolskogen är mycket viktig och byggs skolan ut behövs även mer skolskog, vilket 
vi har med i visionen.
2. Håller med och vill gärna uppmuntra till sunda, hållbara materialval i byggandet.  
3. I arbetet med byggvisionen har kommunekolog deltagit i arbetsgruppen och i vidare planläggning ska, som alltid 
i detaljplaner, kommunens ekologer vara med i arbetet. Vid en ev. kommande detaljplaneläggning ska naturin-
ventering tas fram där naturmark planläggs för annat ändamål och där det bedöms behövas även artinventeringar. 
Artskyddsförordningen ska även följas.

Privatperson 7
Viktigt att nybyggnation smälter in i landskapet som präglas av natur, skog och åker. Inga höghus!
1. Skolan bör byggas om helt. Den är gammal och omodern. Viktigt att barnen får en skolgård med 
även skog att leka i. Större gymnastiksal som även kan användas för idrott mm av andra.

2. Området vid mossbergs lanthandel kunde ökas och andra företagare kunde etablera tex en piz-
zeria, frisör mm.

3. Fotbollsplanen och området i närheten kunde rustas och utökas med tex tennisbana, boulebana, 
utegym mm.

4. Vägarna i området behöver rustas och förses med separat gång/cykelväg som givetvis har belys-
ning. En kombinerad gång/cykelväg med påbjuden ridväg i grus skulle även hålla hästar borta från 
bilvägar men samtidigt främja alla hästägare i området.

5. Kommunal badplats i Alstern med cykelväg till.

6. Cykelväg till badplatsen i Killstad. Större parkering vid Killstad och bättre på/avfart till 63:an där.

7. Äldreboende och trygghetsboende i Ulvsby.

8. Bättre bussförbindelser. Stadsbuss.

9. Ridled Ulvsby. Iordninggjorda ridvägar runtomkring Ulvsby. Med ökande folkmängd kommer 
ökad missnöje med hästarna i området (det spelar ingen roll att vi hästägare var där först). Men med 
fina ridvägar där man slipper kryssa mellan bilar och folk i villaområden borde alla hållas nöjda. 
Kunde även locka hit folk från andra delar av stan att rida el promenera på dessa vägar/stigar men 
det skulle vara påbjuden ridväg.  

Kommentar: 1. En förstudie kring Vallargärdets skola pågår där behoven ses över. Skulle det bli fler boende här 
behöver skolan även byggas ut. Skolskogen är viktig vilket visionen poängterar. 
2,3,4. Vi instämmer och tack för inspel om påbjudna ridvägar. Det är något vi nu lagt till i handlingen som en 
idé att ha med sig framöver och som behöver tittas närmare på vart det skulle vara lämpligt vid en ev. kommande 
detaljplaneläggning. 
5,6,7,8. Vi håller med. Stadsbuss är en fråga för region Värmland och inte kommunen. Se Region Värmlands 
yttrande i början av denna samrådsredogörelse för att se hur de tänker framöver i frågan. 
9. Bra förslag om påbjudna ridleder. Det är en aspekt som inte varit med i visionen innan så det har vi nu lagt till 
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en sida om i handlingen, s.35 och en del på sidan 33. Vi ser också ett behov av det framöver, som du skriver så är 
det ett bra sätt att göra fler nöjda och undvika konflikter mellan olika trafikslag och motionärer. 

Privatperson 8
Ser gärna en cykelväg mellan Vallargärdet och badplatsen i Killsta. Som det är i dag är det livsfarligt 
för barn och unga (eller egentligen för alla) att cykla till badplatsen och vi vill ju uppmana folk att 
ställa bilen. Alla kan dessutom inte ta bilen (såsom våra unga). Badplatsen är en viktig och trevlig 
samlingsplats. Viktigt med fina och trevliga utflyktsmål i närheten. Det ska dock inte krävas bil för 
att ta sig dit. Speciellt inte när det handlar om några få kilometer. Men i dag är det direkt livsfarligt 
att cykla på väg 63 mellan Vallargärdet och badplatsen. 

Kommentar: Håller med, detta föreslås också i visionen.

Privatperson 9
- Skapa bostadsområden där den lantliga miljön bevaras utan att husen ligger för tätt, gärna med 
skogsområden emellan husen.
- Samtidigt som nya bostäder planeras måste andra saker i området utvecklas, t.ex. gång- och 
cykelbanor, idrottsplatser, lekplatser, platser för motion mm. Detta får alltså inte glömmas bort så 
att man enbart prioriterar bostäderna. Det måste finnas en infrastruktur kring detta och för alla i 
Ulvsby/Vallargärdet.

Kommentar: Viktiga synpunkter, i visionen poängteras extra att med fler nya bostäder i området behövs också fler 
lekplatser, mötesplatser, platser för motion m.m. också utvecklas. Det hänger absolut ihop.

Privatperson 10
• Kommunalt VA – det är otydligt i visionen om det gäller för hela Ulvsby (strömshall, lindrå-

gen, Åstorp) eller bara Vallargärdet. Vad gäller för nybyggnationer fram till 2030 på mark som 
inte är kommunal? Trenden är markägare styckar av 4 tomter i taget för att undvika kravet om 
detaljplan hur säkerställer man då VA strukturen?

• Varför ingår inte Lindrågen i byggvisionen? Plan fanns på att utöka fritidshusområdet till ett 
område för permanentboende.

• Sänkt hastighet på hela vägen från Ås/Åstorp till Vallargärdet inte bara från Klarävlsbanan. 
Detta är enda skolvägen och enda vägen att ta sig ner till klarävlsbanan. Dålig sikt och vägstan-
dard i kombination med hög hastighet. Finns mycket att göra utan att behöva bygga en parallell 
cykelväg.

• Bostadshus i 3-4 våningar kommer ändra områdets karaktär från landsbygd till stad. Max två 
våningar bör gälla för området.

• Fokusera på radhus vid Vallargärdet och låt resterande områden vara småhus. Radhuslängor 
förstärker känslan av ett villaområde i stan. Trenden är markägare styckar av 4 tomter i taget för 
att undvika kravet om detaljplan hur säkerställer man då att grönytor behålls. Grönytor i form 
av naturligt grönt inte en strikt gräsmatta.

• Gröna tak eller solceller bör vara standard för offentliga fastigheter – det skulle möjliggöra 
laddstationer för Elbilar och elcyklar nära 63an.

• Aktivitetsparken skulle kunna ha servicestation för cyklar med enklare verkstad för pumpning 
osv.

• Förslag på etableringar skulle kunna vara ett glamping företag och cykeluthyrning samt cykel-
kaffe längs med klarälvsbanan.

• Hur är det tänkt med parkering in till elljusspåret när det planeras bostäder samt grönområde 
på de parkeringsytor som finns idag? Våra motionsspår och skidspår är populära för andra än 
de som bor i byggden.

• Vid bebyggelse på privat mark – spara mindre skogsstråk och naturlig mark närmast befintliga 
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bostäder för att inte bygga bort känslan av att bo på landsbygd. Tex gult område Åstorp: Tillåt 
nya bostäder längs med Klarälvsbanan men bevara skogen längs med vägen som gemensamt 
rekreationsområde. Kommer elljusspåret fortsatt vara i skogen om villor byggs mitt i?

• Definiera vad som är större tomter. För många är 2000 kvm inte en stor tomt. Möjlighet till 
djurhållning kräver minst 1 ha. Levande landsbygd innehåller också djur.

• Vandringsleder upplevs som positivt men bör inte begränsa ridmöjligheter, så som vandrings-
leder tyvärr ofta gör. De stråk som markeras som vandringsleder används även för ridning eller 
för att komma till andra ridvägar. Positiv med fler stråk men hoppas att det gör att olika motio-
närer kan samverka. 

• Bilden som hör till texten om ridleder blir missvisande då det står att hästar ska ledas. Begränsa 
inte möjligheterna till ridning utan att alla motionärer kan samverka på lika villkor.

• Kanske kan man till och med öppna upp elljusspåret för ridning under bestämda tider när 
underlaget är gynnsamt?

• Tydlig vision om kommunala förskolan och skolan saknas. Att det finns en pågående utredning 
syns inte på ”Karlstad växer”-sidan. 

Kommentar: Tack för många bra ideer! Som gröna tak och solceller som ger el till laddstationer för elbilar, ”glam-
ping” och cykeluthyrning längs Klarälvsbanan, servicestation för cyklar vid aktivitetsparken m.m. Vi har tagit till 
oss och lagt till lite mer av det i handlingen. Vi har även lagt till en sida om påbjudna ridleder i området.

Angående avstyckingar på landsbygden så vill kommunen uppmuntra till att samla bebyggelse hellre än att sprida ut 
den. I förhandsbesked och bygglov utanför detaljplanelagt område ses lämpligheten och bland annat alltid VA-frågan, 
över. Om det blir för många enskilda avlopp inom ett område kan det t.ex. bli krav på kommunalt vatten och 
avlopp. Kommunen är väl medveten om problematiken kring till exempel va-struktur kopplat till det.

Byggvisionens område har avgränsats med tanke på att det bör vara cirka 3 km från service och busshållplatser som 
mest. Om gällande detaljplan för fritidshus ska justeras framöver för att få utökade byggrätter kan fortsatt prövas, 
men det är utanför visionens område.

Gällande vägen från Ås ned till Klarälvsbanan så är det idag enskild och inte kommunal väg varför kommunen inte 
styr hastigheten eller standarden här idag. En förändring till delvis kommunala vägar inom området kan göras när 
delar planläggs, men inte innan dess. Detta framkom inte i byggvisionen utan har nu beskrivits tydligare i hand-
lingen. (Se även kommentar till yttrande privatperson 1). 

1-2 våningar är vad som föreslås i visionen gällande småhusbebyggelse. I Vallargärdets centrala delar förelås även 
lägenheter för en blandad bebyggselse, i hus som skulle kunna vara något högre, 3-4 våningar. Där är det inte en 
lantlig känsla i första hand, även om det är något som till stor del kan avgöras av byggnaders och utemiljöers utform-
ning, utan ska vara mer centrum i bygden.

Gällande parkering till motionsspåren så ser vi också behovet av att det finns kvar möjlighet till det för de som kom-
mer utifrån även framöver. Vi har därför justerat förslaget så den finns kvar. 

Gällande området vid elljusspåret så har den föreslagna bostadsmarken här minskats ned något från tidigare förslag. 
Nu föreslås inte bostadsmark på bägge sidor om elljusspåret utan enbart ovanför intill de befintliga bostäderna där. 
Elljusspåret skulle kunna dras om något för att förbättra säkerheten, men det behöver studeras vidare vid ev kom-
mande bygglov eller detaljplan för bostäder här. 
Området längre norrut i Åstorp har inte justerats.

Med större tomter menas allra minst 2000 kvm, men absolut gärna större också. Utanför byggvisionen, än mer 
längre ut i Ulvsby, är det också det som gäller för byggande på landet enligt kommunens översiktsplan 2012, tom-
terna ska vara minst 2000 kvm.  
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Gällande den kommunala skolan och förskolan så har vi valt att beskriva det i visionen att den ska vara kvar i 
samma läge men att det behöver byggas ut framöver och då behövs mer plats för mark till skola och skolskog. Sedan 
får det utvecklas mer framöver efter framtidens behov. Just nu pågår en förstudie av teknik- och fastighetsförvaltningen 
gällande behov, men den ger inget svar på hur behovet ska lösas. Det utreds i nästa steg, planeringsfasen. Planerings-
fasen pågår fram tills ett äskande av pengar i budget våren 2023. Detta är ett arbete som pågår och skulle pågått 
oavsett om vi gjorde en byggvision eller inte eftersom skolan behöver ses över redan idag. Sådana förstudier brukar 
inte finnas med på Karlstad växer-sidan,

Privatperson 11
Mycket bättre att bygga ut vallargärdet som redan är villaområde och göra ett starkare ”centrum” 
än att bygga i Gräsås. Det går inte att bygga mer i Gräsås och fortfarande kalla det för lantligt. Men 
att bygga ut Vallargärdet och få fler kanske lite ensamma hus upp mot cykelbanan skulle ju göra 
mindre påverkan. Eller ”nya” villaområden på lämplig plats. Tack för att ni tar hänsyn till oss som 
bor i området!

Privatperson 12
Ta bort den begränsade byggrätten för området vid lindberget. Detta skulle automatiskt ge möjlig-
het för ytterligare 26 bostäder!

Kommentar: Detta område får behandlas utanför byggvisionen eftersom avgränsningen för byggvisionen gjorts med 
tanke på att det skulle vara inom cirka 3 km från service och busshållplatser. Om göllande detaljplan ska justeras 
framöver för att få utökade byggrätter kan fortsatt prövas, men utanför visionens område.

Privatperson 13
Jag motsätter dessa utvecklingsplaner. Vi som valt att bosätta oss här har valt det på grund av att vi 
vill bo på landet, inte i ett villaområde. Sen vill jag belysa alla djur som lever och strövar här dom vi 
beskådat i alla år. Älg, Räv, grävling, rådjur, rovfåglar, lodjur, varg m.m Byggnation skulle vara förö-
dande för det lantliga livet vi lever här.

Privatperson 14
Totalt bor 16 personer där. Totalt finns det för närvarande 8 bilar och en epatraktor registrerade på 
adresserna.Varje gång någon måste köra till jobbet, skolan, butiken eller fritidsaktiviteterna med bil, 
måste elljusspåret korsas. Idag innebär det att en bil korsar skid- / vandringsleden minst 30 till 60 
gånger om dagen. Att bygga 9 nya bostäder inne i elljusspåret vid Fridhem / Ulvsby, kommer att 
innebära att det kommer att finnas 13 bostäder inom elljusspåret. Då blir det inte osannolikt med 
minst 90 till 180 dagliga situationer där en bil korsar naturstigen. Som minimum. Sedan kommer alla 
som parkerar vid vändpunkten upp på Fridhem. Risken för olyckor ökar betydligt.

Idag är vägen så smal att du måste använda mötesplatserna. En bredare väg kommer att leda till en 
högre hastighet, med de faror detta innebär.

Kommunen måste också bestämma om ljusleden ska gå i naturen, eller vara en ljusled i ett bostads-
område. Att grilla korv på en eldplats inne i skogen är en annan upplevelse än att grilla korv på en 
eldplats 20 meter utanför någons tuiahäck med två gnällande pudlar på andra sidan.

Kommentar: Det är viktigt med god sikt när elljusspåret ska korsas varför förslaget har setts över igen och justerats 
något. Det är redan idag lite lurigt med korsningen i backen. Bostadsmarken har minskats ned och det ligger nu 
inte längre tomter på bägge sidor om elljusspåret. Elljusspårets läge kan också justeras för att förbättra säkerheten 
och det blir en mindre sträcka den går förbi några hus för att sen gå in i skogen igen. Vid ev kommande bygglov eller 
detaljplan behöver detta ses över mer i detalj.
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Synpunkterna 15-26 handlar alla om Ulvsbyn och Ulvsbybacken, det vi nedan kallar område 9A och 
9B samt stranden. Dessa kommenteras i en gemensam kommentar på slutet.

Privatperson 15  (9A)
Boende precis intill föreslagen mark för nya bo-
städer vill inte det ska pekas ut för byggändamål i 
Karlstad kommuns Byggvision Vallargärdet-Ulvsby. 
Här följer några argument:
På denna mark är nu ett vackert och ett för om-
givningen unikt glesbevuxet lövskogsparti, som 
ansluter till blomsterrik ängs- och betesmark med 
utsikt utöver sjön Alstern. Här finns rik biologisk 
mångfald, talrika fågelarter, växter och insekter (inte 
minst gott om pollinerare som bin, humlor, fjärilar 
och sländor).
 
Här växer det på senvåren, över större delen av 
skogsområdet, en heltäckande matta av vitsippor 
och på försommaren liljekonvaljen med så gott som 
samma intensitet.
På grund av områdets skönhet och artrikedom är detta ett populärt ställe i trakten att plocka blom-
mor till skolavslutningar och liknande. Ett vackert friluftsmål som dessutom skulle kunna upptäckas 
av fler. Detta område är en unik miljö, och enligt min åsikt, väl värd att bevaras intakt för framtida 
generationer. Då har ni några aspekter att ta med i er bedömning kring att utveckla Ulvsbyområdet.

Privatperson 16 (9B)
- Vändplats för sopbil och leveransbilar (eftersom vår väg är en återvändsgränd).
Om kommunen planerar bebygga ytan för vändplats, hur ska leveranser och byggtrafik till nybygg-
nationerna hanteras?
Om kommunen bebygger ytan för vändplats hur ska sophanteringen ske?
- Vägen fram till de tänkta tomterna är delvis på kommunal mark och delvis på privat mark. Väg-
underhållet bekostas av oss boende i backen. Vägarna består av grusväg. Vägen är inte i gott skick 
stora delar av året och ej lämplig för tung byggtrafik. Vägen är mycket smal.
Kommer vägarna klara den typen av belastning/vägbredd nybyggnation i området kräver?

Privatperson 17 (9B)
Vi motsätter oss förslaget enligt Byggvision Ulvsby gällande tomt/tomter i Ulvsbyn. Vi anser att det 
är orimligt och helt ologiskt att pressa in dessa på en liten plätt och då samtidigt kraftigt försämra 
läge, utsikt och värde för ett tiotal redan etablerade fastigheter här. Vägen slutar på vår gård och 
dungen där tomterna är utmarkerade används idag som vändplan för sopbil, budbil & eventuella 
utryckningsfordon. Vart planerar ni att brandkåren ska stå om olyckan är framme? Samtidigt vill vi 
även nämna att delar av denna lilla plätt idag också används flitigt som lekyta för barn boende både 
i Ulvsbybacken samt Gräsåsholmen och en gemensam grillplats finnes för oss boende där. Det är 
enda stället som inte är privat mark, nära vatten eller bilväg där våra barn kan samlas och leka. Det 
är också värt att nämna i sammanhanget att de träd som idag står på plätten fungerar som land-
ningsplats för bland annat flygtränande kattugglor som häckar återkommande i den lilla skogsdung-
en söder om fastighet Ulvsbyn 1:22. 

Badplatsen vi har i området är inte på något sätt privat. Hit kommer både barnfamiljer och ungdo-
mar från hela Ulvsby och Vallargärdet under sommaren. Vi motsätter oss en eventuell utbyggnad till 
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kommunal badplats då vi inte vill öka den motorburna trafiken på vår väg. Vi hade nu i somras en 
hel del bilar, epatraktorer, mopeder etc som körde fram och tillbaka, på samma väg där våra barn lär 
sig att cykla. Att låta en ökad trafik skära genom ett bostadsområde är orimligt. Vägen är redan nu i 
undermåligt skick och parkeringsmöjligheterna är obefintliga. Att anlägga badplats med tillhörande 
parkering skulle ta bort den fina lantliga charmen, som vi hoppas att ni värnar om.
Hade vi velat bo i ett tätbebyggt område hade vi flyttat till ett sådant. 

Privatperson 18 (9B) 
Hej! Tack för ett bra arbete med byggvision Ulvsby, det ska bli spännande att se vad som händer 
framöver. Det är väldigt positivt att kommunen satsar på Ulvsby. Särskilt positivt med mer funk-
tioner/service kring centrum, satsning på barn och boende för äldre. Vi bor i ulvsbybacken, våra 
synpunkter som följer nedan gäller de delar i byggvisionen som berör oss. 

På flertalet ställen i texten beskrivs vägarna och badplats nedanför oss som att ”det upplevs privat”. 
Det kan absolut vara en åsikt/känsla, vi närboende har dock aldrig gjort något för att badplatsen 
ska kännas privat, men hade vi ej skött om den, trimmat runt den, plockat skräp, så hade det inte 
ens varit möjlighet till att bada. Men faktumet är att vägarna ned till ”badplatsen” är till större delen 
privata, därför bör inte kommunen formulera texten som ”det känns provat”: det är privata vägar, 
som sköts/bekostas av boende. Detta bör formuleras om i text.

Vidare gällande vägar:
I Ulvsbybacken finns en liten yta markerad för nybyggnation, tomten är väldigt liten men påverkar 
mycket om den blir bebyggd. Vägen fram till de tänkta tomterna är delvis på kommunal mark och 
delvis på privat mark. Vägunderhållet bekostas av oss boende i backen. Vägarna består av grusväg. 
Vägen är inte i gott skick stora delar av året och ej lämplig för tung byggtrafik. Vägen är mycket 
smal. I slutet av vägen finns en vändplan (på ytan som tänker bebyggas).

-Kommer vägarna klara den typen av belastning/vägbredd nybyggnation i området kräver?
-Om ytan bebyggs så kommer det ge oss en försämrad sjöutsikt, vilket sänker värdet på våra hus 
(pga. utsikten). Får vi kompensation för detta? 
-Är det försvarbart att ta bort sjöutsikten för befintlig bebyggelse till förmån för ett mycket litet 
fåtal nybyggnationer? Var finns den kommunala nyttan/vinsten i det?
-Om kommunen planerar bebygga ytan för vändplats, hur ska leveranser och byggtrafik till nybygg-
nationerna hanteras? 
-Om kommunen bebygger ytan för vändplats hur ska sophanteringen för oss i backen ske?

Jag är uppväxt själv i backen, mina barn och nu barnbarn växer upp här, ytan som tänker bebyggas 
har således varit en lekyta för barn i generationer, det är en jättebra yta för fri lek som är trygg och i 
lagom avstånd till hus och föräldrar. Det är Ulvsbybackens ”lekplats”, vi har haft gungor, kojor och 
vi har en grillplats där idag. Att denna yta skulle försvinna känns väldigt tråkigt då den varit till nytta 
och skulle kunna vara till nytta för barn i ulvsbybacken framöver.
Vår synpunkt är att den gulmarkerade ytan inte borde vara med i byggvisionen då den skapar väldigt 
mycket mer negativa konsekvenser för fler människor än det skapar positiva. Det är inte kommunalt 
ansvarsfullt. 

Privatperson 19 (9B)   
Vilket fint arbete ni lagt ned på byggvisonen, så spännande och kul med utveckling i Ulvsby!  
Det känns väldigt positivt för bygden med mer byggnation och satsningar på friluftsliv och barn-
verksamheten.  
Vi bor i Ulvsbybacken, en liten samling hus vid alstern, med väldigt god granngemenskap och hög 
trivsel. Bygg Visionen känns för oss väldigt positiv med den eventuella promenadsträckan och lite 
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fler grannar uppe vid spanska kurvan, roligt! 
Vi vill dock ta upp och lämna EN synpunkt, som tyvärr blir negativ.  
Nedan förklarar vi varför och hoppas att vi får gehör för denna synpunkt som påverkar oss kraftigt. 
I övrigt, tack för ett bra arbete.
Synpunkten gäller den ”lilla” gulmarkerade ytan i ulvsbybacken på ca 1800 kvm (motsvarande 1-2 
villor). Ytan är beskriven som ”Tomter för småhus”.
Om den ytan blir bebyggd har den stor negativ påverkan på oss närboende:

1. Negativa konsekvenser för oss som ”bakom” ytan:
- Kraftigt försämrad sjöutsikt/tar helt bort utblick och sjöutsikt.
- Sänker värdet på våra hus (pga utsikten) 
Som förståeligt är detta upprörande punkter för befintliga boenden i backen. En av de största 
fördelarna och värdena med att bo här är möjligheten till utblick över sjön från sin fastighet. Att nya 
boenden skulle byggas och nyinflyttade skulle ta bort sjöutsikten till sin egen förmån kommer skapa 
en osämja och ta bort hela dynamiken och sammanhållningen i backen.
Hur ser kommunen på detta? Är det försvarbart att ta bort sjöutsikten för befintlig bebyggelse till 
förmån för ett mycket litet fåtal nybyggnationer? Var finns den kommunala nyttan/vinsten i det?

2. Barnperspektivet- ”Lillskogen”. 
Området som är markerat kallas lillskogen och är en mötesplats och lekplats för barn och familjer i 
backen. Här ses alla barn från Gräsåsholmen och Ulvsbybacken och leker. I Lillskogen sker lek vid 
enarna, kojor har byggts (fri bygglek), gungor har funnits i olika perioder, lek vid diken, vattendrag 
och brasor vid den gemensamma grillplatsen. Yta är den enda platsen som inte är privat villatomt, 
hästhage, nära bilvägen eller nära vattnet, där barnen kan leka själva i en trygg men oprogrammerad 
lekmiljö. I programmet tas upp att i nya områden ska sådana ytor tillskapas, men här tas en sådan 
yta bort istället!Till förmån för några få hus till. Enligt programmet ”I fler av områdena föreslås 
gemensamma ytor för tex odling, lek och ”gröningar”, gemensamma ytor som blir allt viktigare ju 
tätare struktur som byggs”.
Hur ser kommunen på att ta i anspråk en yta som för området är den enda fria ytan/park/lekmiljö 
för barnen, för att bygga ett par enstaka villor? Är detta i enlighet med barnkonventionen? Var får 
vi en motsvarande yta, då programmet säger att sådana ytor ska tillskapas i nya områden?

3. Tekniska synpunkter:
- På ytan finns infiltration för två hushåll.
- Ytan är en låg plats med dagvattendiken från flertalet hushåll som ofta översvämmas på vår 
och höst.
- Vändplats för sopbil och leveransbilar (eftersom vår väg är en återvändsgränd). Tillgänglig 
zon för räddningstjänst.
Om kommunen planerar bebygga ytan för vändplats, hur ska leveranser och byggtrafik till nybygg-
nationerna hanteras?  
Hur ska sophanteringen ske för boende i backen (backa långa sträckor kan ej bli tillåtet med så 
många barn i området)? Hur ska dagvattenflödet lösas?

4. Några synpunkter i övrigt gällande samhällsplanering på ytan i fråga:
- Strukturen och tomtindelningen har funnits här sedan 60 talet, i den sammanhållna struk-
tur som den ser ut idag, inga nya tomter har tillkommit. Värna och behålla om den historiska miljön 
här.
- Vackra enar, och unga ekar på ytan.
Vi hoppas att våra synpunkter ovan tas på allvar och att kommunen värnar om sina befintliga bo-
ende i ulvsbybacken och inte bara ser till tomtförsäljningen för de få tomter som kan skapas.   
Hoppas på en god dialog! Tack på förhand.
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Privatperson 20 (9B)
På en övergripande nivå är Byggvisionen ett fint dokument med intressant läsning. En satsning på 
Vallagärdet och en förbättring av service där ser jag fram emot.
Mina synpunkter gäller den gula markeringen för byggnation av ett fåtal tomter i nedre delen av 
Ulvsbybacken, del av område 9.
Om byggnation på markerad plats genomförs kommer min och många av mina grannars sjöutsikt 
att försvinna, helt eller delvis. Ni har missat att markera denna utsikt/utblick för oss i nedre Ulvs-
bybacken på förutsättningskartan i Byggvisionen. Denna utsikt är viktig för oss som bor här och 
bebyggelse på denna plats kommer att innebära en värdeminskning på min fastighet. 
Hur tar ni hänsyn till det i förhållande till den lilla nytta som tillkommer med så få byggrätter, kom-
mer kommunen att ersätta mig för den värdesänkning detta innebär för mig? 
Är det försvarbart/rätt från ert perspektiv att ta bort sjöutsikt och försämra för den befintliga be-
byggelsen till förmån för ett fåtal nybyggda hus? 
Det område ni har markerat för bebyggelse i nedre Ulvsbybacken kallar vi ”Lillskogen” och det är 
det enda området i Ulvsbybacken som inte är tomtmark eller hästhagar. Där bygger barnen kojor, 
grillar korv på grillplatsen mm. Jag eldar grenar från trädgården vår och höst, samma sak för andra 
grannar. Detta plats är viktig för oss och använd som mötesplats för vi som bor här i backen. 
Ersätter ni den mötesplats ni bygger bort med en likvärdig plats för oss som bor här? Ni lyfter i 
Byggvisionen att gemensamma mötesplatser för boende i områden är viktiga att bevara och utveck-
la, hur ser ni då på att bygga bort den mötesplats som vi har?

Alstern är bebyggt runt stora delar av sjön, därför är det extra viktigt att bevara släppet ner till vatt-
net. Ni säger i visionen att badplatserna upplevs som privata, det borde därför inte bebyggas mer i 
sjönära lägen. Går det inte emot denna ståndpunkt, att planera för att privatisera ännu mer mark i 
närheten till vattnet. Att göra iordning en kommunal badplats är däremot en bra idé. 
Den grusväg som finns idag kan antagligen inte bära tung byggtrafik. Kommer kommunen  inves-
tera för att förbättra den så att vägen klarar den typen av trafik? 
Ulvsbybacken är idag inte är detaljplanelagt. Om ni ska bygga nytt här kommer det då att krävas en 
detaljplan, då det blir mer sammanhållen bebyggelse eller hur planerar ni att gå till väga? 
Är det försvarbart att försämra utsikt, sänka bostadsvärden och sociala värden (genom att ta denna 
mötesplats i anspråk) för alla boende i backen för att bygga så få hus? 
Är det inte bättre att fokusera på att bebygga mera i kollektivtrafiknära lägen? När ombyggnationen 
av 63:an gjordes förlängdes avståndet till busshållplatsen för oss. Det är också långt till service och 
går därmed emot översiktsplanens riktlinje att bygga i kollektivtrafik- och servicenära lägen.

Privatperson 21 (9A och 9B)
Med anledning av visionen för utbyggnad av Ulvsby vill vi här framföra några synpunkter:
Ytterligare byggnation kring norra änden av Alstern skulle förstöra den lantliga känslan som finns i 
området. Ytterligare byggnation sjönära skulle även öka risken avsevärt för fler vattenskotrar/båtar 
i den lilla sjön vilket skulle störa det rika djurlivet vi har i vår närhet. Bland annat bäver som har sitt 
bo precis vid bron. Ytterligare byggnation i Ulvsby skulle innebära att bykänslan försvinner och blir 
en ”förort” som redan nämts i första mötet. Utbyggnad av Vallargärdet är i så fall att föredra då 
man redan har villakvarter/bostadsområde.

Privatperson 22 (9B)  
Har synpunkter på byggvisionen Vallargärdet/Ulvsby och det område, 1 eller 2 tomter som är 
markerade i anslutning till min fastighet XXX. Vår fastighet har tillsammans med XXX servitut för 
avlopp/infiltrationsbädd på detta område. 
Utöver detta:
- Fin grönyta med karaktäriskt enbuskage. Har blivit en yta som används av barnen i områ-
det.
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- Tillfartsvägen från samfällighetens väg är liten och går nära hus i backen. Ytterligare trafik 
känns inte ok.
- Påverkar sjöutsikten för flera fastigheter på ett sätt som man får ont i magen av.
I stort ser jag inte vinningen med att bygga på detta område. Det är bättre att satsa på de övriga 
större områdena om det är så att denna trakt ska byggas ut. Är det värt att skapa missnöje för vi 
som bor här för att klämma in 1 eller två tomter? Mitt förslag är att dessa 1 till 2 tomter stryks från 
planen.

Privatperson 23 (9A och 9B) 
Vi vill vänligen men bestämt utrycka att vi hyser stor oro för och vill inte ha någon nybyggnation 
i vårt närområde. Heller inte någon exploatering av badplats och strövområde vid sjön Alsterns 
nordvästra strand, öster om vår fastighet. Gul- och grönmarkerade områden öster om väg 63 på 
översiktsplanen i er presentation. 
Vi anser det vara en enorm skillnad att ersätta den nuvarande naturliga lugna miljön till en mer 
offentlig plats som exempelvis en kommunal badplats skulle innebära. Antalet besökare skulle öka 
oerhört mycket med en stor belastning på sjöstranden som påföljd. Trafik av olika slag skulle vä-
sentligt öka under hela sommarhalvåret (och i tillägg stora delar av dygnet) samt troligen även under 
stora delar av vinterhalvåret.  
Vi hyser även stor oro för att djurlivet skulle påverkas negativt av nybyggnation och exploatering 
samt att vår bys nuvarande lugn och ro kraftigt skulle påverkas negativt av en stor ökad närvaro av 
fordon och människor.  
Vi som bor här har nyligen påverkats av den breddade 63:an som dessutom fått en förhöjd hastig-
hetsgräns vilket har påverkat vår boendemiljö negativt med högre ljudnivåer i vår direkta omgivning. 
Det som överväger att vi fortfarande trivs mycket bra med det vi har är att vi anser vår östra sida 
av fastigheten är helt underbar där hembygden breder ut sig med det lantliga inslaget, lugn och fina 
utsikt. Även vi befarar som det uttryckts på samrådsmöten, ”att nybyggande gör att Ulvsby riskerar 
att förvandlas från by till förort”. 

Privatperson 24 (9B)
Ordval: Visionen = Byggvision Vallargärdet/ Ulvsby 
Öp 2012 = Gällande Översiktplan och Öp 2050 = samrådshandling för Översiktplan 2050

Undertecknad är ägare av fastigheten XXX legitimerar mig som sakägare med lite historik, inspire-
rad av Öp 2012 sid. 10.
Min farfar Nils Jansson (1847-1911) förvärvade jordbruksfastigheten XXX omkring 1886-87- Han 
var son till Jan Jansson i Önnerud i Grava socken vars gård gått från far till son sedan 1600-talet 
(enl. kyrkoböckerna). Nils dog 1911, varefter jordbruket sköttes av hustru Matilda och deras upp-
växande barn. Matilda dog 1929, varefter gården övertogs av sonen Alfred. Fr.o.m. arvsskiftet fick 
min fader Paul använda ett rum i boningshuset varje sommar-semester till sin familj. Vi var många 
kusiner, tremänningar och grannbarn som lekte, var med på höskörden, badade två gånger om da-
gen, varefter vi hade kapplöpningar i Gunder Häggs anda på ängen vid badplatsen. Alla närboende 
familjer samlades varje lördag med kaffe-saft-kalas lek och tävlingar hela 30- och 40-talen.
1967 var jag med som vittne vid en förrättning hos min farbror Alfred, då han sålde odlings-marken 
och skogen till Nyeds kommun företrätt av tjänsteman Sundell och lantmätare Heikkilä, som upp-
rättade köpekontraktet på 40 000 kronor. Sonen John Jansson och hans vän Ingemar Gustafsson 
på Råbäcken fortsatte enligt avtal att använda marken till växtodling till hästfoder. Tre av Alfreds 
bröder byggde var sin sommarstuga, min fader 1941, farbror Fritiof  dessförinnan Ulvsbyn 1:32 och 
farbror Martin Ulvsbyn 1:44 lite senare. Ulvsbyn var allas vårt smultronställe.     

Nu till synpunkter på Vision Vallargärdet/Ulvsby:
Avsnittet ”Vad vill kommunen och varför” är tilltalande och innehållsmässigt av god kvalitet, som 



22

man hoppas i stort skall kunna genomföras. Dock önskar jag personligen en måttlig tillväxt på 
landsbygden och ingen tillväxt i tätorten Karlstad i form av förtätningar. Urbaniseringen är i flera 
avseenden omänsklig. 
 
Kommunens gällande översiktsplan Öp 2012 hävdar sid. 39: ”För att hela Karlstad ska kunna växa 
krävs en god planberedskap även i kommunens övriga tätorter.”  ”De erbjuder bra alternativ och 
kvalitativa miljöer både för boende och verksamhetsetableringar.”  Vidare sid 45: ”Bygden är rik på 
kulturmiljöer. Alsterdalen och Alsters kyrkby omfattas av landskapsbildskydd och är av riksintresse 
för kulturmiljö.” Därvid framhåller jag att den pågående planeringen av tätortsområdet Vallargärdet 
inklusive kyrkbyn aktualiserar skydd för bl.a. kulturvärden genom områdesbestämmelser såsom 
tidigare Öp har aviserat. 

Enligt Öp 2050 sid 35: ”Många som bor i kommunens tätorter trivs och vill gärna bo kvar även 
om livssituationen förändras.” ”Det kan t.ex. vara en lägenhet eller äldreboende och de kan där-
med lämna sin villa till förmån för yngre familjer.” Tomter för flerbostadshus bör förläggas till det 
tilltänkta centrum vid Mossbergs ICA-handel förhoppningsvis vid ett torg. Flervåningshus ute i vil-
laområden eller vid jordbruksmark skulle vara mycket störande för landskapsbilden och bör i stället 
samlas vid ett centrum. Äldreboenden bör helst vara i markplan med väl tilltagna uteplatser. Detta 
gäller särskilt demensboende med s.k. ”Sinnenas trädgård.” Obs! Var och en av tätorterna bör ha ett 
demensboende inte minst för goda kontaktmöjligheter med anhöriga. 

I den lilla björkdungen söder om min fastighet XXX och öster om fastigheterna XXX planerar 
Visionen en rad med någon slags bostäder. ”Lillskogen” kallas den och utgör en lekplats för barn. 
Kojor har byggts och gungor har använts. Familjerna har också en grillplats i dungen.  Där fast-
igheterna Ulvsbyn 1:44, 1:50, 1:51, 1:52, 1:74, 1:75 m.fl. är belägna var före slutet av 1940-talet en 
granskog, där vi barn lekte indianer och vita och byggde hyddor. Endast den gamla smedjan på fast-
igheten Ulvsbyn 1:75 belägen intill nedfartsvägen är kvar. Den användes av de tre gårdarna Ulvsbyn 
till en vandrande besökande smed, som där tillverkade vagnshjul bl.a. Kulturhistoriskt värdefull. I 
skogen fanns också en spännande rävfälla. Av allmän lekplats i skog är endast den ovan beskrivna 
”Lillskogen” kvar till barnens behov och berikande av miljön. Attraktivt läge för bebyggelse heter 
det för att locka nytillkomna. Men man bör väl också tänka på de redan boendes attraktiva lägen 
intill, som betydligt försämras. Ny bebyggelse på fel plats riskerar att skapa dålig grannsämja, vilket 
inte gynnar någon.
Att bygga på denna plats rimmar illa med visionens sammanfattning på sidan 2; ”Genom att bygga 
mer och koncentrerat inom Vallargärdet behöver inte mer utspridd samlad bebyggelse hamna på 
landsbygden i omgivningarna runtom i Ulvsby. Det finns ett stort värde i att kultur- och naturland-
skapet i trakten får finnas kvar.”
Vägen ner till området från väg 63 är delvis privat och underhålles av de närboende. De idylliska 
gamla grusvägarna bör bevaras och inte asfalteras även med tanke på hästarna på intilliggande 
Ulvsby Ranch. Dom gillar inte asfalt. De gamla grusvägarna är för övrigt dragna med stor följsam-
het mot landskapen med bebyggelse som grupperar sig kring landsvägarna.
I stället för ”Lillskogsläget” skulle det ge mer bostäder om man placerar sådana på var sida om till-
farten från väg 63 till Gräsåsholmen. Läget ger öppna vyer, skymmer knappast någon utsikt och har 
100 meter till sjön. Vägen till bebyggelse där är kortare och oproblematisk.

Sjöarna Gapern och Alstern har badmöjligheter. Tillgängligheten till det kommunala badet vid Kill-
sta bör förbättras både för bilburna med bättre parkeringsmöjligheter och cykelåkande med början 
av den tilltänkta cykelbanan från Vallargärdet till Molkom.
På sid. 32 uppmärksammas två badplatser vid sjön Alstern nedanför och öster om gårdarna i 
Ulvsbyn. Det står felaktigt att de har privatiserats. Dom har alltid varit privata fram till 1967 (se min 
historieinledning) då marken var böndernas. 1967 såldes marken till Nyeds kommun och övergick 



23

till Karlstad vid kommunsammanslagningen 1972. Vi boende har fortsatt att använda badplatserna 
precis som tidigare och använder de gamla stigarna och grusvägarna dit. Den sydliga badplatsen un-
derhålls av närboende. En liten udde har skapats av sprängsten från en fastighet efter samråd med 
boende och kommunen på 1970-talet. Den utgör ett skydd mot nordanvindarna och har båtplats. 
Några fastighetsägare har låtit köra dit sand och fått till en sandstrand. Badplatsen är liten, dock i 
passande storlek till de nu närboende. Men flera cykelåkanden längre ifrån har använt badplatsen 
utan förfång.
Många gånger har det genom åren varit problem med att besökande till sjön parkerat sina bilar så 
att de stått i vägen eller blockerat utfarten för fastigheterna närmast badplatsen. För att komma till 
rätta med detta har tidvis skyltar satts upp för att försöka minska biltrafiken. Behövligt underhåll av 
grusvägar och stigar har gjorts på privat initiativ.
I det här fallet föreslår jag att använda nedfarten från väg 63 vid fastigheten Ulvsbyn 1:29 till bron 
över Alsterån nära norra badplatsen. Vägen kommer att kantas av planerad ny bebyggelse och vara 
av god kvalitet. Parkering kunde lämpligen anläggas närmre väg 63. Från den norra badplatsen pla-
neras en promenadslinga längs vattnet till den södra badplatsen. Den badplatsen nås liksom nu för 
gående och cyklande på nuvarande grusväg och stig. Den lantliga karaktären kommer då att beva-
ras som både Visionen och översiktsplanerna önskar. Vattenskoter bör förbjudas på sjön Alstern. 
Annars störs fisket, vistelse i och på sjön och oljudet, som hörs vida ikring, tränger bort lugn och 
stämning.

Visionen håller ett tillfredsställande grepp om målet att vara rädd om landsbygdens karaktär. Så-
lunda framhålles på sid 23 ”Bygg i stil som rimmar med det som finns. Bygg med lokala material 
och naturkänsla i det som byggs”. De öppna markerna norr om Gräsås mellan Edsgatevägen och 
Klarälvsbanan, vid Gräsåsholmen och åkrarna ner mot sjön vid de tre gårdarna i Ulvsbyn bör beva-
ras i harmoni med den landskapsbilds- och kulturmiljöskyddade Alsterdalen på andra sidan sjön.
De relativt nybyggda husen vid norra vägen till Skål mellan väg 63 och Klarälvsbanan är okänsligt 
placerade och med sina vita, dominerande fasader rimmar de inte med det som finns (se Öp 2012 
sid 52-54). De har kommit till utan någon visions hjälp. De är ett bra exempel på att ”Byggvision 
Vallargärdet/Ulvsby” behövs!!! 

Privatperson 25
Undertecknad, XXX, fjärde generationens ägare och boende i fastigheten XXX, den fastighet som 
XXX beskriver i sitt yttrande som ”stamfastigheten”. Innan vår gård byggdes 1855 fanns grann-
fastigheten sedan flera hundra år tillbaka - den gamla gården i Ulvsbyn, och som ni i byggvisionen 
felaktigt benämner som belägen i Ulvsbybacken (s 11, punkt 13). Det finns även en undertext till en 
bild på samma sida beskriven som vy från Ulvsbybacken men som egentligen är en vy över Ulvs-
bybacken  - från Ulvsbyn. Ett annat sakfel är på sidan 32 och den norra större cirkeln för nummer 
9 som inte heller är Ulvsbybacken utan Ulvsbyn. Det skulle vara tråkigt om ni i samband med detta 
arbete tar bort de historiska namnen. 

Det har under mötena kring byggvisionen diskuterats om den lantliga charmen. För gårdarna i 
Ulvsbyn har det inte varit en lantlig charm, det har varit landsbygd i generationer -  med eller utan 
charm. I och med vår närhet till Karlstad har landsbygdskänslan avtagit mer och mer, något som vi 
förstår är oundvikligt. Men, vi har i och med vår närhet till riksväg 63 och dess utbyggnad fått er-
farna mer och mer trafikbuller. Inomhusmiljön är ok, men utomhusmiljön blir sämre och sämre allt 
mer trafiken och de tunga transporterna ökar. Vi kan inte vara på framsidan utan att skrika åt var-
andra när vi egentligen bara ska prata, och därför är baksidan ner mot sjön Alstern en oas. Men…i 
och med att våra gårdar ligger belägna högt över sjön hörs, särskilt efter trafiken tystnat sent på 
kvällarna/nätterna, minsta lilla ljud. Detta är ett nytt problem i och med vattenscootrarnas inträde 
samt den ökade användningen av den badplats som beskrivs som ”upplevs privat” i byggvisionen. 
Användandet har ökat efter utbyggnaden av 63:an och bygget av tunneln, och så också de störande 
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ljuden under främst kvällar och nätter. 
Vår oro är att anläggandet av en kommunal badplats nedanför oss, på baksidan, kommer göra att 
det i stort sett aldrig är lugnt kring oss under den tid på året vi befinner oss mestadels utomhus. 
Särskilt som att våra fastigheter befinner sig på ovanför sjön och vad det gör med ljudnivån. 
Som XXX skriver i sitt yttrande står det felaktigt i byggvisionen att de två badplatserna har privati-
serats vid norra änden av Alstern har privatiseras. Dom har alltid varit privata fram till 1967 (se min 
historieinledning) då marken var till största delen min farfars, eller hans kumpaner i granngårdarna. 
1967 sålde farfar marken till Nyeds kommun – tyvärr. Men, vi boende har fortsatt att använda bad-
platserna precis som tidigare samtidigt som vi förstår att kommunen vill göra något med marken. 
Men jag hoppas att det görs utan att offra den kulturhistoria i den lantliga miljö som gårdarna i 
Ulvsbyn har befunnit sig i hundratals år. 

Privatperson 26 (9B)
Undertecknade är ägare av fastigheten XXX Stugan, vedboden och lekstuga som finns på tomten 
byggdes under 30-talet av vår morfar. Han var född och uppväxt i jordbruksfastigheten Ulvs-
byn 1:66. Under vår uppväxt tillbringade vi alla våra somrar i denna sköna lantliga miljö med vår 
mammas släkt i gårdar, hus och sommarstugor runt omkring oss. Vi har tagit del av yttrande med 
synpunkter från XXX och delar till fullo hans synpunkter och då speciellt avseende området kring 
Ulvsbybacken. Vi vill dessutom belysa att barn som cyklar och personer med barnvagn/kärra har 
svårigheter att sig ner till sjön Alstern då bilar parkeras där vägen slutar och stigen ner till sjön bör-
jar. Dessa parkeringar kan även hindra vår in-och utfart till fastigheten och även till de bredvidlig-
gande fastigheterna. Vi hoppas i och med detta yttrande att den lantliga miljön kring Ulvsbybacken 
bevaras.

Gemensam kommentar yttrande 15-26
Tack för alla synpunkter. Intressant med all beskrivning av både historia och nutida användning av platser. Efter 
all denna information från er boende har vi fått ny kunskap och vi har därför nu tagit bort det tidigare gulmarkerade 
området för några bostadstomter, 9B ”lill-skogen”. Den markeras även som grön för att tydligt visa att den har ett 
värde som grönområde för er närboende och att det fortsatt ska fungera som det. 

Område 9A (benämnt 9 i handlingen) har efter samrådet minskats ned något så det sparas naturmark närmast er 
fastighet och att några bostadstomter föreslås längre ned. En illustrationsplan har lagts till som exempel på hur det 
skulle kunna göras, men det är bara ett exempel. Ska visionen bli verklighet behöver först kommunalt VA komma 
till området och sedan behöver markens lämplighet för bostadsbyggnation prövas i en detaljplaneprocess enligt plan- 
och bygglagen. Då ska amråd ske med er närboende och marken behöver även inventeras för att ta reda på naturvär-
den. Bostadsbyggnation kan då också anpassas efter var naturvärden är.

Byggvisionen fokuserar framförallt på utbyggnad av bostäder kring Vallargärdets centrala delar, men ser även över 
om några enstaka tomter skulle kunna lämpa sig i ytterlägena också, som här där kommunen äger mark i ett fint 
läge. 

De sakfel som framkommit gällande benämningarna Ulvsbyn och Ulvsbybacken har rättats till.

Badplatsen
Byggvisionen föreslår inte att stranden vid Alstern ska iordningställas som en kommunal badplats utan att det ska 
finnas badmöjlighet där. Parkering föreslås inte nere vid vattnet utan om det skulle behvöas, isåfall uppe vid buss-
hållplatsen. Bilen kan man ta till Killstad, platsen vid Alstern ses mer som ett bra ställe att kunna komma ner och 
bada gåendes eller med cykel av de närboende. 

Det är som ni skriver idag privata vägar, kanske kan det göra att det upplevs mindre privat att gå ner för andra 
som inte bor där? Den beskrviningen att det idag ”känns privat” har uttryckts av andra boende i området och 
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framkom i dialogen, men förtydligande har gjorts i visionen att det idag är privata vägar som sköts privat. Eftersom 
vägarna är privata går det att sätta upp skyltar om parkeringsförbud t.ex. när det blir problem med parkering av 
bilar. 

Gällande vattenskotrar och motortrafik på Alstern är det förståeligt att problem med störande ljud kan uppstå. 
De som kör har ansvar för att följa sjölagen och de sjövägsregler som gäller och polisen kan från den 1 juli 2021 ge 
ordningsböter på plats för störande och onödig vattenskoterkörning. Detta styr inte kommunen. 

Övrigt
Det stämmer att både landskapsbildsskydd och riksintresse för kulturmiljö finns för Alsterdalen och Alsters kyrkby. 
Detta är på östra sidan om rv 63 och måste beaktas vid ev tillkommande byggnation där vilket också står i byggvi-
sionen. Detta gäller dock inte på västra sidan av rv 63 där tätorten Vallargärdet ligger. 

Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att flerbostadshus endast bör placeras vid ett centrum i Vallargärdet. 
Lägenheter i ett hus med hiss och närhet till affär och service kan bidra till en möjlighet att bo kvar i området även 
om man kanske inte längre vill eller orkar ta hand om ett eget hus. Ett vård- eller demensboende till exempel med 
ett ”sinnenas trädgård” eller liknande har inte samma behov av att ligga nära affär och service utan skulle kunna 
finnas inom det gula området med småhusbebyggelse, gärna i kanten mot skogen där det är lite lugnare. Behovet kan 
kanske finnas för båda typerna av boende i framtiden. 

Privatperson 27 
Synpunkt: Det förslag som ligger för Vision Ulvsby -Vallargärdet tar ingen som helst hänsyn till 
vi som bosatt oss i Ulvsby har gjort det pga att vi har lantliga läge med öppna jordbrukslandskap. 
När man dessutom ökar folkmängd från 500 till ca 4000 försvinner också övriga småskaliga förde-
lar med stort lokalt engagemang, så tyvärr innebär förslaget att Området på sikt bara kan ses som 
en sovande förort. Ej heller kommer handeln öka i området eftersom det är så nära till Karlstads 
tätort. Så vi kräver!  att förslaget ändras till att begränsas till en byggnation angränsande till Vallar-
gärdet.

Sedan har jag även åsikt om att informationsmöten bara genomförts över teams. Der omöjligör för 
många att delta av kompetens och teknikskäl, så innan ni beslutar om visionen bör fysiska infor-
mationsmöten genomföras eftersom detta förslag får väldigt stor påverkan på många personers 
boendemiljö. Tex. En bergstäkt i Ulvsby hade fått marginell påverkan jämfört med detta förslag. 
Att det bara är en vision är inget försvar för att inte genomföra fysiska möten, istället desto viktiga-
re då! Alla förstår att kommande detaljplaner kommer hänvisa tillbaka till visionen som ni kommer 
påstå varit ute på samråd.

Kommentar: Förslaget bygger på en utbyggnad i Vallargärdet i första hand, vi har förtydligat det i byggvisionen efter 
samrådet. Där det redan finns ett planprogram för bostäder antaget, intill befintligt bostadsområde i Vallargärdet, är 
tänkt som första etappen av en utbyggnad här.

Efter samrådet har byggvisionen även reviderats med att en ny kategori (ljusgul färg) har lagts på de områden som 
ligger på jordbruksmark och det har förtydligats att detta är sista etappen i området. Detta är mark som ligger stra-
tegiskt till för att utveckla orten men avvägning behöver göras i kommande planeringsprocesser om behovet av mark 
för bostäder kan tillgodoses på annat sätt innan jordbruksmark tas i anspråk. 

Gällande samrådet så har det varit så att visionen som du skriver varit på samråd digitalt och inga fysiska möten 
har hållits pg.a. pandemin. Det finns inga krav i plan- och bygglagen på att fysiska möten måste hållas under en 
samrådstid utan det kan se olika ut med att man har möjlighet att ringa t.ex. eller skriva in enbart. Vår erfaren-
het har varit att de digitala mötena har fungerat bra och att många deltagit, men givetvis kan det vara en brist när 
inte alla har tillgång till tekniken. På samma sätt kan de fysiska mötena vara svåra för andra grupper att komma 
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till, som t.ex. småbarnsföräldrar som lättare kan delta kvällstid på distans hemifrån. För att inte enbart ha digital 
information har stadsbyggnadsförvaltningen också i det här fallet satt upp skyltar i området vid Ulvsby IP och 
aktivitetsparken vid Strömshall för att nå fler. Förslaget har också funnits att ta del av fysiskt på biblioteket och 
stadsbyggnadshuset. Det har också gått bra att ringa och prata på telefon under samrådet. 

Privatperson 28
Här kommer några synpunkter på Byggvision Vallargärdet/Ulvsby, som bland annat har presente-
rats på samrådsmötet den 4 oktober. I byggvisionen ingår flera riktigt bra planer, som rör utveck-
lingen av skolan, området vid affären, vattenförsörjning och avlopp samt mindre bostäder så att 
äldre kan bo kvar i bygden när huset blivit alltför stort.  I visionen nämns utveckling av en sort sam-
lingslokal, ett kulturhus, vilket känns väldigt positivt med tanke på kultur-och föreningslivet. Kanske 
en kombination av bibliotek, utställningsyta och kulturhus för alla åldrar? 

När det gäller boende för äldre finns i visionen en beskrivning av flervåningshus, något som kraftigt 
skulle förändra karaktären på byn. Hellre marklägenheter med möjlighet till egen täppa och uteplats. 
Det skulle gynna både äldre (lätt att ta sig in och ut ur bostaden) och ge utrymme för unga som 
söker mindre bostäder. Marklägenheterna skulle kunna vara hyresrätter för att även öka utbudet 
för unga i kommunen och området skulle kunna kännetecknas av ”co-living”, det vill säga blandat 
boende över generationsgränserna istället för ett separat äldreboende. Marklägenheter med tillgång 
till uteplats och egen täppa finns till exempel i Österstad, strax utanför Motala.

Med utökningen av antalet bostäder som beskrivs i byggvisionen kommer landsbygdskaraktären 
som finns i Ulvsby och Vallargärdet att helt försvinna. Ett kulturellt arv går förlorat. Det som gör 
området attraktivt byggs helt enkelt bort. Till exempel skulle Strömshall bli en stadsmiljö. I byggvi-
sionen föreslås alltför stora delar av åkermarken bebyggas. En halvering av förslaget är mer rimligt. 
Då kan bygden växa hållbart. Åkrarna behövs inte bara för den lantliga känslan, de är även en viktig 
resurs som betesmark eller för odling av spannmål för livsmedelsproduktion eller biobränsle. Åk-
rarna utgör också ett viktigt skydd mott översvämning, då de kan hålla vatten på ett annat sätt än en 
bebyggd yta (Råbäcken var kraftigt översvämmad bara för några veckor sedan). De år som åkrarna 
ligger i träda växer de till ängar för bin och andra pollinerare. Inte minst åkerkanterna är viktiga 
livsmiljöer för insekter av olika slag.

Med en så kraftig utökning av antalet bostäder följer även ökad trafik och ökat buller (även om 
framtidens transportsätt kanske är mer kollektivtrafik, mer elbilar etc så är en ökad trafik ett bekym-
mer).  Redan idag har bullret från RV 63 ökat markant och med fler bostäder, service och verksam-
het följer  oundvikligen ökade transporter. Tystnad är idag en brist i samhället. ”Omgivningsbuller 
är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige och påverkar vår hälsa på många sätt. 
Andelen i befolkningen som utsätts för buller riskerar också att öka, bl.a. på grund av fortsatt ur-
banisering, förtätning av våra städer och ökande transporter men också på grund av mer tillåtande 
riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder…. Omgivningsbuller är sällan hörselska-
dande men kan ge upphov till en rad andra besvär och hälsoeffekter, däribland försämrad kommu-
nikation och talförståelse, nedsatt inlärning och prestation, allmän bullerstörning, sömnstörning och 
fysiologiska stressreaktioner. De senaste årens forskning tyder även på att långvarig exponering för 
trafikbuller kan medföra en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, övervikt och diabetes.” (Männis-
kors hälsa i växande städer, Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling , kap 2.  
http://www.sou.gov.se/wpcontent/uploads/2016/06/rk_26106-Vetenskapsr%C3%A5det_nov- 
2018_webb.pdf).
 
En brist i byggvisionen är att Alstersjön samt vattendragen Råbäcken och branddammen vid 
Klarälvsbanan i höjd med Srömshall, i så liten utsträckning har beskrivits. Här behöver mer utför-
liga undersökningar göras av växt- och djurliv. I Alsterån, som rinner ut i Alstersjön, har exempelvis 
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ål påträffats. I branddammen finns vattensalamander, liksom i Råbäcken. Ytterligare bebyggelse vid 
Alstersjön skulle medföra ett ännu högre tryck på sjön. Redan vid det första samrådsmötet lyftes 
begynnande konflikter mellan exempelvis snabba båtar och vattenskotrar i förhållande till fritids-
fiske och de som badar – eller de som bara vill ta en lugn tur med kanoten. Idag präglas husen runt 
sjön till största del av lantlig karaktär. En utökning med stora villor i detta attraktiva läge, skulle vara 
ett stort ingrepp i både livsmiljön kring sjön – och den estetiska, kulturella miljön.   

Sammanfattningsvis: 
Fokusera på vatten och avlopp, utveckla området kring Vallargärdet, kring affären och skolan samt 
servicelokal (bibliotek/kulturhus/aktivitetshus?) bredvid nuvarande Smådjurskliniken. Utveckla 
gärna aktivitetsbanan vid Strömshall med tillhörande klubblokal för Ulvsby IF (åratal av kontakter 
med fritidsförvaltningen har ännu inte resultaterat i upprustning eller ny belysning vid elljusspåret 
till exempel). Kring Vallargärdet finns även möjligheter för fler bostäder att ta plats, utan att byn 
tappar sin karaktär och ”på-landet-känsla”. Bygg långsiktigt hållbart med möjligheter till egen täppa 
och med ett blandat boende med marklägenheter (inte flerbostadshus på höjden) som passar både 
äldre och unga. Slopa planerna på bostäder i området vid Strömshall, åkrarna bredvid Klarälvsba-
nan och slopa även planerna på fler stora villor vid Alstersjön. Gör en gedigen miljökartläggning 
av växt- och djurlivet kring vattendragen Alstersjön, Råbäcken och Branddammen vid Strömshall. 
Det finns en hel del bra i byggvisionen, vilket också framkom vid samrådsmötet den 4 oktober. Där 
fanns även en stor enighet kring vari problemen med förslagen ligger.

Kommentar: Tack för synpunkterna och bra idé gällande marklägenheter och generationsboende, det skulle passa 
mycket bra här och har lagts till som förslag i visionen. Behoven kan också se olika ut i olika åldrar och i olika 
skeden av livet så möjligheten till en något högre bebyggelse, 3-4 våningar i anslutning till affär och service behöver 
finnas kvar. Det är viktigt att bebyggelsen är hållbar och upplevs trivsam, det är också en fråga om utformning av 
husen och utemiljöerna intill.
För att möta det stora bostadsbehovet så behöver kommunen även hushålla med marken varför det också är hållbart 
att bygga något på höjden där det anses lämpligt, som här centralt i Vallargärdet.

Gällande buller så gäller bullerförordningen och den ska kommunen följa i eventuellt kommande detaljplaner, trafik-
beräkningar ska göras med mera för att inte hälsorisker ska uppstå.

Tanken med några villor vid Ulvsbyn är att de ska anpassas till den lantliga stil som är där, det har vi förtyligat i 
visionen nu. Det blir inte många nya föreslagna tomter vid sjön, cirka 6 stycken. 

Efter samrådet har byggvisionen förtydligats med att det ska ske en utbyggnad i Vallargärdet i första hand. Där 
det redan finns ett planprogram för bostäder antaget, intill befintligt bostadsområde i Vallargärdet, är tänkt som 
första etappen av en utbyggnad här. Förslaget har även reviderats med att en ny kategori (ljusgul färg) har lagts på de 
områden som ligger på jordbruksmark, som vid Strömshall och det har förtydligats att det är sista etappen i området. 
Det är mark som ligger strategiskt till för att utveckla orten men avvägning behöver göras i kommande planerings-
processer om behovet av mark för bostäder kan tillgodoses på annat sätt innan jordbruksmark tas i anspråk. 

Gällande föreslagna bostäder mot Alstersjön så har den ena gula markeringen tagits bort och den andra minskats 
ner, se utförligare svar i den gemensamma kommentaren till yttrande 15-26 tidigare i denna samrådsredogörelse.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser just nu över både belysning på elljusspåret och ev upprustning. Dialoger mellan 
Ulvsby IF och Kultur- och fritidsförvaltningen/Teknik- och fastighetsförvaltningen är fortsatt viktiga för utveck-
lingen.

Privatperson 29 
Detta dokument sammanfattar några synpunkter avseende den byggvision för Vallagärdet/Ulvsbyn 
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som för närvarande är på samråd. Undertecknade av detta dokument är alla idag boende i Ulvsbyn, 
i direkt anslutning till delar av den möjliga byggnation som visionen beskriver. Detta avser de två 
områden som i Byggvisionen benämns som område 5 (”Bostäder Strömshall”) och 8 (”Bostäder 
söder om Ulvsbygården”). Våra kommentarer baseras dels på den övergripande inverkan som bygg-
nation enligt Byggvision skulle ha för ovan områden, dels hur det direkt skulle påverka just vår egen 
vardag och livskvalitet. 

Inledningsvis konstaterar vi att Byggvisionen i stort innehåller många relevanta insikter och byg-
ger på väldokumenterad informationsinsamling. Vi ser också att det finns många fördelar med en 
utveckling av Vallagärdet/Ulvsbyn, kanske främst gällande att exempelvis seniorer skulle kunna 
stanna kvar i området i fastigheter med mindre boendeyta. Just gällande ovan två områden anser vi 
dock att visionen tar ett steg i fel riktning, vilket skulle innebära en allt för stor negativ påverkan för 
befintliga boende i närområdet likaväl som för flera potentiella nyinflyttade. 

Vi konstaterar att: de flesta Ulvsby-bor har valt att bo här med anledning av områdets lantliga inrikt-
ning. Ett område där natur, fritidsmöjligheter, öppna ängar mm har prioriterats framför trångbodda 
bostadsområden.
- Den föreslagna visionen för område 5 och 8 går tvärtemot flera av de positiva aspekterna 
som lyfts i visionen gällande ”anpassning till lantlig miljö”. Dessa två områden skulle utan tvekan 
bilda ett väldigt tätbebyggt område, med många små tomter, långt ifrån den lantliga känsla som kän-
netecknar området idag.
- Föreslagen byggvision skulle besanna många av de kommentarer kring rädslan att Byggvi-
sionen inte värnar om den lantliga känslan.
- Föreslagen byggnation inom område 5 och 8 skulle gå i motsatt linje kontra vad Byggvisio-
nen själv konstaterar; att ” Värdena på orten förutom själva tillgången till bostäder är därför viktiga 
att värna och utveckla för en positiv flyttkedja och inflyttning”.
- Möjligheter till aktiviteter på befintlig mark, ex skidåkning under vintertid som nyttjas av 
många inom området, skulle helt försvinna.
- Samtliga boende i område 5 och 8 skulle vara starkt påverkade av ljudet från väg 63, då det 
endast är ett fåtal meter till väg 63 (med kraftig trafik under stora delar av dygnet). Dvs långt ifrån 
den lantliga miljö för kvarvarande seniorer som Byggvisionen nämner.
- Skulle bullerskydd eller liknande byggas finns en stor risk att ljud från vägen vandrar i an-
nan riktning än idag, och påverkar övriga i närområdet. Detta skulle naturligtvis ha inverkan både på 
livskvalitet och värde på befintliga bostäder mm.
- Infarten till område 5 och 8 skulle ske genom ”spanska kurvan”, rakt över väg 63. En över-
fart som redan idag anses som farlig, främst med tanke på den höga farten på väg 63 i kombination 
med den begränsade sikten pga vajerräcke. Antalet nya boende/fordon enligt föreslagen omfattning 
i Byggvisionen skulle öka trafiken över väg 63 kraftigt, med ökad risk för olyckor. En buss och 4-5 
bilar i ”spanska kurvan” skulle innebära kö-bildning rakt ut på väg 63 i färdriktning mot Vallagärdet.

Vi ifrågasätter starkt att ett så tätbebyggt område nära 100-väg är rätt riktning för detta område och 
för både befintliga som nya Ulvsbybor. Baserat på ovan synpunkter är undertecknades tydliga öns-
kemål att områden 5 och 8 bevaras i nuvarande skick i så stor omfattning som möjligt. 

Kommentar: Tack för inkomna synpunkter.
- Angående infart från ”spanska kurvan”, riksväg 63 är statlig väg där Trafikverket är väghållare. Se deras ytt-
rande i denna samrådsredogörelse. Som de skriver behöver en trafikplan med områdets totala trafikalstring tas fram 
när området börjar detaljplaneras för att bedöma vilka åtgärder som eventuellt krävs för anslutningar till väg 63. 
En gemensam plan för kommunen och Trafikverket när åtgärder behöver utföras i förhållande till utbyggnadstakt för 
detaljplaneområdena kan också bli aktuell att ta fram. 
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- Bullerförordningen med gällande riktvärden för bostäder och uteplatser vid bostäder måste följas när nya bostäder 
planläggs och detta måste utredas närmare i ett senare skede vid en ev detaljplaneprocess för att exakt veta hur långt 
från rv 63 det skulle vara möjligt med nya bostäder. Område 8 har minskats ned något för att öka avståndet från 
vägen.  

Efter samrådet har byggvisionen förtydligats med att det ska ske en utbyggnad i Vallargärdet i första hand. Där 
det redan finns ett planprogram för bostäder antaget, intill befintligt bostadsområde i Vallargärdet, är tänkt som 
första etappen av en utbyggnad här. Förslaget har även reviderats med att en ny kategori (ljusgul färg) har lagts på de 
områden som ligger på jordbruksmark, som vid Strömshall och det har förtydligats att det är sista etappen i området. 
Det är mark som ligger strategiskt till för att utveckla orten men avvägning behöver göras i kommande planerings-
processer om behovet av mark för bostäder kan tillgodoses på annat sätt innan jordbruksmark tas i anspråk. 

Privatperson 30
lnledningsvis ar vi tacksamma och lättade över att det inte blir någon etablering av en bergtäkt i
Ulvsby. Det känns inspirerande att den idyll vi har i Ulvsby istället får utvecklas på ett positivt sätt 
där fler människor genom nybyggnation kommer att ges möjlighet att ta del av landsbygden så nära
staden.Vi är positiva till att kommunen bedömer att Ulvsby är ett område med utvecklingspotential..
Vi vill dock uppmärksamma vikten av att nybyggnation sker mycket varsamt runtom i Ulvsby så att 
den lantliga och fridfulla idyllen bevaras och inte ersätts av villaområden.

Ulvsby är idag ett tryggt och lugnt område där vi lever i harmoni med naturen samtidigt som vi har
nära till både skola, affär, kyrka och idrottsanläggningar.Enligt Karlstads kommuns uppgifter i 
dokumentet Områdesfakta 32 omr 202 0. xlsx (karlstad. se) framgår att det per 2019-12-31 fanns 2 
364 invånare i Vallargärdet med omland (d v s hela Ulvsby). Enligt planförslaget för del av Vallar-
gärdet fanns det 2008 240 st boende i Vallargärdet.

Om förslaget om 1 200 bostader runtom Vallargardets kärna skulle förverkligas innebär det en 
sanslös och orimlig befolkningsökning på en liten koncentrerad yta. Det kanns inte realistiskt och 
i enlighet med ett bevarande av ett fridfullt och lantligt Ulvsby. Vi rekommenderar därfor att målet 
om antalet bostäder reduceras kraftigt i översiktsplanen samt i Byggvision Ulvsby. Ulvsby kommer 
inte att förbli ett lika attraktivt boendealternativ om det blir en stor stadsdel. Karlstads kommun har 
redan i dag gott om stora stadsdelar dar andra områden än skog och natur är högsta prioritet för de 
boende.

Vi utgår från att Karlstads kommun i första hand förverkligar det planförslag för del av Vallargär-
det som godkändes 2009 och bygger ut runtom Vallargärdet. (Planprogram för del av Vallargärdet 
Ullvsby, Karlstad, Dnr SBN 2007-0319). Vi har valt att bosätta oss här för att kunna förverkliga och 
utveckla våra drömmar på landet i lugn och ro. För vår familj är det viktigt att få fortsätta leva som 
idag. d v s fridfullt och tyst i skogen. Då vi har draghundar som bor utomhus ar det avgörande för 
deras välmående att de har lugnt runt sig.

I Ulvsby finns det många hästgårdar och hästintresserade samt hundägare. Vintertid behöver vi
djurägare ha tillgång till skogsvägar och skogen då hästar och hundar inte får vistas på vare sig på
sidan om längdskidspåren eller på Klarälvsbanan. 

Vad gäller skogsvägen från riksväg 63 upp till Strömsberg och som sedan går vidare norrut
poängteras att den skogsvägen ska förbli orörd och fortsätta vara en grusad skogsväg. Det är ett rikt 
djurliv här. Vi boende och djuren behöver ha kvar våra skogsvägar. Vägen leder vidare till en rad 
olika naturstigar och brukas, förutom av oss boende på Strömsberg, även av boende runtom Alsters 
kyrka och boende längs med LV 728 och Ås för att nämna några exempel. 
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Utbyggnaden i Ulvsby bör ske varsamt och med största fokus på miljön och naturen för att säker-
ställa att så mycket som möjligt av skogen bevaras. Ulvsby är en idyll som Karlstads kommun kan 
vara stolt över. Vi är förhoppningsfulla och utgår från att den framtida utvecklingen i vår lantliga 
miljö görs på ett sätt så att vi kan fortsätta att leva i harmoni med naturen och dess rika djur- och 
växtliv. 

Kommentar: Vi har förtydligat i byggvisionen att den första etappen av utbyggnad i området bör ske i Vallargärdet, 
inom det område som redan har ett godkänt planprogram för bostäder (Planprogram för del av Vallargärdet Ullvsby, 
Karlstad, Dnr SBN 2007-0319) som ni också hänvisar till.

Eftersom den nya översiktsplanen fortfarande är i samrådsskede så kan antalet nya bostäder inom Vallargärdet fort-
farande justeras, detta får beslutas i processen kring översiktsplanen. Byggvisionen visar på vart inom området som 
det är lämpligt att bebygga. Ska 1200 bostäder byggas är bedömningen att både åkermark tas i anspråk och att det 
behöver byggas tätare/högre, än om det blir färre bostäder. 

Gällande skogsvägen som ni beskriver i ert yttrande som värdefull att ha kvar som just grusad skogsväg så har vi lagt 
till den sträckan i handlingen på sista sidorna gällande vandringsleder och ridleder som bör finnas kvar som det (eller 
utvecklas till det). 

Privatperson 31
Här kommer mina synpunkter på Byggvisionen för Vallagärdet-Ulvsby. Mycket har kommit fram 
vid de två mötena men åsikterna tål att understrykas.
* På byggvisionens sida fyra nämns att i förslaget till kommande ÖP utgör Vallagärdet en in-
tressant plats för förtätning som skulle må väl av ett ökat befolkningsunderlag. Vad betyder må väl? 
Vi mår väl och det har framkommit med all tydlighet vid mötena. Vidare ”skapa attraktiva boen-
demiljöer”. Området Vallagärdet-Ulvsby är redan idag ett attraktivt läge, just för att det ser ut som 
det gör. Vi som bor här tycker det är bra för att det är nära till stan, samtidigt som vi bor på landet. 
På sidan sex nämns att god arkitektur och anpassning till platsens kvaliteter spelar stor roll för att 
bevara värden i kulturlandskapet och den lantliga bebyggelsen. Vad är god arkitektur? Jag är inte 
imponerad av att stan fått pris två gånger för många av husen är tråkigt fula med en exteriör som 
gillas främst av arkitekter. En av bilderna på sidan 28 av en modern trädgårdsstad arkitekt Ettelva är 
rent ut sagt förfärlig och blotta tanken på sådana hus på ängen vid aktivitetsplanen är hemsk. 1200 
nya bostäder i en trädgårdsstruktur skapar därför frågetecken. Det låter bra med anpassning men 
när man väl är där är det byggherrens plånbok som styr, så är det bara.
* Skynda långsamt .Jag tycker jag hamnar i chock varje gång jag är inne i stan på grund av att 
det har byggts otroligt mycket på otroligt kort tid,  jämfört vad som skedde under den tid när jag 
bodde inne i stan mellan 1986-2005. Folk hinner inte med mentalt, stan har växtvärk.
* Förtäta inte genom att bygga sönder eller som det uttrycks under Hot ”Om man förtätar 
försvinner den lantliga känslan, charmen försvinner, närheten till skogen försvinner. Risk att det blir 
en förort och inte en by (s.25)”. och det är det som kommer ske eftersom bostäder intill Klarälvs-
banan blir en central plats i samhället (s. 30). Jag bor på Strömshall och trivs utmärkt som det är. Vi 
har också en utblick även om det är 63:an i bakgrunden, utblicken skapar luftighet. Med en byggna-
tion på fälten på båda sidor om Klarälvsbanan försvinner den. I visionen har man ”knött in” en 
massa hus och även eventuellt tvåvåningshus på en liten yta. Parhus ok, men radhus och mindre 
flerbostadshus -nej!! Det blir för mycket folk och ghetto landsbyggdstyle. Det är som någon sa, det 
blir en ny stadsdel och det är inte vad vi eftersökt när vi är positiva till byggnation här ute. Kommu-
nen anser vidare på sidan 30 att Strömshall är ett bra läge för att bygga samman bebyggelsen. Måste 
det byggas samman?  Trafiksituationen skulle bli en mardröm eller som en granne sa; det är redan 
trångt när folk ska åka skidor, lugnet försvinner, Strömshall blir trångt och instängt. Jag vill inte bo 
kvar när/om detta förverkligas och det är ju knappast tanken att vi som bor här nu ska illtrivas och 
flytta när vi egentligen vill bli gamla här.
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* Äldreboende, seniorboende, någon form av hyresrätter är bra i så måtto beroende var de 
placeras.  Jag är part i målet som boende på Strömshall men anser att bästa platsen för det är vid 
Vallargärdet.
* Vidare så beskriver ni på s26 ”Framtidsbild: Fler bostäder längs Klarälvsbanan och intill 
Vallargärdet centrum binder samman och förstärker samhället. En levande tätort med småhus, 
odling och gemenskap” Återigen, vi vill inte ha eller vara en tätort!  Nota bene, under Möjligheter 
nämns inte att vi kan och vill bli större vilket innebär att vi inte ser det som en möjlighet. Det fram-
kom under Svagheter Få lägenheter, inget äldreboende och inga större hyreslägenheter.  Jag välkom-
nar seniorboende, äldreboende och hyreslägenheter det för det behövs men i måttliga mängder.
* Kommunen borde tänka på att redan nu ordna med stadsbussar hit ut, det borde finnas 
underlag för det om det fanns fler turer. Värmlandstrafiks tidtabell är ett skämt där bussar t o m 
går samtidigt även om de tar lite olika vägar. Jag skulle garanterat åka mer buss om den möjligheten 
fanns. Jag gillar att handla i city men att ta bilen till en pendlarparkering på typ Rud blir bara fånigt. 
Gillar inte att handla på nätet av flera anledningar men det kanske det är så det får bli. Dels är miljö-
påverkan stor med transporter och förpackningar som ska hit och dit och slängs, dels vill jag känna 
på kläder och prova.

Och så lite annat. Det stör mig (mitt problem m a o ) att visionen tonas ned med att det är långt 
fram, inte juridiskt bindande o s v trots att jag vet att det behövs kommuniceras. Jag jobbade på 
KLK i två års tid under 2010-2011 och var då en stolt kommunanställd och kommuninvånare. 
Numera jobbar jag i en annan kommun och är tyvärr inte längre en stolt kommuninvånare. Bedröv-
ligt nog har jag tappat tron på hur kommunen behandlar ÖP, detaljplaner, bygglov o s v  på grund 
av alla turer som varit. Framförallt stadshusaffären och Skutberget. Men också att friska hus som 
rivs för att fastighetsägare låtit dem förfalla och motiveras med att det blir för dyrt att rusta och nya 
lägenheter ska byggas o s v. Mycket handlar om människor som ingår i samma nätverk, när man 
jobbar i sfären tänker man inte på det men kliver man utanför så blir det tydligt. Hörde under KLK- 
perioden hur det framfördes att kommuninvånare inte förstod sitt eget bästa! Min tilltro är därför 
låg till hur lyssnade på vi kommer bli och vad som kommer ske här ute. Jag är den första att beklaga 
det. Lycka till med fortsatt arbete!

Kommentar: Tack för dina synpunkter. Med ”må väl av ett ökat befolkningsunderlag” menas att att det då skulle 
finnas möjligheter/underlag för mer service i området att gå runt, men också för kollektivtrafiken att kunna gå oftare 
och för skolan att kunna vara kvar.

Gällande typ av byggnation vid Strömshall så föreslås en blandning av villor och radhus, parhus. Vi har tagit bort 
flerbostadshus. Det blir viktigt vid utformning att anpassa stilen till det lantliga läget genm t.ex. material och färgval 
så som träfasader och traditionella slamfärger t.ex. 

Efter samrådet har byggvisionen förtydligats med att det ska ske en utbyggnad i Vallargärdet i första hand. Där 
det redan finns ett planprogram för bostäder antaget, intill befintligt bostadsområde i Vallargärdet, är tänkt som 
första etappen av en utbyggnad här. Förslaget har även reviderats med att en ny kategori (ljusgul färg) har lagts på de 
områden som ligger på jordbruksmark, som vid Strömshall och det har förtydligats att det är sista etappen i området. 
Det är mark som ligger strategiskt till för att utveckla orten men avvägning behöver göras i kommande planerings-
processer om behovet av mark för bostäder kan tillgodoses på annat sätt innan jordbruksmark tas i anspråk. 

Äldreboende, seniorboende och någon form av hyresrätter föreslås enligt byggvisionen i centrala Vallargärdet, inom 
det som är markerat med en lila markering runt i kartan på s. 27, dvs inte i Strömshall.  Äldreboende, t ex ett 
demensboende, skulle också kunna ligga inom det gula området norr om Vallargärdet. 

Angående kollektivtrafiken så är det idag Region Värmland de som har hand om både stadsbussarna och länstrafi-
ken, se deras yttrande tidigare i denna samrådsredogörelse.
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Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun 
den 6 december 2021 av Marie Janäng och Åsa Lundgren.


