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Sammanfattning 

Det finns stor utvecklingspotential i och omkring kommunens mindre tätorter. Ulvsbyområdet, med 
fokus på huvudorten Vallargärdet, samt byarna Åstorp, Strömshall, Mosstorp och Ulvsbyn är ett områ-
de som skulle kunna kompletteras med fler bostäder och få fler invånare. Det är ett attraktivt bostadslä-
ge med redan utbyggd service i form av skola, idrottsplats, Ica-butik m.m. Det är relativt nära Karlstad 
tätort med goda pendlingsmöjligheter både med kollektivtrafik och snabbt cykelstråk, Klarälvsbanan, 
hela vägen till centrum. 

Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse, och att fungera som en inspi-
ration för ett möjligt byggande på orten. Dokumentet ska vara ett stöd i kommunens kommande plan-
arbeten på orten. Lämpliga områden för ny bebyggelse, verksamheter eller service som pekas ut i denna 
vision är både på kommunal och privat mark. Det är sedan är det upp till respektive fastighetsägare hur 
de vill utveckla marken i framtiden. 

Förslaget utgår från att bygga vidare på centrala Vallargärdet i en första etapp och föreslå mest ny 
byggnation där, då det är nära till befintlig service som affär, skola och busshållplats. Klarälvsbanan är 
en viktig cykelled genom samhället och mer bostäder föreslås också längs med den. Stor del av den här 
marken är dock jordbruksmark och därför måste fortsatta avvägningar göras i kommande planprocesser 
för att se om behovet av mark för bostäder kan tillgodoses på annan plats innan jordbruksmark tas i 
anspråk. För att binda samman Klarälvsbanan med Vallargärdet behöver stråket dem emellan förstär-
kas, till exempel genom en bygata där gående och cyklister har företräde. 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 naturlandskapet i trakten får 
finnas kvar. Området kring Mossbergs har även potential att utvecklas till ett tydligare centrum och blir 
en starkare knutpunkt, som även kan gestaltas för att fungera tydligare som mötesplats i samhället.

För att bygga mer i området behöver kommunalt vatten- och avlopp byggas ut till Vallargärdet vilket 
just nu är i planeringsstadiet. Kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp söder-
ifrån med en överföringsledning från Edsgatan. Som tidsplanen ser ut nu så ska det vara utbyggt till 
Vallargärdet år 2030. 

Under arbetets gång genomfördes en digital dialog med boende i Vallargärdet/ Ulvsby. Det togs även 
fram ett digitalt kartverktyg som barn i området kunde fylla i för att lämna idéer och beskriva hur de 
använder området idag.

Detta är en vision och inget juridiskt bindande dokument, vilket innebär att för att visionen ska bli verk-
lighet behöver markägare sedan ta initiativ och lämna in begäran om planläggning, alternativt ansöka om 
bygglov om det rör sig om enstaka byggnader.
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Vad är en byggvision?
Det finns stor utvecklingspotential i 
och runt omkring Karlstad kommuns 
mindre tätorter. Där skulle boenden 
med andra kvalitéer än i de centrala de-
larna av Karlstad kunna erbjudas. 
Efterfrågan på bostäder i mer stadsnä-
ra landsbygd har även ökat de senaste 
åren. Stadsbyggnadsnämnden gav 
därför år 2016 stadsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att ta fram bygg-
visioner för kommunens småorter. 
Syftet med byggvisionerna är enligt 
uppdraget att finna attraktiva lägen att 
bygga bostäder, verksamheter, service 
på, både centralt i tätorterna och mer 
lantligt. Detta både på kommunal och 
privat mark för att se på samhället i en 
helhet. Sedan är det upp till respektive 
fastighetsägare hur de vill utveckla 
marken i framtiden. 

Förutom att peka ut lämpliga lägen för 
ny bebyggelse är tanken med bygg-
visionen också att fungera som en 
inspiration för ett möjligt byggande på 
orten. 

”Byggvision Vallargärdet/ Ulvsby” är 
inte ett juridiskt bindande dokument, 
men ska vara ett stöd i kommunens 
kommande detaljplanering. Tidigare 
har en byggvision för Väse (2019) 
och Norsbygden (2020) arbetats fram. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har som 
målsättning att påbörja ett byggvi-
sionsprojekt per år, förutom Ulvsby 
i följande orter: Molkom, Skåre och 
Skattkärr.  

Hur vi har jobbat  
Arbetet med byggvisionen påbörja-
des 2021 och har skett i samverkan 
med kommunens översiktsplanering, 
teknik- och fastighetsförvaltningen, 
barn- och ungdomsförvaltningen, 
miljöförvaltningen och kultur- och fri-
tidsförvaltningen. Samverkan har gjort 
att frågor om framtida näringsliv, so-
ciala frågor, service och ortens tillväxt 
och välmående kunnat lyftas fram och 
att ett bredare perspektiv kunnat tas i 
byggvisionen än enbart tillkomsten av 
nya bostäder. I visionen tas även mark 

Bakgrund och syfte
för verksamheter, handel, service och 
liknande upp. 

Utöver det interna arbetet har det ge-
nomförts ett flertal platsbesök, dialog 
med boende och verksamma i områ-
det samt tagits fram en digital karta 
som barn kunnat fylla i kring hur de 
använder området. Under hösten 2021 
var byggvisionen på formellt sam-
råd. Då har myndigheter, föreningar, 
boende i området och intresserade haft 
möjlighet att lämna synpunkter. Efter 
samrådet har alla inkomna synpunkter 
sammanställts av kommunen och be-
svarats i Samrådsredogörelsen, bilaga 2. 

Avgränsning
Ulvsbyområdet är större än det områ-
de som byggvisionen tar upp. Exakt 
gräns för Ulvsby är svårt att dra, men 
det brukar hänvisas till det område 
som motsvarar Alsters socken.
En avgränsning av arbetet har gjorts 
till det som definieras som tätort inom 
området, vilket sträcker sig från Alsters 
kyrkby och tätorten Vallargärdet i norr 
till Ulvsbyn/Gräsåsholmarna i söder.  

Tidigare beslut
Kommunens översiktsplan (2012)
Karlstad kommun är positivt inställd 
till byggande på landsbygden och i de 
mindre tätorterna på bygden. De har 
stor betydelse för Karlstads möjlighet 
till utveckling och tillväxt och erbjuder 
bra alternativ och kvalitativa miljöer 
både för boende och verksamhetseta-
bleringar. Att människor bor kvar eller 
flyttar hit är viktigt för att kunna hålla 
ett serviceutbud med både kommunal 
som kommersiell service. Många efter-
frågar pendlingsmöjligheter när man 
söker ny bostad och möjligheterna till 
kollektivt resande är en viktig grund 
för möjligheterna att kunna utöka 
antalet boende på orten. En ökad ef-
terfrågan på senior- och äldreboenden, 
trafiksäkerhetsfrågor som utbyggnad 
av sammanhängande cykelbanor och 
satsningar på centrummiljöerna är 
generella utmaningar för tätorterna.

I gällande översiktsplan från 2012 är 
detta område som byggvisionen hante-
rar utpekat som ett utredningsområde 
för stadsnära landsbygd. Just nu pågår 
även arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan där Vallargärdet pekas ut 
som en intressant plats för bebyggelse-
utveckling med fler bostäder som skul-
le må väl av ett ökat befolkningsunder-
lag. En större befolkning i Vallargärdet 
skulle bidra till ett ökat underlag för 
service samt skapa attraktiva boende-
möjligheter på kort pendlingsavstånd 
med buss till Karlstad tätort. Fokus för 
ny bebyggelse ska i första hand ligga 
på områden som ligger på gång- och 
cykelavstånd från kollektivtrafiknoden 
i Vallargärdet, dvs 2 km.  

Gällande planer
En områdesplan finns för Vallargär-
det-Ulvsbyn från 1981. I Vallargärdet 
gäller en byggnadsplan från 1958, med 
utvidgningar och ändringar gjorda 
1964 och 1967. 2009 togs ett plan-
program fram för del av Vallargärdet, 
Ulvsby. I Ulvsbyn finns också en gäl-
lande avstyckningsplan från 1944 och 
ändring av avstyckningsplan 1972.
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Tätortsavgränsning enligt SCB (2018)
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INLEDNING

Vallargärdet/ Ulvsby i siffror

I tätorten Vallargärdet bor det cirka 650 människor (Ulvsbyn och Mosstorp räknas som del av 
tätorten Vallargärdet sedan 2015).  

Inom Vallargärdet med omland, dvs från Edsgatan i söder till Gapern i norr bor det cirka 2360 
invånare. Av dem är 25,5% barn mellan 0-18 år. Endast 4,3% är mellan 19-24 år, 53,6% är mel-
lan 25-64 år och 16,6% är 65 år eller äldre.

Medelåldern är 40,4 år vilket kan jämföras med riksgenomsnittet som är 41,2 år. 
Bebyggelsen inom Ulvsby består nästan uteslutande av villor. (Källa: SCB 2019)

Vallargärdet ligger cirka en mil nordost om Karlstad vid riksväg 63 mot Molkom och Filipstad. Vallargärdet tätort ligger i ett omland som 
ofta brukar benämnas som Ulvsby eller Ulvsbyområdet. Själva platsen Ulvsbyn ligger söder om Vallargärdet tätort.

Riksintressen 
Riksintressen gäller geografiska om-
råden som har utpekats därför att de 
innehåller nationellt viktiga värden och 
kvaliteter. Följande riksintressen berör 
Ulvsby-området. 

-Kommunikationer 
Riksväg 63 är utpekat riksintressen för 
väg.

-Kulturmiljö
Alsterdalen är utpekat riksintresse för 
kulturmiljövården. 

-Friluftsliv
Klarälvsbanan

Riksintressen
600m4002000
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Klarälvsbanan

Alsterdalen

Riksväg 63

6km420
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Vänern

Vallargärdet

Ulvsbyn

”Ulvsbyområdet”

Rv 63 
Gapern

Alstern

Karlstad

Molkom
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Vad vill kommunen och varför?
Det finns stor utvecklingspotential 
i och omkring kommunens mindre 
tätorter. Ulvsby-området, med fokus 
på Vallargärdet, Åstorp, Strömshall, 
Mosstorp och Ulvsbyn är ett områ-
de som skulle kunna kompletteras 
med fler bostäder och må väl av ett 
ökat befolkningsunderlag. Det är ett 
attraktivt och populärt bostadsområdet 
med redan utbyggd service i form av 
skola, idrottsplats, kvalitativt friluftsliv, 
Ica-butik med mera. Det kommunala 
vatten- och avloppssystemet håller 
även på att byggas ut mot Vallargärdet. 

Läget är bra med närhet till skogar, 
sjöar och öppna landskap samtidigt 
som det är nära Karlstad tätort med 
goda pendlingsmöjligheter både med 
kollektivtrafik och snabbt cykelstråk, 
Klarälvsbanan. Även Forshaga nås 
med Klarälvsbanan, endast ca 8 km 
bort.

Nya bostäder i området kan förutom 
att stärka underlaget till service lokalt 
även skapa en lokal flyttkedja och för-
ändra bostadsmönstret på ett positivt 
sätt. Genom att uppföra olika former 
av boenden som helt saknas eller som 
det är brist på, till exempel mindre 
lägenheter, kan en lokal flyttkedja ge 
lediga bostäder på andra håll och möj-
ligheter att bo kvar i bygden trots att 
man får andra boendebehov. I dialog 
med boende i området var just mindre 
radhus, lägenheter och äldreboende 
önskemål som lyftes fram.  

Något som lyftes som styrkor i dialog 
med de boende i området var att det 
inom Ulvsby finns en stark gemenskap 
och drivkraft. Det finns flera ideella 
föreningar som driver aktiviteter och 
därmed skapar mötesplatser mellan 
människor. Relationer mellan männ-
iskorna i bygden är en viktig faktor att 
ta tillvara på och något att främja även 
i kommande byggprojekt. Det kan till 
exempel vara genom byggemenskaper 
dvs. att enskilda personer och familjer 
tillsammans planerar och låter bygga 
ett eller flera hus att sedan bo i och 

bruka, är ett sätt att få ett boende som 
är anpassat efter de egna villkoren och 
behoven. Drivkrafterna kan variera, 
men kan handla om att man vill bo 
tillsammans, om bostadens utform-
ning, om ekologiskt byggande, om hur 
man vill bo som äldre, eller kanske 
om möjligheten att behålla eventuella 
ekonomiska vinster.

Det kan också vara genom andra pro-
jekt som kommer genom drivkraft och 
kreativitet från människor i trakten.

Långsiktigt hållbar 
utveckling
Långsiktig hållbarhet kan ta sig uttryck 
i allt ifrån materialval i nybyggnationer 
och kulturmiljöer, klimatanpassning 
och möjlighet till kollektivt resande till 
att upplysa om möjligheter att restau-
rera befintliga byggnader. Hållbarhet 
syftar heller inte bara till ekologiska 
aspekter utan även kulturvärden, soci-
ala frågor och ett samhällsekonomiskt 
synsätt. Här spelar bland annat god 
arkitektur och anpassning till platsens 
kvaliteter en stor roll för att bevara 
värden i kulturlandskapet och den 
lantliga bebyggelsen. 

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

Attraktiva mötesplatser och offentliga 
miljöer utomhus, som till exempel 
lekparken, idrottsplatsen, elljusspåret 

och aktivitetsplatsen är betydelsefulla 
för ett positivt socialt sammanhang. 
Saker som är viktiga för ett välmående 
samhälle.



  BYGGVISION ULVSBY               | 7

Vad vill kommunen och varför?
UTGÅNGSPUNKTER
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Förutsättningar
Kulturmiljö och historia
Slättmarken kring sjön Alstern har an-
vänts för odling och bosättning sedan 
medeltiden. Under århundradena som 
följt, kom bosättningar till också i de 
mer perifera delarna av socknen. Av 
bland annat topografiska skäl kom går-
darna här att ligga rätt så spridda och 
odlingsmarkerna inte så sammanhäng-
ande. Bebyggelsen i området har växt 
fram utifrån olika gårdar och det var 
länge ren landsbygd. För Ulvsbyn finns 
en avstyckningsplan för tomtmark från 
1944 och på 1960-talet planerades och 
växte villaområdet Vallargärdet fram. 

Kulturhistoriskt värdefulla områden, 
byggnader och platser
Alsterdalen
Öster om riksväg 63 ligger Alsterdalen, 
som är en del av Ulvsby. Området är 

utpekat som riksintresse för kulturmil-
jövård och här finns också ett land-
skapsbildskydd. Alsterdalen sträcker 
sig från Alsters Herrgård i söder till 
Alsters kyrka och Alstrums herrgård i 
norr. 

Alsterdalen har en skiftande landskaps-
bild, i söder är dalgången småbruten 
med mindre odlingsytor och betesmar-
ker, i norr öppnar den sig i större sam-
manhängande jordbruksmarker. Inom 
Alsterdalen finns många minnesmär-
ken av kultur- och litteraturhistoriskt 
intresse, främst knutna till Gustaf  Frö-
dings diktning. Flera äldre gårdar och 
tidstypisk jordbruksbebyggelse finns 
på flera håll i dalgången. Det kultur-
historiska värdet ligger dels i helheten 
- samspelet mellan olika kulturelement 
och de litterära traditionerna, dels i 

de välbevarade enskilda fornlämning-
arnas och den befintliga bebyggelsens 
utformning. Bostadstillägg inom det här 
området ska ske mycket varsamt med 
hänsyn till kulturmiljövärdena.

1. Alsters kyrkby
Längst norrut i Alsterdalen ligger 
Alsters kyrkby med Alsters kyrka från 
1696. I likhet med många andra värm-
ländska kyrkor är den spånklädd och 
rödmålad. Intill ligger en timrad socken-
stuga från 1830. I byn kring kyrkan lig-
ger också flera gamla fina boningshus.

2. Alstrums gård (Alstrum 5:1)
Norr om Alsters kyrka ligger Alstrums 
gård från 1772. Det är en typisk bruks-
herrgård, med mangårdsbyggnad 
och flyglar, och den var kärnan kring 
Alstrums järnbruk som fanns från cirka 
1640 till 1850-talet. Idag är gården ett 
bed& breakfast och lantbruk med väx-
todling, djurhållning, stall med mera.

3. Forsnäs och Rotnäs gårdar
Forsnäs gård har anor sedan medeltiden 
och finns redovisad i 1503 års räken-
skapsbok. Här i jordbruksmarkerna 
planerade Gustav Vasa att anlägga 
Värmlands första hammarsmedja, men 
det hela kom av sig. Under 1600-talet 
skapades istället ett järnbruk här. Miljön 
kring Forsnäs och Rotnäs gårdar känne-
tecknas också idag av agrar verksamhet 
och från den livliga industriella epoken 
finns bara fragment kvar. Vid Forsnäs 
Bruk finns idag bryggor för båtplatser 
och på ”Sågens dag” visas den vattend-
rivna sågen upp av hembygdsförening-
en. 

4. Ås by
Ås finns omnämnt som en bosättning 
i 1653 års jordebok. Den första gården 
kompletterades senare med två till. Ås 
by har kvar sin ålderdomliga struktur, 
med tre välbevarade gårdar samlade 
kring en smal byväg. Bebyggelsen är 
enhetlig i en klunga och är ett exempel 
på traditionellt belägen och utformad 
bondbebyggelse. 
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Häradsekonomiska kartan från 1883-1895 visar var de första gårdarna uppstod.
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5. Klarälvsbanan 
Järnvägen, NKIJ-banan, byggdes i 
slutet av 1800-talet. Den före det-
ta järnvägssträckningen gick mellan 
Skoghall, Karlstad, Munkfors, Hagfors 
och Filipstad. Banan användes för att 
transportera råmaterial och varor till 
industrierna längsmed banan och dess 
huvudägare var Uddeholmsbolaget. På 
1950-talet började banans delar läggas 
ned och på 1980-talet togs rälsen bort. 
Banvallen, som numer heter Klarälvs-
banan, används idag som cykelväg.

6. Före detta Ulvsby stationshus 
(Alsters-Åstorp 1:41) 
Ulvsby station uppfördes 1906. Bygg-
naden har sedan stationen togs ur bruk 
fungerat som förskola och fritidsgård 
och är idag privatägd. Byggnaden 
beskrivs i kommunens kulturmiljöpro-
gram som särskilt värdefull, den visar 
på infrastrukturens framväxt kring för-
ra sekelskiftet och har starka samhälls-
historiska värden. Järnvägsstationen 
hade en framträdande plats i samhäl-
let. Stationsbyggnaden är tidstypiskt 
byggd med brutet tak, oregelbunden 
fasaduppdelning och spröjsade fönster, 
med stilinfluenser från både national-
romantik och jugend. 

7. Före detta Ulvsby skola (Ulvsbyn 1:30)
Skolan byggdes 1872 och användes 
som skola fram till 1981. Huset kallas 
nu Ulvsbygården, det ägs av Ulvsby 
folkdanslag och används som fören-
ingslokal.

8. Mossbergs lanthandel
Butiken startade i det röda bonings-
huset, för att sedan byggas ut i anslut-

Mittemot Ica-butiken Mossbergs liggger den 
gamla poststationen som idag är privat bostad. 
(Alstrum 1:90)

ning till boningshuset 1957 och till 
sist bli en separat byggnad 1967. Det 
skedde i takt med att bostadsområdet 
Vallargärdet byggdes. Tidigare fanns 
här även en bensinstation, Esso. I Val-
largärdet fanns också en poststation, 
numera bostadshus.

Övrig historia - gårdar, villor och 
samlingsplatser

9. Mosstorps gård (Mosstorp 2:1)
Gården är en tvåvånings knuttimrad 
byggnad, med vitmålad locklistpanel 
och tegeltak. Huset är byggt under 
1800-talets senare hälft. 

10. Ordenshuset (Logen Linnea)
I mitten av 1800-talet var fattigdomen 
och misären i Sverige stor. Så även 
alkoholkonsumtionen, och många ar-
betare fick till och med sin lön utbetald 
i brännvin. Under slutet av 1800-talet 
startades flera nykterhetsrörelser, bland 
annat IOGT-NTO och tillsammans 
organiserade de cirka 6 % av befolk-
ningen i landet år 1910. I Ulvsby finns 
ordenshuset Logen Linnea, ordens-
huset används idag som förskolelokal 
och mötesplats för PRO med olika 
arrangemang.

Bild tagen av tegel som torkat vid ”Ler-höla”, dagens aktivitetsplats vid Strömshall.

11. ”Ler-höla”
Vid gamla Ulvsby IP, aktivitetsplanen 
har det tidigare varit ett tegelbruk. 
Man tog lera ur dammen och sedan 
fick stenarna ligga och torka, där det 
idag är en grusplan. 

12. Bostadshus (Alstrum 1:2)
Huset är ett typiskt sekelskifteshus 
med torn och snickarglädje, byggt 
1908 med gulmålad fasspontpanel och 
tak av falsad plåt. 
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TIPS!
Kommunen har tagit fram en karta över bygg-
nadsår	på	befintliga	byggnader,	där	det	går	att	
se	vilka	hus	som	finns	kvar	idag	från	olika	årtal.		
Kartan	finns	på:	https://gi.karlstad.se/kmk/

13. Ulvsbyn
I Ulvsbyn, eller Ulfsbyn som det benämns på häradsekonomiska kartan 
från 1893, finns äldre gårdar kvar. Enligt kartuppgift finns en gård med 
byggnadsår 1690 här.

14. Vallargärdet
Bostadsområdet Vallargärdet byggdes under 1960-talet. Området tillhör-
de då Nyeds kommun och planerades för att tillgodose tidens behov av 
egnahemsbebyggelse. Man menade att området som tidigare bestått av 
åkermark var ”ett naturligt centrum för socknen, det är dess geografiska 
medelpunkt och här finns en välsorterad diversehandel” (Mossbergs). I 
närområdet fanns tvättinrättning vid Alsterån och Ulvsby snickerifabrik 
och såg med cirka 50 anställda. Plats för allmänna ändamål som skola 
och ålderdomshem planerades också in och lekplats för barnen. Områ-
det består av tidstypisk bebyggelse, villor och radhus, kring vägar med 
olika ädelstensnamn - Safirvägen, Opalvägen, Diamantvägen, Rubinvä-
gen och Turkosvägen.

Vy från Ulvsbyn över Ulvsbybacken 

Det här är ett urval av byggnader som finns kvar 
och berättar om områdets historia, utöver dessa 
kan det finnas andra byggnader inom området 
som har höga kulturhistoriska värden. Det behö-
ver inventeras och studeras närmare vid eventu-
ellt kommande planläggning inom området!

Bostadsbebyggelse och förskolan i Vallargärdet



12 |                 BYGGVISION ULVSBY

Landskap och naturvärden
Utanför Vallargärdet, tätorten i områ-
det, är landskapet varierat med skog- 
och jordbrukslandskap. Det finns 
också en hel del vatten i form av större 
sjöar, bäckar och mossar. Riksväg 63 
delar området och är en stark barriär 
mellan den östra och västra sidan. På 
den östra sidan ligger Alsterdalen som 
har en skiftande landskapsbild. I söder 
är dalgången småbruten med inslag av 
mindre odlingsytor och betesmarker 
medan den i norr öppnar sig i större 
sammanhängande jordbruksmarker. 
För Alsterdalen finns också ett land-
skapsbildsskydd, vilket syftar till att 
skydda området från större påverkan 
eller förändring.
 
På den västra sidan ligger största delen 
av bebyggelsen, den är placerad efter 
terrängen och jordarten, där jordbruk-
smarken ligger lägre och på lera medan 
det är mer sandig morän och på några 
ställen berg i dagen där bostäder finns. 

De största sammanhängande jord-
bruksmarkerna ligger i söder runt 
Skålsbäcken, men även upp mot Ås. 
De största sammanhängande skogarna 
ligger norr- och väster om bebyggel-
sen.

Blå- och grönstruktur
Ulvsby ligger mellan sjön Alstern i 
söder och sjön Gapern i norr.  Mellan 
dessa sjöar rinner Alstersälven och 
binder samman dem. Alstersälven 
går genom östra delen av området 
och i höjd med Alstrum är en del av 
bäckmiljön klassad som nyckelbiotop. 
Inom hela Alsterdalen finns olika na-
turvärden kopplat till naturbetesmar-
ker, värdefulla lövskogsområden och 
fågelliv bland annat. 

Sjön Alstern har pekats ut av fiske-
riverket som ett nationellt värdefullt 
vatten. Flodkräfta finns i sjön, eller har 
åtminstone funnits tidigare. Här finns 
även ål och ishavsrelikten Mysis relicta. 
Fiskgjusen använder sjön som fiske-
vatten. I vattendraget nedströms sjön 

finns den rödlistade fisken asp, varför 
Alstern utgör ett potentiellt område för 
asp om vandringsvägar förbi reglerings-
dammarna kan ordnas.

I nordväst ligger Åsmossen och från 
den rinner sedan Råbäcken, ner genom 
Åstorp och ut i Alstern. Från skogen, 
med höga friluftsvärden, och åkermar-
ken vid Strömshall finns också mindre 
vattendrag som leds mot Råbäcken och 
vidare mot sjön Alstern. 

Mer söderut finns även ett vattendrag, 
Skålsbäcken, som leder från Lindrågen 
och vidare ner mot Alstern. Längs med 
Skålsbäcken finns ett ”objekt med na-
turvärde” enligt Skogsstyrelsens invente-
ring; en bäckravin med olikåldrig björk, 

al, asp, gran och hägg. Vissa partier 
har fått utvecklas fritt och innehåller 
gott om död ved vilket gynnar vedin-
sekter och hackspettar. Andra partier 
är plockhuggna med sparade äldre 
björkar.

Utöver dessa vattendrag finns även 
en damm i Mosstorp där grod- och 
kräldjur samt mindre vattensalamander 
finns. Tidigare har större vattensa-
lamander funnits där. 

Det finns också en äldre damm (”Ler-
höla”) intill Ulvsby gamla IP som 
troligtvis omfattas av det generella 
biotopskyddet. Även denna är av värde 
för groddjur, men i dammen finns 
också gott om ruda.

Natur- och friluftsvärden inom naturmark enligt kommunens naturvårds- och friluftsplan. 
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Äldre lövträd vid  Mosstorp

Åkerlandskapet 

   Grusväg genom skogen norr om Vallargärdet

Damm vid aktivitetsparken ”Ler-höla”

Skogsmark norr omm Vallargädet

Spridningssamband
Genom området finns spridningsnätverk för bland 
annat vildbin, barrskogsmesar och lövskogsarter.

Värdefulla träd
En inventering av värdefulla träd och alléer har 
gjorts av Länsstyrelsen där några träd inom om-
rådet pekas ut i Mosstorp längs med vägen och i 
Alsters kyrkby.

Strandskydd
Strandskydd finns på 100 meter från sjön Alstern 
och Alstersälven.
Det kan även vara strandskydd på 100 meter 
kring den damm som finns vid aktivitetsplanen 
i Strömshall. Det behöver utredas i kommande 
planarbeten.
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Socialt liv
Utelek och sport
Ulvsby IP ligger i Vallargärdet och här 
finns fotbollsplan, uterink för isplan, 
omklädningsrum och cafeteria. Fören-
ingen som håller till här är Ulvsby IF. 
Här är det föreningsverksamhet och 
planlagda träningar men används även 
till spontanidrott och skridskoåkning av 
de boende i området. 

Aktivitetsplan (gamla Ulvsby IP) ligger 
i Strömshall och där finns en kulle som 
är en populär pulkabacke på vintern, 
den är också den enda som finns inom 
området. Här finns också boulebanor 
och området används som teknikbana 
för cykel och för hundträning. Intill 
finns Ulvsby IF:s klubblokaler som idag 
är slitna. Aktivitetsplanen är idag lite 
igenväxt och skulle må bra av lite mera 
skötsel, men är ändå en viktig mötes-
plats för de boende. Här finns också 
parkering och entrén in till elljusspåren, 
så många utifrån som nyttjar skidspåren 
och motionsspåren parkerar här.

Vallargärdets lekplats är en kommu-
nal lekplats som ligger centralt inom 
bostadsområdet i Vallargärdet. 

En multisportarena med belysning 
finns på Vallargärdets skolgård och 
används även kvällstid. Idrottshallen i 
skolan är liten, men används även utan-
för skoltid av föreningar till träningar 
för vuxna och barn.

Motionsspår
Norr om Ulvsbyn ligger ett motions-
spår med elbelysning. Motionsspåret 
är cirka 2,5 kilometer långt och kan 
kopplas samman med Klarälvsbanan. 
Det finns också längre spår på 5 och 10 
kilometer. En iordningställd grillplats 
finns.

Vintertid preparerar Ulvsby IFs skids-
ektion elljusspåret med längdsskid-
spår. Även cykelleden Klarälvsbanan 
prepareras med skidspår norrut från 
parkeringsplatsen. Även ute på gärdet 
på kommunens mark görs skidspår i 

ordning. Eftersom det är kuperat längs el-
ljusspåret är det bra att också ha skidspår 
på plana ytor, speciellt för barn. Klar-
älvsbanan har höga friluftsvärden och 
används frekvent av motionärer. Även på 
sjön Alstern prepareras både skidspår- 
och skridskobana.

Hästverksamhet/ridvägar
Inom det område som byggvisionen 
hanterar och i Ulvsby i stort så finns det 
en hel del hästgårdar, hästverksamhet 
och hästhagar. Det finns inga av kom-
munen utpekade ridstigar utan det rids 
inom stora delar av skogarna och lands-
vägarna runt om i området. Det finns 
bra möjlighet till att rida ute och långa 
sträckor. Både öster och väster om 63:an 
mot Forshaga eller Skattkärr och vid sjön 
Alstern. Hästar kan ledas under 63:an på 
gång- och cykelvägen.

Större hästgårdar finns i Rotnäs, Glänne, 
Bergsäng, Brandsbol, Alstrum på östra 
sidan. På västra sidan är det mycket hästar 
runt Ås/Åstorp men även Lindesnäs. Det 
går att hyra in sig i stall i Ås och Alstrum.  

Badplats 
Vid sjön Gapern ligger Killstabadet, 
som är en kommunal badplats där det 
sommartid bedrivs simskola. Badplatsen 
har brygga, liten sandstrand och lång-
grund sandbotten vilket gör den barn-
vänlig. Här finns omklädningsmöjligheter, 
toalett (utedass) och soptunnor. Avfarten 
till området upplevs osäker och det går 
endast att ta sig till badplatsen med bil.

Vid Gaperns utlopp mot Alsterälven 
finns även bryggor för småbåtar, vid 
Forsnäs Bruk som är ett järnbruk från 
1600-talet med vattendriven såg som 
finns kvar och visas upp på ”sågens dag”.

Vid sjön Alstern finns det möjlighet att 
bada, men det finns ingen större bad-
plats. Det upplevs av många som privat 
nere vid sjön, eller att vägen ner till sjön 
upplevs privat. 

Små tomtar gömde sig längs elljusspåret vintern 
2020.

Entrén från Strömshall in till Ulvsbyspåren.

Populära skidspår görs iordning av Ulvsby IF på 
vintern.
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Idrottsföreningar och intresseföreningar
Skidsektionen i Ulvsby IF sköter 
spårdragningen av skidspåret och har 
aktiva skidåkare som tävlar i klubbens 
namn, men klubben sektionen har 
ingen organiserad träningsverksam-
het. Föreningen Sektionen har även 
orientering. Ulvsby IF har också en 
gymnastiksektion som håller till i 
gymnastikhallen vid Vallargärdets 

skola. Här finns barngymnastik för 
flera åldersgrupper och olika former av 
träningspass (kondition, styrka, tabata 
etcetera) för lite äldre barn och vuxna. 
Karlstad-Ulvsby Skytteförening är en 
förening som dels håller till i Sundsta 
Idrottshus, Karlstad (vintertid), dels på 
skjutbanan i Blomsterhult (öster om 
Alstern) under sommartid.

Alsters Sockens Hembygdsförening 
håller till i Tälleruds Hembygdsgård 
som ligger cirka två kilometer söder om 
Alsters kyrka. Föreningen anordnar ar-
rangemang och event och hyr ut lokalen 
till privata sammankomster. 

Ulvsbys Folkdanslag är en förening 
som håller till i Ulvsbygården som 
ligger centralt i Ulvsby (gamla Ulvsby 
skola). Föreningen har sociala aktiviteter 
och även uthyrning av lokalen. 

KRUT (Konstförening i Ulvsby Trak-
ten) är en förening som ordnar konstut-
ställningar i möteslokaler i närområdet. 
Föreningen skapar mötesplatser på 
ställen som Alsters sockenstuga, Tälle-
ruds hembygdsgård, Åstorps handel-
strädgård med flera. I samband med 
utställningarna anordnas workshops, 
lunch och café på de olika platserna och 
träffarna kan innehålla sociala aktivite-
ter såsom dans, teater eller dylikt. 

Teater Mimulus är en förening som 
arrangerar föreställningar, events och 
workshops med utgångspunkt från sin 
teaterlada i Hösserud. Karaktären på 
det de gör är en blandning av teater, 
musik, cirkuskonst och djurinslag.

PRO Ulvsby är en förening som 
anordnar träffar och sociala aktiviteter 
för medlemmar bland annat i Logen 
Linnea (ordenshuset i Ulvsby). 
Fiskevårdsföreningar finns för både 
Alstern och Gapern

Service och näringsliv
Ica Nära Mossbergs i Vallargärdet vid 
riksväg 63 är en viktig mötespunkt för 
de boende i Vallargärdet med omland. 

Smådjurskliniken

Samtidigt är det en viktig butik för många 
resande kunder som stannar till efter 
vägen. Ica Nära Mossbergs är ombud för 
Postnord och rekommenderat brev. Kon-
tantuttag kan i viss mån göras i kassan och 
utanför butiken finns postlåda. 
I Ulvsby finns flera firmor som utför olika 
tjänster inom till exempel bygg, mark och 
anläggning, elinstallation, transport och 
maskin, brunnsborrning för bergvärme 
eller avloppsanläggningar. Det finns även 
företag inom medicinsk fotvård, Bed & 
Breakfast, foto och reklam, sten- och 
gravvård, uppfödning och försäljning av 
travhästar med mera. Det finns en små-
djursklinik och även en snickerifabrik.
Karlstads auktionsverk och Värmlands 
museum har också lokaler i området. 

Åstorps handelsträdgård ligger vid Ås-
torp, geografiskt mitt i området och funge-
rar förutom som handelsträdgård även som 
en mötesplats med café och aktiviteter.

På östra sidan av riksväg 63 finns Ulvsby 
ranch som erbjuder westernridskola på 
terminerna. Även pub, konferenslokal och 
övernattning för besökare. Österut, norr 
om kyrkan ligger Alstrums gård som dri-
ver Bed and breakfast, lant- och skogsbruk 
och där det finns möjlighet att hyra in sig 
i stall. Norrut ligger också Rotnäs gård, 
med café och gårdsbutik.

Skola och förskola
Vallargärdets skola är en F-6 grundskola 
(förskoleklass till och med årskurs sex) som 
ligger centralt i tätorten. I anslutning till 
skolan finns en gymnastikhall för skolverk-
samhet samt föreningslivet. Det finns också 
en multisportarena med planer för olika 
idrotter. För årskurs 7-9 är Frödingsskolan 
på Kronoparken garantiskola. Skolskjuts 
anordnas endast till den skolan som elever-
na är hänvisade till. 

En förstudie med översyn av lokaler för 
förskola och skola pågår genom TFF till-
sammans med BUF, och ska vara klar 2021. 
Det finns ett underhållsbehov av både sko-
la och förskola. Förstudien ska utreda det 
långsiktiga behovet ur både verksam-
hets- och fastighetsägarperspektiv. 

Ett kvällsdopp vid populära Killstabadet

Alstrums gård

Det finns många hästar i närområdet.
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KRUT, Konstrunda i Ulvsbytrakten, brukar 
vara vid pingst varje år. 
 gård med cafe och glasseria är ett besöksmål i 
trakten och Teater Mimulus, med djurteater, ett 

FÖRSLAG
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Bussparkeringen för skolskjuts är 
utanför skolan, invid återvinningssta-
tionen, och är trång idag då även per-
sonal står parkerade där. Utemiljön 
på skolan är inte så stor så skolsko-
gen som ligger norr om skolan är 
viktig och används flitigt.

Skolskjuts
Idag får de som bor söder om Lind-
rågsvägen skolskjuts. Skjutsen kör 
där och hämtar från Lindrågen och 
sen ut på 63:an och in vid Mossbergs. 
Om det fanns belysning på Klar-
älvsbanan och en separat gc-väg till 
skolan skulle fler kunna cykla själva 
till skolan än idag.

Kommunal förskola
Vallargärdets förskola ligger i nära 
anslutning till grundskolan. Försko-
lan har fokus på barnens språkut-
veckling, deras nyfikenhet samt 
förmåga att leka och lära.

Fristående barnomsorg 
Personalkooperativa förskolan 
Linnea är en ekonomisk förening 
som ligger i Mosstorp, i Ulvsby 
ordenshus/logen Linnea. Försko-
lan är belägen i närhet till skogen 
och fokuserar på lek och aktivitet i 
utevistelse och naturmiljö. Föräld-
rakooperativet Ulvarna håller till i 
missionshuset i Ulvsby. Förskolan har 
en pedagogisk ambition att involvera 
barnens föräldrar i verksamheten. 

Kyrkor/församlingar 
Alsters kyrka ingår i Alster-Nyeds-
bygdens församling tillsammans 
med Nyeds kyrka och Älvsbacka 
kyrka. Kyrkan ligger högt beläget 
öster om riksväg 63 i Vallargärdet 
och är en populär kyrka för vigsel 
och begravning. Församlingshem-
met mittemot kyrkan tar uppemot 
80 personer, medan kyrkan rymmer 
300 personer. Sockenstugan har plats 
för 30 personer. Här anordnas flera 
aktiviteter för stora och små i försam-
lingshem/sockenstuga, bland annat öppen 
förskola och körer.

1. Forsnäs bruk
2. Rotnäs gård
3. Alstrums gård, Alsters 
kyrka och sockenstugan
4. ICA Mossbergs, Vallar-
gärdets skola och förskola
5. Åstorps handelsträdgård
6. Logen Linnea och försko-
lan Linnea
7. Ulvsbygården och 
förskolan Ulvarna
8. Ulvsby Ranch
9. Tällerud Hembygdsgård
10. Killstad badplats
11. Mimulus teater

11
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Vägar och kollektivtrafik  
Vägar
Riksväg 63 går genom området och är 
en statlig väg som Trafikverket ansva-
rar för. Den fungerar som en länk för 
arbetspendlande samtidigt som den 
trafikeras av långväga resande och 
yrkestrafikanter. Vägen är riksintresse 
för kommunikation samt trafikled för 
farligt gods. 

Bostadsgatorna inom Vallargärdet ägs 
och sköts till största del av kommu-
nen. I övrigt är samtliga gator enskilda 
vilket innebär att det är olika vägfören-
ingar och samfälligheter som äger och 
sköter gatorna. En del enskilda vägar 
får statsbidrag och de vägarna sköter 
kommunen åt vägsamfälligheten.    

Gång och cykel
Klarälvsbanan är en asfalterad bil-
fri cykelled som går genom Ulvsby, 
vilket gör det möjligt att cykelpendla 
till många arbetsplatser. Till Karlstad 
centrum är det ca 12 km och till Fors-
haga centrum ca 8 km. Klarälvsbanan 
går mellan Karlstad och Hagfors och 
lockar också många cykelturister och 
motionärer.

Det saknas belysning på Klarälvsbanan 
här, men den har vinterväghållning 
från Karlstad fram till Vallargärdet. 

finns kapacitet i befintligt avloppsre-
ningsverk att ansluta fler hushåll. 
Vid cirka 15 tillkommande hushåll 
finns en tröskelnivå för VA-försörj-
ningen i Ulvsby. Under denna nivå 
så medför tillkommande hushåll inga 
konsekvenser för VA-anläggningen 
men över denna nivå (15 tillkomman-
de hushåll) så erfordras omfattande 
utbyggnad av dricksvattenproduktio-
nen och eventuellt myndighetskrav 
att minska miljöbelastningen, dvs en 
högre grad av rening. 

För att bygga mer i Ulvsby behöver 
därmed kommunalt vatten- och avlopp 
byggas ut vilket det finns planer på 
i kommunens VA-plan. Kommunen 
bygger ut kommunalt vatten- och 
avlopp söderifrån med en överförings-
ledning från Edsgatan. Som tidsplanen 
ser ut nu så kan det vara utbyggt med 
kommunalt vatten- och avlopp i Val-
largärdet till 2030.  

Dagvatten 
Befintligt dagvattensystem i tätorten 
är inte dimensionerat för att klara 
av så kallade extremregn, regn med 
återkomsttid upp till 100 år eller mer. 
I fortsatt planering behöver hänsyn 
tas till dagvattenförhållandena, till 
exempel genom höjdsättning, så att 
dagvatten från ett extremregn fritt och 
utan att skada byggnader med mera, 
kan ytavledas mot gator och diken och 
vidare mot recipient. När mark som 
idag bidrar med naturlig fördröjning/
infiltration bebyggs, är fördröjning 
av dagvatten att föredra. Kommunen 
ser gärna att fördröjning av dagvatten 
blir en självklarhet och att man tidigt 
i skiss- och projekteringsskedet väger 
in det som en naturlig del i skapan-
deprocessen. Alsterälven lider av 
övergödning vilket gör hanteringen av 
spillvatten och dagvatten särskilt viktig 
att utreda. Just nu pågår ett projekt 
för att minska övergödningen i sjön 
Alstern. Bebyggelseutvecklingen inom 
området ska också bidra till att minska 
näringsläckaget till sjön för att steg för 
steg förbättra vattenkvaliteten.

De röda gatorna är statliga vägar, de mörkblå 
kommunala och de ljusblå är enskilda vägar.

Vintertid prepareras skidspår norrut 
till Forshaga. 

Förutom Klarälvsbanan så finns kor-
tare cykelvägar. En del som går från 
Vallargärdets skola, under 63:an mot 
Alsters kyrkby och vidare söderut till 
bostäderna öster om 63:an och en som 
går under 63:an vid Ulvsbyn.

Parkering 
Parkeringar finns i anslutning till Ica 
Mossbergs och vid Vallargärdet skola. 
Även vid Ulvsby IP, aktivitetsplanen 
och i närheten av entrén till Ulvs-
byspåren. Det finns även en yta intill 
Klarälvsbanan, på östra sidan i höjd 
med Vallargärdet där många parkerar 
för att ta sig ut på Klarälvsbanan.

Kollektivtrafik 
Buss
Värmlandstrafik går med flera av sina 
busslinjer förbi Vallargärdet och Ulvs-
byområdet på 63:an. Busshållplatser 
finns vid Vallargärdet och Ulvsbyn. 
Att välja bussen utan byte till centrala 
Karlstad tar ca 15 minuter i restid. 
Merparten av resorna utgörs av arbets- 
och studiependling. Till universitetet 
tar det ca 13 minuter med buss. 

Skolskjuts erbjuds till de skolelever 
som har tillräckligt avstånd till skolan 
enligt kommunens föreskrifter. 

Enligt kommunens översiktsplan finns 
ett riktvärde för god tillgång till kollek-
tivtrafik. På landsbygden bör bebyg-
gelsen lokaliseras så att avståndet till 
närmsta busshållplats inte överstiger 2 
kilometer.

Teknisk service
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten, avlopp och dagvat-
tenledningar finns inom Vallargärdet, 
som har ett eget reningsverk och vat-
tenverk. Resterande boende har enskilt 
vatten och avlopp.

Befintlig vattenförsörjning i Ulvsby 
nyttjas i princip till fullo idag, däremot 
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Återvinningsstation och gc-väg under 63:an vid 
Vallargärdet

Återvinningsstation  
I nära anslutning till Ica Nära Moss-
bergs finns en återvinningsstation. 
Stationen drivs av Ftiab (Förpacknings 
och tidningsinsamlingen). Framöver är 
det bra att få till flera samlingspunkter 
för källsortering inom hela området  
för 4-20 hushåll som ersätter sophämt-
ningen hos varje fastighet. De skulle då 
också kunna fungera som gemensamma 
delningscentraler för trädgårdsredskap 
och verktyg till exempel.  

Ledningar 
Det finns en ledningsrätt och servitut 
norr om Vallargärdet inne på fastighe-
ten Alstrum 5:1. Det är en ledningsrätt 
som sträcker sig genom hela Värmland 
till förmån för Fortum Distribution AB, 
för elektrisk starkströmsledning. Det 
finns även fiberkablar, teleledningar 
och andra ledningar som behöver tas 
hänsyn till i vidare planarbete inom 
området. 

El- och telenät och fiber 
Ellevio AB är nätägare och har både lo-
kalnät och regionnät inom området. De 
har även ett ställverk intill Linnea logen.
Karlstads stadsnät har fiber utdraget i 
stora delar av Vallargärdet med omland. 

Risk och hälsa 
Översvämning, skyfall
Risk för översvämning/instängda 
områden vid skyfall, finns i markområ-
den som ligger lägre. I området är det 
framförallt på ett par ställen intill 63:an 
och ett ställe inom Åstorp, se karta.
Det finns idag inga karteringar för 
Alstern, Alsterälven och Gapern utifrån 
översvämningsrisk. Det skulle behöva 
tas fram i en kommande planläggning 
om byggnation ska ske i närhet till 
dessa sjöar och vattendrag. 

Geoteknik och markföroreningar
Åkermarkerna består av lera. Där 
bebyggelsen ligger är det mer sandig 
morän och på några ställen berg i 
dagen. 

Platser där verksamhet bedrivits som 

kan innebära eventuell risk för markför-
oreningar finns på några platser, som 
reningsverket och där det varit bilhandel 
och annan verksamhet. Blir områden med 
känd risk för markföroreningar aktuella 
att planlägga är det en fråga som behöver 
studeras närmre. 

Trafikbuller och farligt gods 
Riksväg 63 utgör den största bullerkällan. 
I utsatta lägen behöver bullerutredningar 
göras i samband med detaljplanearbete. 
På riksväg 63 går transporter med farligt 
gods. Vid planläggning i anslutning till 
lederna (inom 150 meter) behöver riskbe-
dömningar och riskutredningar genomför-
as.

Jordbruksmark
En stor del av området och dess omland 
består av jordbruksmark. Denna mark är 
viktig för livsmedelsproduktion, biologisk 
mångfald, buffra vatten och för att bidra 
till den lantliga karaktären. Jordbruksmark 
som exploateras kan aldrig gå tillbaka till 
jordbruksmark igen och kan därmed ses 
som en ändlig resurs. Därför är det av stor 
vikt att inom ramen för planprocessen se 
om exploateringsbehovet kan tillgodoses 
på annat sätt innan jordbruksmark tas i 
anspråk.

Gällande ianspråktagande av jordbruk-
smark anges följande i miljöbalken 3:4: 
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta be-
hov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.”

Att möjliggöra för bostäder genom 
förtätning inom tätorten kan anses som 
ett väsentligt samhällsintresse och vara 
försvarbart om det inte går att komplettera 
eller utveckla orten med bostäder på annat 
ställe. Exploatering bör dock koncentreras 
främst till fält närmast tätortsgränserna 
och splittring av sammanhängande jord-
brukslandskap med goda produktionsför-
utsättningar bör undvikas så långt det går.

600m4002000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2020-11-13

Skala 1:15000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Kartan visar lågpunkter (blå-lila områden) och 
lågpunktsstråk (röda streck) där vatten samlas 
och leds vid skyfall.

Kartan visar med en stjärna platser som kan vara 
påverkade av markföroreningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Dialogträffar
Som en del av arbetet har dialogträffar med boende i Ulvsby ägt rum i syfte att få information om platsen ur ett boende-
perspektiv. Hur är det att bo i Ulvsby? Vad finns för framtida möjligheter? Vad har platsen för styrkor och svagheter?

Dialogträff  februari 2021
Ett större digitalt möte genomfördes med boende i området i februari 2021. 
Det genomfördes i mindre grupper som så kallade SWOT-analyser (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). Det 
handlar om att diskutera kring bygdens svagheter, möjligheter, hot och styrkor. Utöver det större mötet har även enskil-
da samtal med boende ägt rum för att skapa en bild av Vallargärdet/Ulvsby.

Kartverktyg 
Ett kartverktyg har även tagits fram för att samla in synpunkter från barn i området. Här har barn kunnat rita in sina 
skolvägar och markerat bra och dåliga platser längs den. De har även kunnat markera sina favoritplatser och platser de 
undviker samt även kunnat lägga in egna idéer på vad som skulle kunna förbättras i området.

På de kommande sidorna följer en sammanfattning från dialogerna.

Kartverktyg barn
Sammanfattningsvis så går och cyklar barn på Klarälvsbanan och vägen mellan den och skolan, belysning på Klarälvs-
banan söderut önskas. Enda platsen som var utpekat negativ var återvinningsstationen, som beskrevs som skräpigt och 
mörk. Favoritplatser var vid aktivitetsparken, skolskogen, skolan, IP och kring elljusspåret. Egna idéer kom fram som 
växthus på skolgården, fler platser att leka på och mer att göra som parkourpark, skateboardramp, hinderbana eller 
klättervägg. Nu finns det mest saker för de som tycker om fotboll. Klätterställning för större barn. Gärna en lekpark där 
barn kan samlas efter skolan. Kanske med tema ”Lilla-Ulvsby” med miniatyr Mossbergs, små stall, hästhinder m.m.

”Skulle vilja cykla till skolan, men 
det finns ingen cykelväg”

Utdrag ur kartverktyget som använts för att samla in synpunkter från barn i området.
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STYRKOR
•	 Samhörigheten,	det	finns	en	stolthet	över	sin	bygd,	folk	hälsar	på	varandra.
•	 Landsbygden,	man	vill	bo	på	landet,	med	lugn	och	ro.	Tryggt.	Man	känner	folk	här,	och	det	är		
	 nära	till	människor.
•	 Det	är	lagom	centralt	och	nära	till	allt	man	behöver.	Matbutik,	skolor/förskolor	finns.
•	 Finns	ett	driv	i	bygden,	mycket	aktiv	förening	med	aktiviteter	både	för	barn	och	vuxna.
•	 Närhet	till	sjöar	och	djurlivet,	man	bor	på	landet,	samtidigt	som	det	är	nära	till	Karlstad.
•	 Kreativ	bygd	med	stort	åldersspann,	gammal	odlingsbygd.
•	 Finns	kulturliv,	med	konst,	omlandet	är	blandat	lantligt	och	kultur.
•	 Vallargärdet	samhälle	är	fint	och	strukturerat.
•	 Man	kan	se	att	det	är	ett	populärt	område.	Det	finns	nybyggda	hus	och	hus	på	gång	att	byggas.
•	 Bra	kollektivtrafik	på	vardagarna.
•	 Tunneln	under	63:an	är	riktigt	bra	och	trafiksäker.

Service/mötesplats
•	 Skolskogen,	skolans	utemiljö	är	härlig.
•	 Kyrkan	är	en	stor	aktör	här	ute	med	öppna	förskolan,	barn	och	ungdomsverksamheter,	körer,	de		
 anordnar soppluncher mm! 
•	 Handelsträdgården	Åstorp	är	en	tillgång	för	området,	och	Rotnäs	gård!
•	 Hembygdsföreningen	har	flera	hus	och	ordnar	saker.	Aktiviteter	för	skolan	och	midsommarfi	
	 rande.	
•	 KRUT	(konstrundan	i	Ulvsby)
•	 IOGT	logen	Linnea	är	en	stor	sak	för	de	äldre	här	ute	med	bio	flera	gånger	i	månaden,	mindre		
	 konserter	och	andra	aktiviteter.
•	 Socken-bladet,	vår	lokala	tidning. 

Friluftsliv/sport
•	 Klarälvsbanan	och	friluftslivet	är	ett	stort	plus.	Många	kommer	i	kontakt	med	Ulvsby	tack	vare		
	 Klarälvsbanan	och	cykling.	
•	 Ulvsby	är	ett	bra	ställe	att	ha	hästar	på.	Det	finns	bra	möjlighet	till	att	rida	ute	långa	sträckor.
•												Alstern	och	Gapern	är	mötesplatser	och	bra	rekreationsområden	under	alla	årstider.
•	 Elljusspåret,	motionsspåren	är	populära	både	sommar-	och	vintertid	med	skidspår.	Reflexbana		
	 finns,	orientering.
•	 Ulvsby	IP.	Används	året	runt,	isbana	på	vintern.	Många	barn	hänger	där.	
•	 Ulvsby	IF,	ideellt	engagemang	som	behövs	här	ute.	Gör	skidspåren!
•	 Pulkabacken	på	aktivitetsplanen.	Den	enda	i	närheten.
•	 Gärdet	intill	aktivitetsplanen	när	det	dras	skidspår	där,	flack	åkning	för	barn	och	vuxna.
•	 De	små	skyltar	som	finns	med	information	kring	t.ex.	vattensalamandrar	är	trevliga	inslag	som		
	 ger	en	mer	kunskap	om	vad	som	faktiskt	finns	i	sin	närhet	och	ger	mer	anknytning.	

DIALOG

 ”Närhet till sjöar och djurlivet, 
man bor på landet, samtidigt som 

det är nära till Karlstad.”
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SVAGHETER
Bostäder
•	 Få	lägenheter,	inget	äldreboende	och	inga	större	hyreslägenheter.
•	 Trångt	vid	Vallargärdet,	små	tomter.	

Skola
•	 Skolans	lokaler	är	trånga,	undermåliga,	barackkänsla.	
•	 Liten	idrottshall	i	skolan,	en	större	skulle	göra	så	att	man	kunde	träna	innebandy	t.ex.	nu	
	 behöver	man	åka	till	Forshaga	eller	Karlstad	för	det.
•	 Bristfällig	parkering	vid	skolan,	lärarnas	bilar	tar	upp	i	stort	sett	hela	parkeringen	framför	 
	 skolan.	

Friluftsliv/sociala mötesplatser
•	 Fritidsgården	som	fanns	(Ulvsby	gamla	stationshus,	nu	privatbostad)	är	saknad.	Finns		 	
	 inget	för	ungdomar.	
•	 Dålig	skötsel	av	aktivitetsplanen	och	fattigt	innehåll.	
•	 Ingen	större	badplats	vid	sjön	Alstern,	finns	möjlighet	att	doppa	sig	men	känns	privat	eller		
	 så	upplevs	det	privat	att	ta	sig	ned	dit.	
•	 För	att	bada	åker	man	mest	till	Gapern,	Killstad,	men	dit	kan	man	bara	ta	sig	med	bil.
•	 Lekplatsen	som	finns	är	för	liten.
•	 Parkbänkar	saknas	centralt.
•	 Elbelysning	saknas	vid	Klarälvsbanan,	framförallt	söderut	önskas	belysning.

Infrastruktur
•	 Dåligt	med	kollektivtrafik	kvällstid.	Flera	bussar	kommer	samtidigt	istället	för	utspritt.
•	 Dåligt	med	parkering	vid	förskolorna.
•	 Vägen	förbi	Åstorp	är	i	farligt	dåligt	skick	pga	många	tunga	transporter.	Trots	det	kör		 	
	 många	för	fort	(är	70	väg).	Många	barn	använder	detta	som	skolväg	då	inget	alternativ	finns.	
•	 Farlig	avfart	vid	Killstad	badplats.
•	 Ulvsbybacken,	farlig	väg	för	moped.
•	 Går	tyngre	trafik	vid	Logen	Linnea	och	det	är	skyltat	med	70.	Inte	trafiksäkert.
•	 Gatan	som	går	förbi	kyrkan	är	alla	barns	skolväg	som	bor	i	Kyrkbyn	och	bortanför,	finns	ingen		
	 väggren,	känns	osäker.	
•	 För	lite	parkeringar	vid	idrottsplanen.
•	 Bilberoende	(många	jobbar	i	stan,	men	även	på	andra	sätt).
•	 Många	är	ute	på	isen	på	Alstern,	svårt	med	parkering.
•	 Höjt	hastigheten	på	63:an,	påverkar	säkerheten.	Igenväxt	längs	väg	63	på	kommunens	mark.
•	 VA	behöver	fixas	snarast.	Reningsverket	släpper	ut	för	mycket.	Kalkhaltigt	dricksvatten	som		
	 lägger	igen	hushållsmaskiner	och	värmesystem.

DIALOG

”Trots att vi bor nära sjöar så behöver vi 
ta bilen för att komma till närmsta badplats, 
Killstad, Gapern. Dit finns ingen cykelväg. 
Och vid sjön Alstern finns ingen badplats, 
det går att bada där, men upplevs privat.
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MÖJLIGHETER
Bostäder
•	 Området	kan	bli	en	hållbarhetshub,	alla	möjligheter	finns	för	det.	På	grund	av	läget	nära	natur	så	finns		
	 goda	möjligheter	för	samhället	att	utvecklas	med	koppling	till	det	hållbara	och	miljövänliga	boendet.	
•	 Bygg	hyresrätter	för	ungdomar	som	vill	bo	kvar	eller	vill	flytta	tillbaka	till	utan	att	köpa	fastighet.
•	 Bygg	lägenheter/radhus	så	äldre	kan	bo	kvar.	Det	skulle	även	leda	till	att	det	blir	mera	rotation	på	
	 bostadsmarknaden	och	fler	hus	blir	lediga	för	barnfamiljer. 
•	 Bygg	norr	om	Vallargärdet	och	intill	Ulvsby	IP,	nära	service.
•	 Bygg	ett	lantligt	äldreboende,	skulle	passa	här.
•	 Koppla	nya	bostäder	till	Vallargärdet	i	övrigt	mer	lantligt	boende.	Finns	möjligheter	att	bygga	större		
	 tomter	för	lantliv	med	djurhållning.
•	 Utveckla	lokalerna	som	hyrs	av	Värmlands	museum	till	bostäder.
•	 Bygg	i	stil	som	rimmar	med	det	som	finns.	Bygg	med	lokala	material.
• Naturkänsla i det som byggs!
•	 Ulvsby	är	ett	bra	läge	för	hästboende,	att	man	bor	i	lägenhet/radhus	men	har	gemensamt	stall,	
	 paddock.

Service/mötesplats
•	 Pizzeria	eller	annan	lunchrestaurang	intill	Ica,	plats	för	möjlighet	till	loppis,	mötesplats,	sittbänkar	där.
•	 Central	mötesplats,	aktivitetshus,	finns	ingen	naturlig	samlingsplats	som	inte	sköts	av	en	förening.	Och		
	 tar	mkt	folk.	(Finns	IOGT	Linnelogen,	Tällerud	hembygdsgården)
•	 Delningsmöjligheter!	Gemenskap,	gemensamma	lokaler	m.m.
•	 Öppna	fritidsgård.	Mer	aktiviteter	för	ungdomar.
•	 Nyttja	industrimarken	bättre.	Nya	verksamheter.	

Infrastruktur
• Knyt ihop de lokala målpunkterna så att det går enkelt och säkert att sig mellan dem med gång och  
	 cykel.	
•	 Bygg	ut	mer	cykelväg,	cykelväg	mot	Killstad	badplats!	
•	 Knyt	ihop	golfbanan,	via	Djupdalen,	mot	Klarälvsbanan	med	cykelled.
•	 Bättre	cykelväg	till	skolan	från	tex	Klarälvsbanan.
•	 Säkrare	väg	till	kyrkan.
•	 Stadsbuss	till	Karlstad.	Mer	kollektivtrafik.
•	 Borde	finnas	pendlarparkering	vid	Ica.

Fortsättning möjligheter ------------->

”Vet att många äldre bor kvar i sina 
hus så länge det går för de vill bo kvar på 
orten, fast de egentligen inte orkar med 

hus och trädgård.
Om det fanns möjlighet att ha någon form 
av boende med lägenheter/radhus att flytta 

till vet jag flera skulle välja det.” 
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MÖJLIGHETER 
Friluftsliv/ sport/ fritid
• Stor gymnastiksal i skolan vore ett lyft!
•	 Skapa	en	kommunal	badplats	vid	Alstern.
•	 Finns	kommunal	mark	vid	Klarälvsbanan	som	skulle	kunna	inrymma	utegym,	parkbänkar,	lekplats
• Kommunal mark intill Ulvsby IP skulle kunna användas för en utbyggnad av idrottsplatsen eller  
	 riktas	mot	hästägare,	skapa	en	gemensam	paddock.	
•	 Satsa	på	att	utveckla	aktivitetsplatsen	till	en	bättre	samlingsplats	med	t.ex.	en	grillplats.	
•	 Hundägare	träffas	varje	vecka	vid	aktivitetsplatsen,	en	hundrastgård	där	vore	bra.
•	 Lekplats	på	gamla	aktivitetsplanen.
•	 Fixa	till	Ulvsby	IF	klubbstuga	så	den	kan	användas	till	föreningsmöten,	boulespelarna	m.m.
•	 Ulvsby	IF	vill	gärna	ordna	med	lokalerna,	vill	skapa	en	samlingsplats	inomhus	så	man	kan	träffas.		
	 De	vill	också	satsa	på	annat,	vill	ordna	för	spontanidrott.	
•	 Utegym	vid	Klarälvsbanan,	aktivitetsparken,	ett	bra	stopp	för	extra	träning	eller	paus,	bänkar.
•	 Utöka	motionsspåren,	Elljusspår	även	på	5	och	10	km.	Mountainbike	banor	intill	elljusspåret.
•	 Bind	ihop	Ås,	Banvallen,	Vallargärdet	och	Alstrum	så	att	det	blir	en	slinga	att	röra	sig	på.
•	 Hembygdsföreningen	vill	utöka	barnverksamheten	(men	har	svårt	att	hitta	folk	som	vill	engagera		
	 sig)	Tex	koka	linolja,	mala	mjöl.
• Fler informativa skyltar skulle kunna sättas upp som berättar om historia och naturvärden till  
	 exempel	för	att	öka	attraktionskraften.	
•	 Fler	bryggor	samt	livräddnings	(och	Isräddningsredskap)	skulle	kunna	leda	till	att	södra	änden	på		
	 Gapern	känns	mera	tillgänglig.	

”För att göra skolan mer attraktiv och 
behålla idrottande ungdomar på orten vore 

en stor gymnastiksal ett stort lyft!”

”För oss är det viktigt att hitta en 
balans mellan mer byggnation och att behål-

la den lantliga känslan. Samtidigt är det 
viktigt att utvecklas. 

Vi har ju närhet till skog,och natur, nära 
till Karlstad, ligger i en gammal odlingsbygd 
och är en kreativ bygd med ett stort ålder-

spann.”
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HOT
• Att det drar ut på tiden med utbyggnaden av det kommunala vatten och 
	 avloppet.	Det	hindrar	nyetablering.
•	 Om	man	förtätar	försvinner	den	lantliga	känslan,	charmen	försvinner,	närheten		
	 till	skog	försvinner.	Risk	att	det	blir	en	förort	och	inte	en	by.
•	 Med	fler	nya	grannar	kan	det	bli	mer	klagomål	på	djur	och	den	verksamheten		
	 som	hör	till	det.
•	 Inflyttningen	av	barnfamiljer	gör	att	det	kan	blir	trångt	i	skolorna/förskolorna.		
•	 Med	fler	folk	kan	det	bli	mer	nedskräpning.
•	 Med	fler	boende	här	blir	det	större	tryck	på	sjön	Alstern	och	det	blir	krock	mel	
	 lan	motorsport	på	vattnet	och	fiske,	lugn.	
•	 Befintliga	dåliga	vägar,	hög	hastighet	och	avsaknad	av	gång-	och	cykelvägar	kan		
	 göra	att	trafikmiljön	blir	farligare	med	fler	boende	om	det	inte	åtgärdas.
• Lågt marknadsvärde gör det svårt att få ett vinstdrivande byggföretag att  
 bygga här och det blir dyra hyror.

”Värna den lantliga känslan, 
bygg inte bort den!”

Trygghetskartan (2018)
För att få en bättre bild av vilka platser som Karlstadsborna upplever som otrygga och varför 
genomförde kommunen en trygghetsundersökning under vintern 2018. Det resulterade i en 
trygghetskarta. De flesta kommentarerna som gjordes inom området för Byggvisionen gällde 
belysning, att det saknas vid Vallargärdet skola, parkeringen och vid IP, markering enligt kartan.

Infartsvägen mot Lindrågen, gatan där, upplevdes som svår att gå och cykla på, svårt att korsa 
gatan och svårt att se. Detsamma gällde för överfarten över Klarälvsbanan mellan Vallargärdet 
och Strömshall. 

DIALOG



26 |                 BYGGVISION ULVSBY

Förslag 
Förslaget utgår från att bygga vidare på 
centrala Vallargärdet i första hand. Där 
ett godkänt planprogram för bostä-
der (Planprogram för del av Vallargärdet 
Ullvsby, dnr SBN 2007-0319) redan 
finns skulle kunna vara en lämplig 
etapp 1. I Vallargärdet föreslås också 
mest ny byggnation, då det är nära till 
befintlig service som affär, skola och 
busshållplats. Klarälvsbanan är en vik-
tig cykelled genom samhället och mer 
bostäder föreslås också längs med den. 
För att binda samman Klarälvsbanan 
med Vallargärdet behöver stråket dem 
emellan förstärkas, till exempel genom 
en bygdeväg där gående och cyklister 
har företräde. Mindre komplettering-
ar inom befintlig bebyggelse föreslås 
också.

När hela samhället växer med fler bo-
städer, växer också behovet av attrakti-
va naturområden, parker och utemiljö-
er med kvalitéer för att vistas ute. Även 
behovet av fler sociala mötesplatser. 
De befintliga mötesplatserna som 
aktivitetsparken, Ulvsby IP, friluftsom-
rådet med elljusspåret och stora delar 
av skog- och åkermarken är viktiga att 
ha kvar och utveckla med fler värden. 
Inom de nya föreslagna bostadsområ-
dena behöver också nya mötesplatser 
skapas. Det är också viktigt att det 
finns närhet till skogsområdena för de 
boende i området och att det är enkelt 
att ta sig ut i skogen med tydliga stigar 
och entréer ut från bostadskvarteren.

Något som lyftes som styrkor i dialog 
med de boende i området var att det 
inom Ulvsby finns en stark gemenskap 
och drivkraft. Det finns flera ideella 
föreningar som driver aktiviteter och 
därmed skapar mötesplatser mellan 
människor. Relationer mellan männ-
iskorna i bygden är en viktig faktor att 

ta tillvara på och något att främja även 
i kommande byggprojekt. Det kan till 
exempel vara genom byggemenskaper 
eller i andra projekt som kommer genom 
drivkraft och kreativitet från människor i 
trakten. Det som saknas i Vallargärdet är 
en samordnad förening som finns i Väse, 
Molkom och Norsbygden som fungerar 
som en mellanhand mellan kommunen 
och föreningar, näringsliv och invånare 
på orten, vilket kan vara en fördel att ha.

I de nya bostadsområdena är gemen-
samma platser och lösningar, som till 
exempel miljöhus där det också finns 
möjlighet till delning av verktyg, träd-
gårdsredskap med mera för de boende 
mycket positivt. Annat kan vara gemen-
samma odlingar och växthus, snickeri, 
”sybod”, cykelverkstad, kontorsplatser 
för hemarbete, samlingslokaler med mera 
som man har tillsammans. 
 
Även de befintliga lokalerna som drivs 
och förvaltas av ideella krafter är en stor 
tillgång i trakten. De utgör redan viktiga 
mötesplatser och kan utvecklas än mer - 
exempel på det är Linnea logen, KRUT 
(inte en lokal utan flera!), hembygdsgår-
den, Ulvsbygården, den före detta skolan 
och Ulvsby IF:s lokaler. Det finns ett 
stort behov av nytänkande för att hitta 
mer långsiktiga, hållbara lösningar och 
de ideella föreningarna är viktiga i den 
utvecklingen. De lokaler och platser där 
föreningarna verkar skulle kunna använ-
das på olika sätt vid olika tidpunkter. 

Utöver den mark som pekas ut här som 
möjlig bostadsmark så kan det finnas 
fina lägen utanför denna avgränsning där 
enskild avstyckning av mark till bostäder 
kan vara lämplig i Ulvsby. Det bör då 
vara till större tomter/gårdar med god 
anpassning till en lantlig miljö. 

Framtidsbild: Fler bostäder längs Klarälvsbanan och intill Vallargärdet centrum 
binder samman och förstärker samhället. En levande tätort med småhus, odling 
och gemenskap.

Tätt, radhus men med sin egen prägel och gemen-
samma lekplatser och gårdar. Kan komplettera 
villastruktuuren i Vallargärdet och locka både 
äldre och barnfamiljer. Här Vackerby i Gnesta, 
av EREIM  

Jordbruksmarken bidrar till öppna vyer som ger 
kvaliteter och en lantlig karaktär som är viktig 
att behålla.

Området skulle kunna passa för olika former av 
byggemenskaper. Här Skaparbyn i Hedesunda, 
ritad av Ralph Erskine.

Gemensamma miljöhus bör finnas inom de nya 
bostadsområdena. Gärna även ”delningsbodar” 
för till exempel verktyg och trädgårdsredskap.
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FÖRSLAG

Tomter för flerbostadshus
De lilamarkerade områdena är lägen som 
kan vara lämpliga för en lite högre be-
byggelse, upp till 4 våningar. Antingen 
flerbostadshus med vanliga lägenheter 
eller någon form av anpassat boende 
som till exempel ett äldreboende. Närmre 
Mossbergs kan både service och bostäder 
prövas.

Grön mötesplats
De gröna områden 
visar större offentliga 
platser för sport, lek 
och uteaktiviteter, både 
befintliga som kan 
utvecklas mera och ett 
par nya.

Tomter för småhus, etapp 1
I de gulmarkerade områdena i förslaget 
föreslås i första hand tomter för små-
hus, som rad- och parhus eller mindre 
villatomter. Inom de gula områdena ska 
också gemensamma ytor rymmas så 
som parkmark, privata gårdar, mark för 
lek, odling etc. 

Tomter för småhus, etapp 2
De ljusgula områdena ligger lägligt till 
för ny småhusbebyggelse, men är idag 
jordbruksmark. Eftersom jordbruk-
smark är en ändlig resurs så måste när-
mare avvägningar göras i ev kommande 
planprocesser för att se om behovet av 
bostäder kan tillgodoses på annat sätt 
innan jordbruksmark tas i anspråk.  

Service
De rosa områdena är lägen som kan 
vara lämpliga för någon form av servi-
ce, som till exempel ett matställe, café, 
apotek, laddstation för elbil med mera. 
Eller offentlig service, som skola eller 
förskola, vårdcentral, bibliotek eller 
liknande.

Verksamheter
I det blå området förelås mer mark 
för verksamheter. Området ligger med 
skyltläge vid väg 63 och har en egen 
infart från vägen. Grönt område med 
blå markering runt kan vara antingen 
verksamhetsmark eller grön mötesplats. 

FÖRSLAG
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1. Bostäder/skola, centrala Vallargärdet
Delar av området har redan ett godkänt 
planprogram för bostäder och detta områ-
de föreslås som ett första steg att bygga ut 
inom i området. Bostäder som föreslås här 
är både småhus i form av radhus/parhus el-
ler mindre villatomter, men också lägenheter 
och seniorboende, gärna med egen täppa i 
1-2 våningar. Gärna generationsboende med 
lägenheter både för yngre och äldre också. 
Det finns ett behov av andra typer av bo-
städer inom området för att fler som vill ska 
kunna bo kvar i området när livssituationen 
förändras och för att möta olika människors 
behov av boende. En del av boendet bör 
vara hyresrätter. Även ett vård- eller de-
mensboende skulle kunna finnas här, gärna i 
kanten mot skogen, där det är lite lugnare. 

En ny infart behövs till området söderifrån, 
lämpligen norr om Ulvsby IP. Det är fram-
förallt området närmast Ulvsby IP, väster 
om befintlig bebyggelse som bör prioriteras 
att bebyggas först. Senare skulle samhället 

Radhus med mindre egna trädgårdar, 
men plats för gemensamma uterum kan 
komplettera Vallargärdets villabestånd. 
Här gemensam odling, förråd och pool i 
BRF Shiitake i Malmö. Arkitekt och 
byggherre Hauschild + Siegel. 

även kunna växa mer norrut. Mellan 
befintligt bostadsområde och det nya 
bör gammal skog bevaras som ett 
skydd däremellan.

Då det blir fler boende i området är det 
viktigt att mark reserveras för skolan/
förskola så att verksamheten kan utö-
kas i framtiden. En fritidsgård saknas 
inom området och skulle vara önskvärt. 
Den befintliga skolskogen är väldigt 
viktigt att den finns kvar så om skolan 
behöver utökas norrut behöver även 
skolskogens område utökas norrut. Det 
kan även finnas behov för en ny för-
skola mer norrut inom det nya bostads-
området framöver. Mark skulle också 
kunna samnyttjas, till exempel delar av 
gård att använda gemensamt för både 
skola och äldreboende.

Kommunen har rådighet över den 
mark som finns direkt norr om Vallar-
gärdet, längre norrut är det privat mark. 

Ett äldreboende eller seniorboende i Vallargärdet 
är efterfrågat. Föreslagna lämpliga placeringar är 
norr om Ulvsby IP och/eller norr om bostäder-
na väster om skolan. Bild från Oskarslund, 
Karlstad.

Bilderna är referensbilder och exempel, i första 
hand tänkta som inspiration. Ovan bygge-
menskaper i Freiburg, Tysland, nedan ekobyn 
Understenshöjden, Stockholm.

Modern trädgårdsstad. Arkitekt: Ettelva
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FÖRSLAG

Gamla Mossbergs, idag lager. Skulle 
kunna utvecklas för mer service, kanske 
en pizzeria?

2. Bostäder, norra Vallargärdet 
Även området norr om Vallargärdet skul-
le vara lämpligt för bebyggelse, även om 
det ligger längre fram i tiden. Här är det 
idag skogsmark där stor del är påverkad av 
skogsbruk. Här föreslås småhusbebyggelse 
i 1-2 våningar blandat med villor, rad- och 
parhus, men även ekobyar, gemensamt bo-
ende skulle passa. Mark skulle också kunna 
behövas här för ytterligare en förskola. Vid 
en eventuell exploatering blir det viktigt att 
spara delar av området som är äldre skog 
och som har värde för rekreation. Ett grönt 
stråk föreslås finnas mellan område 1 och 2.

3. Vallargärdet centrum
I framtidsbilden av området finns ett tydligt centrum i 
Vallargärdet med mötesplatser och service. Här ska det 
upplevas tryggt varför till exempel belysning är viktigt 
och det ska upplevas omhändertagande och välkom-
nande. Sittplatser, plantering/mindre parkyta, matbutik, 
lunchrestaurang och torgyta för tillfälliga aktiviteter med 
mera. Det här är en viktig entré in till hela samhället. 

Där återvinningsstationen är idag är en mycket central 
plats och där skulle ett mindre flerfamiljshus kunna 
uppföras i 3-4 våningar för att få till en blandning av 
bostäder. Det blir också en viktig entrépunkt. Ett bra 
läge intill service och kommunikationer. Det skulle med 
fördel kunna uppföras i trä och i bottenvåningen skulle 
lokaler kunna finnas för verksamheter och service som 
behövs i ett växande samhälle så som ett mindre bibli-
otek, återbrukslokal, gemensamma möteslokaler eller 
mindre butik, vårdcentral.

Återvinningsstationen kan flyttas inom annan plats i när-
heten av centrum, alternativt kompletteras med ännu en 
närmare den södra in-/utfarten till området vid Ulvsbyn.

I närheten av centrum skulle det kunna finnas möjlig-
het till gemensamma kontor där det går att hyra in sig, 
exempelvis inom det närliggande verksamhetsområdet. 
Detta för att skapa gemenskap, en plats att gå till och 
arbetskamrater även om man har ett eget företag eller 
jobbar hemifrån.

Vid hållplatsen på östra sidan väg 63 (där reningsverket 
ligger nu) skulle annan service, exempelvis en kiosk, 
kunna finnas när VA byggts ut.

1

2

3

Grön mötesplats

Service

Verksamheter

Flerbostadshus

Småhusbebyggelse

Kvarnskogen, Sollentuna
Brunnberg & Forshed arkitektkontor

LANDarkitektur och MARGE 
arkitekter

Solceller på fastigheter 
vid centrum skulle kun-
na möjliggöra laddsta-
tioner för elbilar och 
elcyklar nära 63:an.
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Kraftledning

5. Bostäder Strömshall
I förslaget framåt föreslås även den befintliga 
bebyggelsen bindas samman mer med en kom-
plettering av bebyggelse längs med Klarälvsbanan 
och den befintliga gatan i Strömshall. Framfö-
rallt föreslås nya bostäder på kommunens mark 
mellan gatan och Klarälvsbanan. Här föreslås en 
komplettering av villatomter likt övriga Ströms-
hall, men även några radhus skulle kunna byggas 
i en till två våningar. Utformningen av bostäder-
na här blir viktig så de anpassas till det lantliga 
läget i material och färgsättning, som trä och 
traditionella slamfärger. Befintlig skogsdunge kan 
bevaras inom bostadsgruppen som lekskog.
Vid en ev planläggning här behöver skidspåren 
som görs i ordning på vintern beaktas och ny 
plats hittas till dem. Även att det är jordbruk-
smark, avstånd till kraftledningen och ev strand-
skydd från dammen behöver beaktas.
 
Aktivitetsplatsen, Strömshall
Aktivitetsplatsen har genom dialog med boende 
visat sig, trots sitt rätt så nedgångna skick, vara 
en värdefull mötesplats och även historiskt viktig 
plats för många i området. Den föreslås vara kvar 
och utvecklas till en kvarterspark för aktiviteter.
Den blir en central plats för de boende på västra 
sidan Klarälvsbanan. Kopplingen mellan Klar-
älvsbanan, parken och elljusspåret är viktig och 
en kvalitet att ta tillvara på med tydliga entréer 
mellan dem.

4. Bostäder intill Klarälvsbanan
Det här kommer att bli en central plats i 
samhället. Ny bebyggelse här kan binda 
samman Ulvsbyn och Vallargärdet, platsen 
känns också naturlig som en mötesplats och 
kanske för någon form av service och park. 
Klarälvsbanan är också ett bra läge att knyta 
bebyggelse till. Idag är det öppen åkermark 
och fina utblickar. För att inte bygga bort 
den kvaliteten helt, skulle ny bebyggel-
se kunna finnas närmast Klarälvsbanan 
samtidigt som en del av åkermarken finns 
kvar som en tillgång. Åkermarken här skulle 
kunna användas gemensamt av boende i 
närheten för gemensamma odlingar.
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Marknadsgatans lekplats i Molkom. 

Gemensamt 
växthus?

Gemensamma odlingar 
och  växthus?

Gemensamma byggnader, till exempel ett stööre växthus, kan ha flera 
funktioner än för odling - det skulle kunna användas som kontor på 
dagen och för aktiviteter eller middagar tillsammans på kvällen
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Vy från Edsvalla

7. Verksamhetsmark, Vallargärdet
Efterfrågan på verksamhetsmark inom 
kommunen är stort och intill de befint-
liga verksamheterna inom Vallargärdet 
finns mark som föreslås till ändamål 
för mer icke störande verksamheter. 
Läget intill 63:an och infart därifrån 
är ett bra läge för verksamheter. En 
del närmast djursjukhuset skulle också 
kunna vara en allmän plats för till ex-
empel en gemensam paddock, agility-
bana eller spontanidrott.

6. Bostäder Åstorp och Fridhem
Åkrarna runt handelsträdgården bidrar 
till fina utblickar och den lantliga 
känslan. Här är det öppet och även 
höjdskillnaden upp till Fridhem bidrar 
till fina utblickar. Det bör vara kvar, 
men det skulle kunna vara möjligt för 
några fler tomter uppe vid de befint-
liga inom Fridhem. Elljusspåret som 
korsar vägen i backen skulle kunna 
dras en bit västerut för bättre sikt och 
trafiksäkerhet.
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FÖRSLAG
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8. Bostäder söder om Ulvsbygården
Här finns en åkermark som ligger intill 
befintlig bebyggelse och Klarälvsba-
nan och i närhet till kollektivtrafik och 
förskola. Skulle kunna utvecklas för 
bostäder i mer lantlig stil. Buller från 
rv 63 blir en viktig aspekt att utreda 
vid ev planläggning.

8 9

9. Bostäder och badmöjlighet, 
Ulvsbyn
Komplettering av några villor i ett fint 
läge intill sjön Alstern. Förslaget är att 
möjliggöra för bostäder med en lantlig 
karaktär, anpassad till de hus som finns 
i området idag. 

Längs sjön Alstern finns det två 

badmöjligheter idag på kommunens 
mark. Vägarna ned är privata och sköts 
privat. Badmöjligheterna kring Alstern 
skulle kunna utvecklas något och 
viktigt att det finns en promenadslinga 
mellan dem längs vattnet. Parkering 
ska inte finnas nere vid vattnet utan dit 
får man ta sig med med cykel eller till 
fots.

Sands hus, Thomas Marcks.
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11. Alsters kyrkby
Komplettering 
med enstaka, större 
tomter bör vara 
möjligt i bymiljön, 
en bebyggelse med 
stor hänsyn till 
landskapsbilden och 
områdets kulturvär-
den.
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Vägar och kollektivtrafik 

10. Cykelväg mellan Vallargärdet och Molkom 
I dialog med boende i området har det framkommit ett starkt önskemål om 
en cykelväg till den närmsta kommunala badplatsen, Killstad vid Gapern. 
I gällande översiktsplan (2012) finns det med förslag på att binda sam-
man Klarälvsbanan med Vallargärdet och även vidare norrut sedan mot 
Molkom i ett led att binda samman Karlstad och Molkom med cykelväg. 
Exakt läge för gc-vägen behöver studeras närmare, men den behöver, på 
väg mot Molkom, även nå Killstad. 

10. Cykelvägar inom området 
Det finns några sträckor som gång- och cykelvägar föreslås och det är 
mellan Vallargärdets skola/Ica/busshållplats och Klarälvsbanan samt 
mellan Klarälvsbanan, genom Strömshall och mot busshållplatsen i söder. 
Vägarna används idag frekvent av skolbarn, motionärer och andra som ska 
från bussarna. Del av vägarna är smala och trafikeras dagligen av lastbilar, 
hjullastare och traktorer. 

Längst norrut vid Strömshall kan gc-vägen ansluta till Klarälvsbanan öster-
ut på den gamla landsvägen som idag är en grusad/gräsbevuxen gång mel-
lan husen. Belysning på Klarälvsbanan, framförallt söderut önskas också.

Även en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister längs väg 739 från 
Alsters kyrka till befintlig gc-väg under 63:an mot Vallargärdet.

Korsningen mellan Klarälvsbanan och gatan, som nu föreslås som hu-
vudgata med gång- och cykeltrafik, har idag dålig sikt och är smal. Detta 
behöver förbättras vid en utökning av trafik.

Påbjudna ridvägar
Eftersom det finns mycket hästar i närområdet behöver det även finnas 
påbjudna ridleder i området. Detta för att undvika kon-
flikter mellan hästar, gående, cyklister och motortrafik. 
De skulle delvis kunna utformas som en kombinerad 
gång- och cykelväg med påbjuden ridväg i grus intill och 
delvis som egna ridleder i skogsmark.

Kollektivtrafik
När området utvecklas framöver med mer bostäder behöver även kollektiv-
trafiken byggas ut och turtätheten utökas. 

Vägar
Gatorna inom de nya större bostadsområdena (1,2,4,5) föreslås få kommu-
nalt huvudmannaskap likt de inom detaljplanelagt område i Vallargärdet 
och även huvudgatorna där gc-vägar föreslås (de orangea i kartan på s. 32). 

Trädplantering
För att för förstärka det svaga spridningssambandet för ädellövträdsin-
sekter bör det planteras ädellöv i nya parker samt längs med nya gator 
och gång- och cykelvägar. Det skulle även bidra positivt till bilden av ett 
kulturlandskap.

3km210
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Vallargärdet

Ny cykelväg
Klarälvsbanan

Molkom
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Besöksmål och friluftsliv

Paddling 
Sjöarna Gapern och Alstern samt 
Alstersälven erbjuder fina möjligheter 
för paddling, men vid Alstrum och 
Forsnäs finns dammar. Sträckan skulle 
kunna utvecklas som kanotled om 
upptagnings- och isättningsplatser för 
kanoter ställs i ordning och skyltas. 

Det skulle kunna gå att ha cykel-
uthyrning samt ”cykelkaffe” längs 
Klarälvsbanan t.ex.

Vandringsleder, promenadslingor
En markerad led för vandring ge-
nom landskapet i Alsterdalen, från 
Alsters herrgård upp till Alsters 
kyrka skulle kunna utvecklas med 
rastplatser, infoskyltar. vindskydd 
m.m. längs vägen.

Även en rundslinga på västra sidan 
63:an som går genom fin rekrea-
tionsskog är positivt att det finns. 
Skulle även kunna utvecklas moun-
tainbikeleder. Delar av lederna 

Cykling
På Klarälvsbanan ordnas varje år 
Klarälvsloppet, som är ett nio mil långt 
lopp på cykel, rullskidor och kortare 
sträckor för löpning med målgång i 
Museiparken i Karlstad. Till vardags 
används annars banan av både cy-
kelpendlare och turister. Att skapa 
en gc-väg från Klarälvsbanan genom 
Vallargärdet till Killstadbadet föreslås, 
vilken skulle gynna både boende och 
besökare. Utvecklas Vallargärdet med 
fler bostäder behövs kopplingen till 
Klarälvsbanan ännu mer, för möjlighet 
till cykelpendling och tryggare vägar 
till skola och fritidsaktiviteter i områ-
det. På mindre vägar österut, genom 
Alsterdalen, går också naturcykelleden 
Alstern runt mot Alsters Herrgård.

I närområdet kring Vällargärdet/
Ulvsby finns flera utflyktsmål att 
besöka och olika aktiviteter som 
arrangeras av föreningar och pri-
vatpersoner. Utveckling inom till 
exempel naturturism och/eller 
kopplat till lantbruk och djurhåll-
ning, konst- och konsthantverk, 
kulturverksamheter, mat, gårds-
butiker, övernattningsmöjligheter 
och liknande bidrar positivt i 
området både för boende och 
besökare utifrån. 

Med de hyr-/ställcyklar som 
finns i Karstad centrum skulle 
turister kunna ta en tur hit och 
ges möjlighet att uppleva gårdar, 
hantverk, kulturarrangemang, 
hästsport med mera. På liknande 
sätt skulle till exempel utveckla-
de och tydliggjorda kanot- och 
vandringsleder kunna skapa nytta 
för hela området.
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skulle även behöva anpassas så att de 
även går att rida på eller intill.

Ridleder
Då det inom området i stort finns 
mycket hästar och tillgång till marker 
att rida på bör det fortsatt vara möjligt 
även när området byggs ut. Med fler 
boende i området kan konflikter upp-
stå inom skogsmarkerna mellan olika 
typer av motionärer. Ridstigar bör 
därför utvecklas och förtydligas för att 
förhindra konflikter mellan motionärer 
och ryttare.
Det behöver också gå att ta sig till 
skogsområdena via påbjudna ridvägar 
t.ex. längs med gång- och cykelvägar, 
på grusväg eller intill vägar. 

Genom att ha bra ridvägar i området 
kan det även locka hit folk från andra 
delar av stan att rida.

Ridleder kan skapas intill vägar och gc-vägar med ett mjukare underlag likt på bilderna. I skogsmarken bör det finnas påbjudna ridleder likt bilderna.

FÖRSLAG

förslag ny gc mot Killstad badplats

mot Alsters herrgård
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Befintiga besöksmål i området.

Forsnäs bruk

Klarälvsloppet

Ulvsby Ranch

Vinterbild från sjön Alstern
Upplev Alsterdalen!

mot Gapern

FÖRSLAG
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1. Forsnäs bruk
2. Rotnäs gård
3. Alstrums gård, Alsters 
kyrka och sockenstugan
4. Vallargärdet centrum
5. Åstorps handelsträdgård
6. Logen Linnea
7. Ulvsbygården
8. Ulvsby Ranch
9. Tällerud Hembygdsgård
10. Killstad badplats
11. Mimulus teater
12. Skvaltkvarnen i Hult
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Syftet med uppdraget att ta fram byggvisioner 
för kommunens mindre tätorter, har varit att 
finna attraktiva lägen där det är möjligt att 
bygga bostäder. Men för att en plats ska bli att-
raktiv att bo på och för att få ett välfungerande 
samhälle behövs ofta, eller nästan alltid, något 
mer än ett attraktivt bostadsläge. Det behöver 
till exempel finnas arbetsplatser, service och 
något att göra för en meningsfull fritid. Och 
byggs bostäder, behövs även nya förskolor, 
skolor, parker och cykelvägar, bland annat. 

Många önskemål har också framkommit i dia-
logen med invånare på orten. Byggvisionen har 
därför tagits fram tillsammans med kommu-
nens översiktsplanerare och landsbygdsutveck-
lare, för att se på orten och dess möjligheter 
mera som en helhet. 

Ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan 
för hela kommunen pågår och översiktsplanen 
beskriver i stora drag strategierna för Karlstad 
kommuns utveckling och hur markanvänd-
ningen i hela kommunen är tänkt att utvecklas 
under de kommande åren.

Markägande
Stora delar av de marker som pekas ut som 
möjliga för bebyggelse ägs privat. Men även 
Karlstads kommun äger mark där nya bostäder 
och verksamheter pekas ut som möjliga. Explo-
atering av marken som kommunen äger hante-
ras enligt gällande markpolicy med tillhörande 
riktlinjer och kan ske till flera byggaktörer. 

Fortsatt arbete
Byggvisionen var på samråd under hösten 
2021. Då har myndigheter, föreningar, boende i 
Ulvsby och intresserade haft möjlighet att lämna 
synpunkter. Efter samrådet har alla inkomna 
synpunkter sammanställts av kommunen och 
besvarats i Samrådsredogörelsen, bilaga 2. Byggvi-
sionen godkänns sedan av stadsbyggnadsnämn-
den. Byggvisionen är inte juridiskt bindande och 
kan därför inte överklagas.

När krävs detaljplan? 
För sammanhållen bebyggelse krävs detaljplan. 
Efter initiativ från markägare kan planändringar 
och nya detaljplaner upprättas. I kommande 
detaljplaner behöver olika typer av tekniska 
utredningar och inventeringar att göras.

Avslutning

Genomförande
Byggvisionen för Ulvsby är först och främst 
en vision. Visionen är inget juridiskt bindande 
dokument, men tanken är att inspirera och att 
ligga till grund för kommande uppdrag. För 
att visionen ska kunna bli verklighet krävs flera 
saker, men det är i första hand upp till markäga-
re - de som äger mark idag eller som planerar att 
köpa mark - att ta initiativ. Först när en fastig-
hetsägare lämnar in en ansökan om bygglov eller 
en begäran om detaljplaneläggning, kan något av 
visionens olika byggnadsförslag bli möjligt. Även 
kommunen har en roll som fastighetsägare, med 
möjlighet att ta initiativ när det gäller den mark 
som finns i kommunens ägo.
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Rosa färg visar mark i 
Vallargärdet/Ulvsby som 
ägs av Karlstad kommun

AVSLUTNING
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Medverkande
Arbetet med byggvisionen har skett i 
en projektgrupp som bestått av medar-
betare på stadsbyggnadsförvaltningen 
(SBF) och kommunledningskontoret 
(KLK). Projektledningen har skett från 
planenheten (SBF). Under arbetets 
gång har även medarbetare från tek-
nik- och fastighetsförvaltningen (TFF), 
miljöförvaltningen (MF),
barn- och ungdomsförvaltningen 
(BUF) och kultur- och fritidsförvalt-
ningen (KFF) deltagit i arbetet. 
Projektledare: Marie Janäng och Åsa 
Lundgren, stadsbyggnadsarkitekter, 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Bildmaterial
Bilderna i byggvisionen är tänkta att fungera som 
inspiration. Där inget annat anges, Karlstads kom-
mun.

sidan 9-10:
digitaltmuseum.se, wermlandsbilder.se

sidan 17:
www.mimulus.se, www.rotnasgardsbutik.se, www.facebook.se/
KRUT-KonstRundaiUlvsbyTrakten

sidan 26:
www.ospreysweden.se
www.gnesta.se, Vackerby i Gnesta av EREIM  
entirelandscapes.space/Skaparbyn, Skaparbyn i Hedesunda av 
Ralph Erskine
 
sidan 28:
ettelva.se, Modern Trädgårdsstad

sidan 29:
www.brunnbergoforshed.se, Kvarnskogen Sollentuna
landarkitektur.se/projekt/tradgardarna, 

sidan 32:
byggahus.se, Sands hus av Thomas Marcks, Vrångö i Göteborg

sidan 35: 
ridvägar.nu, pixabay

sidan 36:
varmlandskindustrihistoria.wordpress.com, 
ulvsbyranch.wordpress.com
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