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Medborgarförslag – Ombyggnation av 
busstationen i Karlstad 
Dnr TFN-2012-2256 Dpl 61 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Avslå Göran Näs medborgarförslag om att bygga om busstationen i Karlstad med 
anledning av att en större ombyggnad nyligen är utförd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göran Näs att kommunen 
bygger om busstationen i Karlstad. Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 
2012, § 20, att överlåta beslutanderätten i ärendet till teknik- och fastighets-
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 oktober 2012.§ 20. 
Göran Näs medborgarförslag den 8 oktober 2012. 
 
Ärende 
Göran Näs har till kommunen inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
ombyggnation av busstationen i Karlstad. Han anser att busstationen byggs om 
med jämna mellanrum och med det förslag som han presenterar uppnås en 
slutgiltigt sammankoppling av fjärr-, läns-, stads- och tågtrafik. I sitt förslag avser 
han att nyttja den stora tegelbyggnaden i östra delen av busstationen. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har nyligen genomfört en större ombyggnad av 
busstationen på uppdrag av Värmlandstrafik. Behovet som Värmlandstrafik har 
redovisat anses i och med detta tillgodosett. I det fall Värmlandstrafik ser ett behov 
av ytterligare ombyggnader tar kommunen ställning till det, men det kommer inte 
att ske några ytterligare investeringar i närtid på initiativ av kommunen som 
fastighetsägare. 
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Med nuvarande lösning finns en bra koppling mellan läns- och lokaltrafik. Den 
framtida sammankopplingen mellan olika typer av busstrafik och tågtrafik utreds 
för närvarande inom ramen för projektet ”Tåg i tid” i samverkan mellan Karlstads 
kommun och Trafikverket. 
 
Då det gäller den stora tegelbyggnaden i östra delen av busstationen, 
Drottninggatan 41, finns inga planer på att lägga några investeringsmedel. Det 
finns idag kommunal verksamhet i viss omfattning i byggnaden, men med tanke på 
skick och energistatus på byggnaden kommer det inte att bli aktuellt att rusta upp 
den för mer omfattande eller ändrad verksamhet. Frågan om byggnadens framtid 
tas upp på nytt om/när det blir aktuellt med en ny detalplan för kvarteret Älgen i sin 
helhet. 
 
 
 
Hans Wennerholm Jan Barthelson 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
Beslutet skickas till 
Göran Näs 
Jan Barthelson teknik- och fastighetsförvaltningen 


