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Bakgrund
Region Värmland äger fastigheten Mandolinen 1. Fastigheten har ett strategiskt läge 
på Kronoparken i direkt anslutning till Karlstads Universitet, Karlstad Innovation Park 
och Universitetstorget. Fastigheten inrymmer sedan 1977 Kronoparkens vårdcentral, 
Folktandvården, Apotek samt andra verksamheter. Kronoparken vårdcentral omfattar 
allmänläkarmottagning, labb, primärvårdsrehabilitering samt Folktandvården. Vidare ingår en 
barnavårds- och mödravårdscentral som tillfälligt är lokaliserad till Studenternas hus. 

Fastighetsägaren önskar tillskapa en modern funktionell vårdcentral tillsammans med 
campusnära studentbostäder inom fastigheten. Befintliga byggnader planeras att rivas. 

Gällande planer
Gällande detaljplan är från 2001. Detaljplanen medger vård, universitet, forskning och handel 
i ett till tre plan. 

Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Aktuellt område
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Nuvarande förhållanden
Fastigheten är idag bebyggd med byggnad för vårdcentral mm i ett plan. 
Byggnaden tillkom som en del i Kronparkens sjukhus som uppfördes 1975. 
Fastigheten ligger mellan universitetet och forskningsparken. 

Bedömning
Fastigheten ligger i ett mycket bra läge nära universitet och forskning. En markanvändning 
kopplat till dessa verksamheter borde vara av stort intresse. I dagsläget bedöms det dock 
inte finnas något behov av utökade lokaler för dessa verksamheter. För stadsdelen som 
helhet bedöms en placering av vårdcentralen i Kronoparkens centrum varit en bättre lösning. 
Fastigheten ägs dock av regionen och verksamheten i vårdcentralen har samarbeten med 
universitetet som är värdefulla för verksamheten. Då det är en relativt stor fastighet bedöms en 
ny vårdcentral på platsen bara ta en del av marken ianspråk. Markanvändningen på resteranade 
del utreds i planarbetet. Studentbostäder liksom annan verksamhet kopplat till utbildning och 
forskning kan vara lämpligt på platsen.

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Frågor att behandla i planarbetet
• Stadsbild

• Buller

• Parkering
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Gällande detaljplaner



Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med sökanden. 
Planavgiften för detaljplanen bedöms bli ca 970.000 kronor. Avgift för detta 
planbesked är 19 040 kr i enlighet med fastställd taxa.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 2 kv 2021 och kunna färdigställas 2 kv 2022.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av planchef Jonas Zetterberg den 12 januari 2021.


