
PLAN-PM DEL AV VÄLSVIKEN 2:1 MM
Inom Välsviken Karlstads kommun, Värmlands län

Dnr SBN-2022:71   

Bakgrund
Teknik- och fastighetsförvaltningen har begärt planändring för del av Välsviken 2:1 och 
Lagret 1. Syftet är att möjliggöra en utveckling av Löfbergs logistik- och lagerhantering på 
ett sätt som inte är möjlig inom gällande fastighetsgränser. Parallellt planerar kommunen 
och Karlstadsbuss för snabbusslinjen mellan centrum och Välsviken. Utbyggnaden innebär 
bland annat att laddstationen för bussarna lokaliseras till ett nytt läge vid Välsvikens station. 
Föreslaget läge berör delvis mark som ägs av Löfbergs.

Gällande planer
Gällande detaljplan vann laga kraft 2014. Detaljplanen anger område för natur, industri, 
lager och trafik. Genomförandetiden har gått ut.

Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen (2012), där området i pekas ut för 
stadsutveckling. 

Aktuellt område markerat på ortofoto.
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Nuvarande förhållanden
Området består idag av naturmark samt ytor för trafik och dagvattenhantering. 
Nuvarande utformning stämmer inte med den detaljplan som antogs 2014. 

Bedömning
Platsen bedöms vara lämplig för en laddstation för buss. Naturmarken närmast Löfbergs 
har tidigare värnats i detaljplan, bla på grund av naturvärden men också för att värna den 
fornlämning som finns i området. Inom området planeras för att anlägga spåranslutning. Ny 
detaljplan behöver anpassas till planerad sträckning. Området är också intressant för att ta hand 
om dagvatten som behöver fördröjas i området.

Frågor att behandla i planarbetet
• Naturvärden

• Dagvattenhantering

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med sökanden. 
Planavgiften för detaljplanen i bedöms bli 100.000  kronor. 

Gällande detaljplaner över område, aktuellt område markerat. 
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Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 2 kv 2022 och kunna färdigställas 1 kv 2023.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av planchef Jonas Zetterberg den 25 februari 2022.


