
PLAN-PM BUSSDEPÅ VÄLSVIKEN
Inom Välsviken, Karlstads kommun, Värmlands län

Dnr SBN-2021-00

Bakgrund
Region Värmland önskar anlägga en ny bussdepå för både region- och stadsbusstrafiken. 
Nuvarande anläggningar behöver utökas och förnyas varför man i detta arbete också tittar efter 
nya lägen. En lokaliseringsutredning har tagits fram i det utredningsarbetet. Kommunstyrelsen 
har beslutat att lokaliseringsanalysens förslag till lokalisering av ny bussdepå i Välsviken 1 
Norra för regiontrafik och för tätortstrafiken i Karlstad godkänns och att stadsbyggnadsnämnden 
och teknik- och fastighetsnämnden uppmanas att påbörja detaljplan och markanvisning för att 
möjliggöra etablering av ny bussdepå i föreslaget läge utifrån Region Värmlands behov av ny 
samlad bussdepå. 

Gällande planer
Området är inte detaljplanerat sen tidigare.

För området finns en översiktsplan - fördjupad för Välsviken. Den antogs av fullmäktige 2019. 
I den planen anges lägen för väg mellan Kroppkärr och Välsviken, samt mark för verksamheter, 
men också bostäder i områdets mitt. Förslaget bedöms som förenligt med förslaget i den 
fördjupade översiktsplanen. 

Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Aktuellt område
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Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
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Skala 1:10000
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Nuvarande förhållanden
Området utgörs idag av skogsmark. Inga stora naturvärden finns dokumenterade i området. 
Terrängen är bitvis relativt kuperad. I västra delen av området finns en större kraftledning.

Bedömning
Förslaget är förenligt i stort med den fördjupade översiktsplanen. För att depån ska fungera 
bra för operatören krävs också att anslutande vägar till Välsvikens handelsområde och mot 
Kroppkärr genomförs samtidigt. Hur dessa ska utformas och hur de ska ansluta till befintligt 
trafiksystem utred i planarbetet. Utformning av de bostäder som föreslås i översiktsplan kan 
behöva mer förberedande studier, bedömningen är att planläggning av dessa inte tas med i 
aktuell detaljplan.

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Frågor att behandla i planarbetet
• Utformning av depån.

• Utformning av gator.

• Hantering av dagvatten.
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Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Planavgiften för detaljplanen i enlighet med gällande taxa bedöms bli ca 
898.000 kronor. 

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet bedöms 
kunna påbörjas 3 kv 2021 och kunna färdigställas 4 kv 2022.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av planchef Jonas Zetterberg den 7 juli 2021.


