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detaljplan för del av Välsviken vid Universitetsmotet
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INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den 10 december 2015 - 10 januari 2016. Planen 
har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstads-
rummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter samrådet reviderades planhandling-
arna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning mellan den 10 november - 3 december 2020, enligt 
plan- och bygglagens 5 kap 18§. Under granskningen har planen skickats till kommunala och stat-
liga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Detaljplanen har även funnits 
tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet i bibliotekshuset och på 
kommunens hemsida. Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt 
detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
Elva skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav två stycken är utan erinran 
eller av upplysningskaraktär. 

Synpunkterna från Trafi kverket och Länsstyrelsen har främst berört riksintresset för kommunikatio-
ner och behovet av att reglera åtgärder på statlig väg (utanför planområdet) i ett avtal innan anta-
gande. Säkerhetsaspekten i anslutning till busshållplatsen vid avfartsrampen har också lyfts fram. 
Synpunkterna har även handlat om behovet av att komplettera i frågor om skyfall samt behovet av 
att ytterligare reglera planbestämmelserna för skyltning inom föreslagen kvartersmark. 

Karlstads El- och stadsnät har velat säkerställa möjligheten för en nätstation inom planområdet och 
Miljöförvaltningen har lyft fram behovet av en återvinningsstation antingen i anslutning till befi nt-
ligt handelsområde, inom planområdet eller inom pågående detaljplan för bygghandel och idrott. 
ICA Fastigheter har uttryck en stark oro för genomförandet och hade farhågor om att det kan 
innebära stora konsekvenser för handelsområdet. 

Dnr SBN 2014-87



Planhandlingarna har justerats med anledning av inkomna synpunkter efter granskningen. Det fi nns 
kvarstående synpunkter från granskningen som inte har kunnat tillgodosetts. 

ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

På plankartan
- Planbestämmelserna n3 och n4 har preciserats och ändrats till en mer generell bestämmelse gäl-
lande skyltning inom kvartersmarken. 
- Möjlighet har getts att inom planområde uppföra en transformatorstation (E1). 
- En del av markområde för GATA har ändrats till VÄG. 
- Planområdet har även utökats något för att möjliggöra för föreslagen busshållplats längs Välsviks-
leden.

I planbeskrivningen 
Planbeskrivningen har justerats utifrån ovan nämnda ändringar. Planhandlingarna kompletteras med 
mer utförlig beskrivning om skyfall samt lyft upp en viktig säkerhetsaspekt gällande busshållplatsen 
vid avfartsrampen. 

I övrigt endast redaktionella ändringar.

Kvarstående synpunkter
Miljöförvaltningens synpunkt gällande möjligheten att anordna en återvinningscentral inom plan-
området har inte kunnat tillgodosetts. 

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §. 
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INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och kommen-
teras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på planförslaget. 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen

Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter gällande riksintresse för kommunikationer. Kom-
munen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. 
Länsstyrelsen har kommentarer angående riksintresse för kommunikationer samt placering av 
busshållplater intill påfartsramp till E18. Vidare vill Länsstyrelsen lyfta den föreslagna regleringen 
för skyltar.

Riksintressen
Länsstyrelsen konstaterar att avtal mellan kommunen och Trafi kverket angående trafi klösningen 
fi nns framtaget. Länsstyrelsen, likt Trafi kverket, gör bedömningen att avtalet bör vara undertecknat 
innan detaljplanen antas.

Kommentar: Avtalet kommer vara undertecknat innan detaljplanen antas.

Övriga upplysningar
Busshållplats
Kommunen planerar, i anslutningen till den södra rampen, nya busshållplatser för byte mellan lokal- 
och regionaltrafi k. Vidare konstateras att en bytespunkt i området kommer att möjliggöra ökad 
tillgänglighet till Välsvikens handelsområde för både arbetspendling och shopping.

Länsstyrelsen vill i sammanhanget lyfta en viktigt aspekt att hindra oskyddade trafi kanter som nytt-
jar denna bytespunkt vid avfartsramp från E18 att passera över rampen för att gena in till handels-
området söder om. Trafi kverket nämner i sitt yttrandet att beredskap behöver fi nnas hos kommu-
nen för att åtgärda detta genom exempelvis stängsel eller andra åtgärder. Länsstyrelsen delar denna 
uppfattning.

Kommentar: Säkerhetsaspekten vid busshållplatsen vid avfartsrampen tas med i planbeskrivningen och kommer 
att följas upp under projekteringen.

Skyltar
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande för detaljplan för Välsviken uppmärksammat kommunen om 
planbestämmelserna som reglerar skyltning vilket har åtgärdas i nämnda plan inför granskningsske-
det.

I den nu aktuella planen konstaterar Länsstyrelsen en liknande problematik. Egenskapsbestämmel-
ser [n3] och [n4], en skylt om max 25 meters höjd får fi nnas respektive en skylt om max 12 meters 
höjd får fi nnas, införs på plankartan dock inte inom den prickade marken. Kommunen har valt att 
med prickmark endast reglera att marken inte får förses med byggnader. Andra anläggningar än 
byggnader exempelvis fristående skyltar och ljusanordningar är därmed tillåtna. Detta innebär att 
kommunens intention att styra höjd och antalet skyltar inte uppnås enbart med bestämmelserna 
[n3] och [n4].
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Kommentar:Planbestämmelserna preciseras och ändras till en mer generell bestämmelse som gäller för hela kvarter-
smarken. Högst två fristående skyltar får uppföras inom kvartermarken, en skylt om max 25 samt en skylt om max 
12 meter. 

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Kommentar: Noteras.

Region Värmland Kollektivtrafi k
Region Värmland har tagit del av rubricerade handlingar. Kollektivtrafi ken har varit delaktiga i 
arbetet med förslaget till den nya detaljplanen och i samband med detta lämnat synpunkter kring 
behovet av kollektivtrafi kutvecklingen i området. Behovet bedöms i stort vara tillgodosett och väl 
beskrivet i planhandlingarna. För kollektivtrafi ken är attraktiva bytespunkter för resande med regi-
onbuss och stadsbuss principiellt viktigt för att underlätta för resenären och därigenom attrahera till 
ökat resande. När planlösningen inte möjliggör gemensamma hållplatslägen vill Region Värmland 
betona vikten av att eventuella gånglänkar mellan hållplatser är väl belysta och funktionsrättsanpas-
sade. I övrigt har Region Värmland inget ytterligare att tillägga. 

Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen kompletteras med en text om att gånglänkarna mellan hållplatserna bör 
vara väl belysta och funktionsrättsanpassade. Frågan studeras mer detaljerat under projekteringen. 

Trafi kverket

Ärendet
Trafi kverket har tagit del av rubricerat planunderlag som avser pröva möjligheten att kunna etablera 
fordonsservice och handelsändamål inom planområdet samt ändra nuvarande korsningsutform-
ning till en cirkulation. Trafi kverket har 2015-12-29 yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2015/106881). 
Planområdet ingår i FÖP för Välsviken. Trafi kfrågorna har utretts gemensamt med angränsande 
detaljplan för ”Välsviken bygghandel”.

Ärendet berör Europaväg 18 där Trafi kverket är väghållare. E 18 utgör riksintresse för kommunika-
tioner enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät. E 18 utgör en 
viktig del i TEN-T stråket. Berört avsnitt har utretts senast inom ÅVS ”E 18 genom Karlstad”.

Trafi kpåverkan
En större cirkulationsplats som omfattar ny anslutning till de båda detaljplanerna på östra sidan av 
Välsviksleden samt nya körfält etc planeras inom planområdet.
Påverkan på riksintresset har behövt utredas. Aktuell detaljplan tillsammans med planen strax söder 
om planområdet beräknas innebära en omfattande trafi kalstring och effekterna av denna har utretts 
i ”Trafi kanalys Välsviken” WSP 2020-10-20. Trafi kverket har underhand haft samråd med Karlstad 
kommun angående trafi kfrågorna och Trafi kanalysen. Trafi kanalysen resulterar fl era åtgärder som 
krävs för att undvika köbildning på E 18 och Trafi kverket konstaterar att dessa utgör villkor för att 
detaljplanen ska kunna genomföras.

En av åtgärderna rör avfartsramp från E 18 väst. Denna behöver breddas med ytterligare ett körfält 
från ny cirkulation och en bit upp i rampen i syfte att öka kapacitet och få en bättre geometri. Avtal 
krävs för genomförande med bevakande projektledare från Trafi kverket. Längden på detta körfält 
behöver framgå i avtalet. I nuläget fi nns avtal framme för påtecknande och det behöver vara under-
tecknat innan detaljplanen antas.
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Kommentar: Den nya trafi klösningen kommer utföras i enligt med de förslag som föreslås i Trafi kanalys Välsvi-
ken WSP 2020-10-20. Avtalet kommer vara påskrivet innan detaljplanen antas.

Kommunen har i sin analys gjort antagande att endast cirka 100 f/h kommer att trafi kera en ny pa-
rallellväg mot Alster. Vägen är inte genomförd. När genomförande av parallellvägen mot väster, dvs 
förlängning av Rävbergsvägen kan ske är också oklart. Sammantaget har därför en känslighetsanalys 
tagits fram för att se effekterna på trafi ksituationen i de fall dessa vägar inte genomförs i planerad 
tid. Analysen visar enligt kommunen att påverkan på E 18 inte uppstår. Analysen visar också i vilken 
ordning åtgärder behöver genomföras.

Kommentar: Noteras.

Förändrad väghållning
Trafi kverket beslutade augusti 2019 om förändrad väghållning för del av rampen till Universitets-
motet i syfte att främja en rationell väghållning samt förenkla och möjliggöra för en cirkulation helt 
inom kommunens ansvar. Gräns för detaljplan följer gräns för väghållning.

Kommentar: Noteras. 

Skyltar inom planområdet
Två skyltar föreslås placeras inom område med markanvändning GH med 25 respektive 12 meters 
höjd. Prickmark bör omfattas av samma reglering. Skylt på 25 meter avses få ett skyltläge mot E 18. 
För att inte riskera negativ påverkan på trafi ksäkerhet behöver tex eventuell pylon placeras på ett 
avstånd av minst 1,5 ggr skyltens höjd från allmän väg. Budskapet ska kunna uppfattas snabbt och 
inga telefonnummer eller webbadresser ska fi nnas på skylten. Vidare avstyrker Trafi kverket all form 
av bildväxlande skyltar intill allmän väg. För närmare uppgifter om villkor för placering kontakta 
Trafi kverket, Trafi kmiljö.

Kommentar: Planbestämmelser vad gäller skyltning inom planområdet preciseras och ändras så att det gäller för 
hela kvartersmarken. Inga blinkande eller bildväxlande skyltar tillåts. Skyltar ska även placeras på ett avstånd av 
minst 1,5 ggr skyltens höjd från allmän väg, enligt Trafi kverkets synpunkt. Frågan om mer specifi k placering och  
utformning bevakas vidare i samband med bygglov. 

Kollektivtrafi k
En viktig aspekt av utvecklingen av Välsviken rör möjligheten att resa kollektivt med buss. Karlstad 
kommun planerar att lägga fl era hållplatslägen för Karlstadsstråket i närområdet till detaljplanen. I 
nuläget pågår arbetet med att planera för genomförande av dessa där en hållplats/bytespunkt place-
ras intill påfartsramp till E 18. Denna ligger delvis inom planområdet.

En bevakning över tid behöver ske så att oskyddade trafi kanter som nyttjar kollektivtrafi ken dvs 
bytespunkt vid avfartsramp från E 18 inte passerar rampen för att ta sig vidare på ett gent sätt till 
handelsområdet söder om rampen. Beredskap behöver fi nnas hos kommunen för att åtgärda detta 
genom exempelvis stängsel eller andra åtgärder.

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en text om detta. Frågan bevakas vidare under projekteringen.

Dagvatten och skyfall
Det avvattningssystem, trummor och diken etc, som fi nns längs järnväg och statlig väg är generellt 
inte avsett för att kunna ta emot vatten från annan verksamhet i omgivande planområde. De uppdi-
mensionerande trummorna längs järnvägen har åtgärdats i samband med arbetet av ny mötesstation 
och är inte avsedda att ta hand om tillkommande dagvatten från planområdet.
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Avskärande dike med planbestämmelse n1 måste leda vatten bort från E 18.

Trafi kverket ser att en mer utförlig skyfallsutredning, med exempelvis en skyfallssimulering som 
visar samtliga riskpunkter, behövs för att säkerställa funktionen för järnvägen (trummor/diken) upp 
till ett 200-års regn. Planunderlaget redovisar att ett L-stöd kan placeras i kurvan vid Banvaktarvä-
gen för att leda skyfall norrut. Åtgärden behöver redovisas mer i detalj. Vidare önskar Trafi kverket 
en beskrivning av eventuella konsekvenser vid trumma punkt f, om den skulle få minskad kapacitet.

Kommentar: Skyfall från aktuellt planområde kommer att ledas längs Välsviksleden och inte belasta de nämnda 
trummorna längs järnvägen. Planhandlingarna kompletteras med mer utförlig beskrivning om detta. Skyfall från 
området som planeras för bygghandel och idrott (strax söder om aktuellt planområdet) kommer dock att ledas ned 
längs med Banvaktarvägen. En mer utförlig skyfallsutredning har tagits fram för den detaljplanen. 

Avskärande dike inom planområdet ska ta hand om dagvatten och skyfall från omgivande naturmarken utanför 
planområdet. Då E18 ligger högre än aktuellt planområde är det ingen större risk att dagvatten från planområdet 
skulle rinna ut mot E18. 

Risker drivmedelsanläggning och farligt gods
En bensinstation bör inte ligga närmre en väg än säkerhetszon för aktuell vägsträcka. Påfyllnings- 
och avtappningsanordningar bör placeras så att explosiv atmosfär inte förekommer på allmän väg. 
Vidare bör spillzoner doseras så att spill av drivmedel inte kan spridas till allmän väg. Trafi kverket 
uppfattar att dessa avstånd är möjliga att uppnås inom planförslaget.

E 18 är utpekad som primär rekommenderad transportled för farligt gods vilket innebär att en 
bedömning behövs av riskbilden utifrån vägens perspektiv. Hänsyn till farligt gods ska beaktas vid 
exploatering enligt de rekommendationer som berörd länsstyrelse anger för väg. Trafi kverket vill 
uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder inte är godtagbara eller ska placeras 
inom vårt vägområde. Trafi kverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.

Kommentar: Byggbar mark inom kvartersmarken har placeras inom godtagbara avstånd från farligt gods vägar 
enligt rekommendationer i översiktsplanen. I ”Riktlinjer för planläggning
intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” framtagen av länsstyrelsen i Stockholm anges att 
markanvändningen för drivmedelsförsörjning kan förläggas närmare än 40 meter till farligt gods led, vilket beror på 
att sådana verksamheter är målpunkter för transporter av farligt gods. Planen förutsätter i övrigt att bensinstationen 
utformas på så sätt att riskkällor placeras på ett betryggande avstånd från byggnader med mera, i enlighet med lagar 
och föreskrifter som gäller. De frågorna studeras med detaljerat i samband med tillståndsansökan. Inga särskilda 
riskreduceradnde åtgärder bedöms vara nödvändiga i nuläget. 

Sammantagen bedömning
Avtal behöver tecknas för åtgärder i ramp på E 18 innan detaljplanen antas. Förtydliganden avse-
ende skyfall vid 200-årsregn behövs. Åtgärder enligt trafi kanalys Välsviken krävs för genomförande 
av planen.

Kommentar: Noteras.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. I genomförandebeskrivningen 
under Fastighetsrättsliga åtgärder bör andra meningen tas bort. Lantmäterimyndighetens övriga 
synpunkter från samrådet har blivit tillgodosedda. 

Kommentar: Synpunkten noteras och andra meningen tas bort till antagande. 
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Kommunala remissinstanser

Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av Välsviken vid 
Universitetsmotet. Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till 
detaljplan remitterades i samrådsskedet hade miljönämnden inget att erinra. 

Under arbetet med FÖP Välsviken och efterkommande detaljplaner har dock behovet av en åter-
vinningsstation inom Välsvikenområdet aktualiserats. 

Miljönämnden vill därför särskilt trycka på att det är viktigt att det avsätts en tillräckligt stor yta för 
en återvinningsstation inom Välsvikenområdet, företrädesvis inom nuvarande handelsområde väster 
om Välsviksleden. Det är dock viktigt att en motsvarande yta även reserveras i aktuell detaljplan för 
del av Välsviken vid Universitetsmotet alternativt i detaljplan för handel i Välsviken om det visar sig 
att det inte är möjligt att anlägga en återvinningsstation i anslutning till handelsområdet väster om 
Välsviksleden.

Kommentar: I den nu aktuella detaljplanen fi nns det inte möjlighet för placering av en återvinningsstation. Åter-
vinningsstationen bör enligt fördjupningen av översiktsplanen placeras i anslutning till Välsvikens handelsområde. 
Stadsbyggnadförvaltningen fortsätter att se över möjlig/a placering/ar för återvinningsstation/er i den fortsatta 
planeringen av Välsviken. 

Karlstads El- och stadsnät AB
Karlstads El- och Stadsnät yttrade i samrådet eventuellt behov av en ny nätstation inom planområ-
det. Detta har beaktats i planbeskrivningen men vi önskar att detta även noteras i plankartan.

Kommentar: Synpunkten noteras. I plankartan ges möjlighet att uppföra en ny nätstation inom planområdet. 

Yttranden från övriga 
ICA Fastigheter
Med anledning av att ”Detaljplan för del av Välsviken vid universitetsmotet i Karlstad kommun”, 
dnr: SBN-2014-87, är utställd för granskning återkopplar vi som angränsande fastighetsägare.

Vi, ICA Fastigheter, är i grunden positiva till utveckling och förbättring av handelsområden och
trafi klösningar. För att förändringarna ska bli lyckade är det mycket viktigt att även genomförandet 
sker på ett sätt som tar hänsyn till befi ntlig verksamhet för att ev negativ påverkan ska minimeras. 
Dialog i tidigt skede med befi ntlig verksamhet och förståelse för varandra är två faktorer som är en 
god grund för ett bra genomförande.

Välsvikens handelsområde har under några år vuxit kraftigt och blivit en väl etablerad handelsplats 
med många butiker. Befi ntlig trafi klösning är redan idag ansträngd, framför allt torsdag och fredag
eftermiddag/kväll samt helger. För inte så länge sedan gjordes en förbättrande åtgärd med ytterliga-
re en infart till området söder ifrån. Den cirkulationsplats som nu planeras och som ska stärka upp 
för tillkommande handel är vi positiva till, men samtidigt mycket oroliga för hur genomförande-
skedet kommer att hanteras. Det är av yttersta vikt att tillgängligheten till handelsområdet bibehålls. 
Vi har inte sett någon presentation av planerat genomförande. Vi känner stark oro för att det nu 
stressas fram ett genomförande där dialog med befi ntlig verksamhet inte startat och till följd fi nns 
risk för att genomförandet får stora konsekvenser för handelsområdet då vi inte upplever att det är 
samplanerat.
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Att minska risken med fl askhals och extra långa köer längs välsviksleden pga av avstängda körfält är
mycket viktigt under genomförandet. I vilken omfattning har förslaget att skapa en tillfällig avfart 
väster ifrån E18 innan befi ntlig, se nedan, varit uppe till diskussion. Med denna lösning leds trafi -
ken in på området direkt och minskar på så sätt störningar i tillgängligheten. Anpassningar av olika 
parametrar behöver studeras närmare.

Kommentar: Framkomligheten under genomförandetiden kommer troligtvis att vara begränsat. Exakt hur trafi ken 
kommer att ledas om är en genomförandefråga som kommer att studeras först efter förprojekteringen som beräknas 
bli klar till sommaren 2021. Berörda fastighetsägarna kommer att informeras om detta framöver. Kommunen har 
förståelse för er oro. Att förbättra trafi ksituationen till området är dock nödvändigt och kommer troligtvis efter 
genomförande att gynna området i stort. 

Privatperson 
Äntligen ett bra förslag som behövs dels är det ett bra miljötänkande att inte behöva att stå i nuva-
rande korsning stå på tomgång att vänta på att få köra ut. Sedan samma tänkande om bensinstation 
slippa köra fl era km. för att tanka. Hoppas detta nu blir av.

Kommentar: Noteras. 

Privatperson  
Avfarten från E18 i riktning mot Stockholm bör absolut byggas om till en rondell. Med mer handel 
vid Välsviken så kommer en vänstersväng vara väldigt riskfylld med stor svårighet att hitta en lucka 
i trafi ken. Man kommer till en rondell från Kristinehamshållet men inte vid den mest trafi kerade 
avfarten med trafi k från E18, Örsholmens industriområde och handelsplatsen Välsviken och trafi k 
från universietshållet. Hoppas ni tänkt över denna trafi ksituation så att olyckor minimeras.

Kommentar: Trafi kfrågorna har välstuderats under planarbetet och höjd har tagits även för framtida utvecklingen 
inom Välsviken enligt FÖP Välsviken samt för eventuell omdragning av Hammaröleden. Med den trafi klösning 



som föreslås kommer inga köer att uppstå varken på Välsviksleden eller E18, enligt utförd trafi kutredning, vilket 
också minimeras risken för olyckor. 

Privatperson  
Ordet ”bensinstation” klingar ålderdomligt och oprecist. Diesel står exempelvis för betydligt större 
andel av den totala energimixen jämfört med bensin (SCB.se). Förhoppningsvis kommer den nya 
drivmedelsstationen ha ett stort fokus på nyare drivmedel, så som gas och el för laddningsbara for-
don. Därför bör namnet på detaljplanen istället vara mera neutralt i förhållande till framtida drivme-
del: ” Välsviken – bättre trafi klösning och drivmedelsstaion”.

Kommentar: Området planläggs för drivmedelförsäljning så visst kan det vara klokt att även beskriva det mer 
neutralt i planbeskrivningen etc. Själva detaljplanen kallas för ”del av Välsviken vid Universitetsmotet”. 

Handikappsföreningarna Karlstad 
Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta del av 
detaljplanen för del av Välsviken vid Universitetsmotet. 
 
Glöm inte parkering för personer med särskilt tillstånd vid bygglovshandläggningen

För övrigt har vi har inga synpunkter på ovanstående detaljplan.

Kommentar: Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter 
behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och 
bostadshus. Planbeskrivningen kompletteras med en text om vilka krav kommunen ställer på parkering för rörelse-
hindrade enligt parkeringsnormen. Frågan kommer att behandlas i samband med bygglov. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsplanerare Anastasia Mileoranskaya för 
stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2021-01-11
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