
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för del av Välsviken vid Universitetsmotet, 

inom Välsviken, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för del av Välsviken vid Universitetsmotet upprättas med normalt planförfarande 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, 
hölls mellan den 10 december 2015 - 10 januari 2016. Förslag till ny detaljplan skickades ut till 
kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. 
Boende och hyresgäster i närområdet har också fått tagit del av planförslaget. Detaljplanen har även 
funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Yttranden utan erinran har inkommit från kultur-och fritidsnämnden/kultur och fritidsförvalt-
ning.   

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.

INKOMNA YTTRANDEN

KOMMUNALA REMISSINSTANSER

Miljönämnden/miljöförvaltningen
I området planeras en bensinstation, om det blir aktuellt kan en sådan verksamhet beroende på 
omfattningen vara anmälningspliktig enligt miljöbalken med avseende på drivmedelshantering samt 
fordonstvätt. En ny bensinstation intill E18 bör utformas med energislag som möter inriktningen 
mot fossilfri fordonsfl otta 2030 vilket innebär möjlighet att tanka gas och ladda elfordon. Miljöför-
valtningen har inget att erinra mot planförslaget.

Kommentar: Noteras och tilläggs i planbeskrivningen.  



Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget att 
erinra förutom nedanstående kommentar:

Förvaltningen ser gärna att planområdet utökas i sydvästlig riktning för att även omfatta befi ntligt 
grönområde och att detta område utpekas för dagvattenfördröjning i plankartan.

Kommentar: Området som omnämns har redan planlagts för ett dagvattenmagasin i en annan detaljplan. 

Då det är troligt att gc-banan blir del i ett huvudstråk bör 3,5 - 4 m bred GC-bana eftersträvas.

Kommentar: Noteras och tas upp i planbeskrivningen. Planförslaget möjliggör att anordna en 3,5-4 meters bred 
gång- och cykelbana om så önskas. 

Naturremsan mot Välsviken handelsområde får bättre proportioner om den breddas något i söder.

Kommentar: Naturremsan har ersatts med gatumark för att ta höjd för eventuell omdragning av befi ntlig gc-bana. 
Det fi nns ett förslag i åtgärdsvalsstudien för E18 på att anlägga en ny planskild gång- och cykelpassage under E18, 
vilket kan innebära en omdragning av befi ntlig gc-bana.  

STATLIGA REMISSINSTANSER

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter. Översikts-
karta skulle behövas. På plankartan saknas koordinater och rutnätspunkter. I övrigt har lantmäteri-
myndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att erinra. 

Kommentar: Plankartan kompletteras med koordinater och rutnätspunkter. En mer översiktlig karta fi nns i 
planbeskrivningen. 

Länsstyrelsen
Råd om tillämpningen av PBL m.m.

Föreslagen etablering
Länsstyrelsen har inget att erinra mot etablering av drivmedelsstation på den aktuella tomten.

Riksintresse kommunikationer och föreslagen trafi klösning 
Länsstyrelsen konstaterar att avtal om trafi klösningen ännu inte har slutits med Trafi kverket. I 
Trafi kverkets yttrande över samrådshandlingen nämns ett antal frågor som behöver hanteras för 
att fortsatt planering ska kunna ske. Eftersom föreslagna förändringarna i detaljplanen ligger 
inom vägområde för statligt väghållarskap, kan inte detaljplanen genomföras utan att avtal mellan 
Trafi kverket och Karlstads kommun upprättas. Länsstyrelsen menar därför att dessa frågor måste 
lösas inför granskningsskedet av detaljplanen.

Kommentar: Ett avtal om ändrat väghållargräns har tecknats mellan Trafi kverket och Karlstads kommun. Tra-
fi kverkets vägområde ligger numera utanför planområdesgränsen. 
 
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.  Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning.
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Kommentar: Noteras. 
Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Mot bakgrund av 
ovan nämnda påverkan på riksintresse kommunikationer anser Länsstyrelsen att dessa frågor måste 
utredas före det att ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.

Kommentar: Noteras. 

Trafi kverket 
Fastighetsbeteckningar
Fastighetsbeteckningen för Välsviken 2:2 är felplacerad i plankartan. Eventuellt bör hela fastighets-
beteckningarna skrivas ut även i detaljplanens titel.

Kommentar: Grundkartan uppdateras och felet åtgärdas till granskningen. 

Riksintressen
Enligt planbeskrivningen bedöms inte detaljplanen påverka riksintressen. Trafi kverket anser att 
riksintresset för kommunikation, väg E18, påverkas då detaljplanen till del ligger inom vägområdet 
för E18 (ramperna). Vilken påverkan det har i praktiken, kan kommenteras först efter att trafi klös-
ningen har granskats, se nedan.

Kommentar: I planbeskrivningen skulle stå att ”detaljaplanen bedöms inte påverka riksintressena negativt”. Då 
planförslaget möjliggör en bättre trafi klösning vid korsningen mellan E18:s ramper och Välsviksleden. Texten kor-
rigeras och förtydligas till gransknngen. 

Trafi ksäkerhet
Trafi ksäkerhet och trafi kplatsens utformning kan kommenteras först efter att trafi klösningen har 
granskats, se nedan.

Kommentar: Efter samrådet har ett antal trafi kutredningar tagits fram i området. Planhandlingarna kompletteras 
med den senaste trafi kutredningen som ligger till grund för den föreslagna trafi klösningen. 

Risker och farligt gods
Enligt planbeskrivningen bedöms inte planförslaget inverka negativt på den bebyggelsefria zonen 
vid E18. För att kommentera detta vill Trafi kverket veta hur stort avståndet är från planområdes-
gränsen (= byggbar kvartersmark) till vägområdets yttre gräns för E18.

Kommentar: Byggbar mark inom kvartersmarken ligger 30 meter från vägens yttre gräns, vilket beskriv tydligare i 
planbeskrivning till granskningen. 
 
Skylt
I tillägg till texten om skyltplacering i planbeskrivningen, vill Trafi kverket påpeka att avståndet från 
vägkant till skylten ska vara minst 1,5 gånger skyltens höjd. Med hänsyn till trafi ksäkerheten kom-
mer Trafi kverket generellt att starkt begränsa möjligheten till placering av reklamskyltar med rörlig 
bild och text i anslutning till statlig väg.

Kommentar: Noteras. Skylten föreslås placeras inom kvartersmarken d.v.s som närmast 30 meter från E18. 
Skyltens exakta placering har inte studerats i planarbete, utan föreslås studeras mer detaljerad i samband med 
bygglov.
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Avtal
En del av planområdet och den tänkta cirkulationsplatsen ligger inom Trafi kverkets vägområde 
och utformningen påverkar ramperna till väg E18. Trafi kverket måste granska det underlag som 
ligger till grund för detaljplanen och den valda trafi klösningen, innan ett slutligt yttrande kan ges 
över samrådshandlingen. En avsiktsförklaring behöver tecknas mellan Trafi kverket och Karlstads 
kommun innan Trafi kverket kan avdela resurser för att granska om trafi klösningen uppfyller de 
krav som Trafi kverket har på väganläggningen. I avsiktsförklaringen ska även ansvar för utförandet 
omnämnas. En eventuell fl ytt av gränsen för väghållningsansvaret kan också diskuteras och tas med 
i avsiktsförklaringen. Trafi kverket vill betona att planeringshorisonten för prognostiserad trafi kering 
inom statliga väganläggningar är 20 år efter dess öppnande, samt att det i vissa fall krävs en vägplan 
för ombyggnation av statlig väg.

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med den trafi kutredningen som ligger till grund för den föreslagna 
trafi klösningen. Karlstads kommun och Trafi kverket har reglerat förändringarna för väghållargränsen i ett avtal. 
E18:s vägområdesgräns ligger numera utanför planområdesgränsen. En avsiktsförklaring har tagits fram i samband 
med åtgärdsvalsstudien för E18 för åtgärder som tas upp där bland annat vid Universitetsmotet. 

Sammanfattning
En avsiktsförklaring behöver tecknas mellan Trafi kverket och Karlstads kommun för det fortsatta 
arbetet.

Kommentar: Se kommentaren ovan. 

Värmlandstrafi k 
Det är bra att detaljplanen förbättrar framkomligheten i området som tidvis har problem med 
köbildning. Det är även bra att planförslaget inte hindrar utveckling av hållplatser eller bytespunkt 
i området men det är olyckligt att kommunen i framtagande av en detaljplan vid Universitetsmotet 
och nya trafi klösningar inte tar fram ett förslag på utformning av ett modernt och hållbart trafi ksys-
tem som inkluderar hållplatser och/ eller bytespunkt för kollektivtrafi ken vilket förordas i översikts-
planen.

En bytespunkt eller motorvägshållplats vid Universitetsmotet skulle få stor nytta för den regionala 
kollektivtrafi ken. Idag trafi kerar Värmlandstrafi k med linjerna 401, 501, 511 och 500 området. En 
hållplats i området för kollektivtrafi k skulle möjliggöra ökad tillgänglighet till Välsvikens handels-
område för arbetspendling och shopping.

Kommunen har under utarbetande av planen på ett värdefullt satt bjudit in Värmlandstrafi k till 
samtal om olika trafi klösningar som vi gärna ser en fortsatt utveckling av till förmån för ett mer 
hållbart och klimatsmart Karlstad och Värmland.

Kommentar: Efter samrådet har ett antal alternativ för en gemensam bytespunkt studerats tillsammans med 
Regionvärmland. Nya busshållplatser för byte mellan lokal- och regionaltrafi k föreslås i anslutning till den södra av-
fartsrampen samt i anslutning till den norra cirkulationsplatsen på södra sidan av Gustaf  Frödings gatan. Förslag 
på dessa tas med i planbeskrivningen. Lösningen är förankrad med Regionenvärmland.
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YTTRANDEN FRÅN ÖVRIGA

Karlstads Energi
Karlstads Energi AB ser att fjärrvärme är en naturlig uppvärmningsform i området och anslutning 
är möjlig mot nuvarande ledningsnät i direkt anslutning till detaljplaneområdet. Skapas möjlighet till 
fyllning av biogas vid bensinstationen välkomnas detta av Karlstads Energi AB. Karlstads Energi 
AB deltar gärna i vidare planering av området i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
avfallshantering och anslutning av fjärrvärme.
Kommentar: Noteras. 

Karlstads El- och Stadsnät
Karlstads El & Stadsnät AB har kablar inom det område som detta projekt. avser. Ev. fl ytt av kablar 
kommer vi att ta ut en avgift för. Vi skall även vara med i projektet och lägga kabelrör för framtida 
anslutningar. Det kommer även att (beroende på effektuttag) behöva sättas en nätstation i området.
För övrigt har Karlstads El-och Stadsnät AB inget att erinra.

Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen kompletteras vad gäller ett eventuellt behov av en nätstation i området. 

TeliaSonera Skanova Access AB
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt 
som möjligt behålla befi ntliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med fl yttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhand-
lingarna. Tvingas Skanova vidta undanfl yttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar: Noteras och tas med i planbeskrivningen.  

Börje Jönsson Åkeri AB
Det som varit behov av en längre tid och som måste hända något med nu är en ny trafi kplats. Det 
är redan i nuläget stora problem med trafi k till Väsvikens handelscentrum vilket i sin tur medför 
stora problem även för övrig trafi k inte minst för tung trafi k som vi sysslar med och som det 
är mycket av i området. Kommer att bli ännu mer när Löfbergs logistiklager är klart. Vid fl era 
tillfällen blir det kö ut på motorvägen vid avfarten för trafi k västerifrån vilket i första hand är en 
stor trafi kfara. När handelsområdet byggs ut ökar trafi ken ytterligare. En bra lösning på problemet 
skulle vara ytterligare en avfart innan handelsområdet västerifrån.

Kommentar: Efter samrådet har en ny avfart från handelsområdet anordnats, vilket har till viss del förbättrat 
trafi ksituationen i området. I denna detaljplan föreslås att korsningen mellan Välsviksleden och E18:s ramper byggs 
om till en cirkulationsplats, vilket kommer att ytterligare förbättra framkomlighet i området. Kapaciteten i kors-
ningen kommer att vara bra även vid full utbyggnad av Välsviken.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2020-10-23 av 
stadsbyggnadsplanerare Anastasia Mileoranskaya.


