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Inledning 

Syfte 
Det främsta syftet med denna fördjupning av översiktsplanen för området kring Bergvik och Eriksberg 
är att skapa möjligheter att komplettera Bergviks köpcentrum med mark för etablering av ytterligare 
handel och andra verksamheter. Avsikten är att frigöra mark för att kunna bygga ut handelsområdet 
med ca 60 000 – 70 000 m2 BTA1 för handel och tjänsteföretag. 
 
För att utveckla handeln inom Bergviksområdet, och också utveckla Karlstads västra delar med bl a 
bostäder inom det s k Västkustområdet, måste Hultsbergsmotet och Bergviksvägen avlastas. Ett viktigt 
mål för planarbetet är därför att skapa ytterligare en tillfart till Bergvik som är attraktiv även för besö-
kare från öster (varifrån huvuddelen av trafiken till området kommer).  
 
Ytterligare ett syfte med planen är att lägga fast E18:s långsiktiga framtida sträckning och ge förutsätt-
ningar för utbyggnad av E18 till fyrfältsväg. Detta är viktigt för att kommunen ska kunna nyttja mar-
ken inom Eriksbergsområdet, som idag i sin helhet berörs av olika korridorer för framtida sträckning 
av E18. 
 
Ett attraktivt och välfungerande nav i kollektivtrafiknätet ska skapas inom området. Det ska skapa god 
tillgänglighet för kollektivresande till Bergvik och Eriksberg och också vara omstigningsplats mellan 
regional och lokal kollektivtrafik. Omstigningsplatsen ska ha god tillgänglighet för gång- och cykeltra-
fik och kan också kopplas till en ”pendlarparkering”. 
 
Kommunen har behov av att öka beredskapen vad gäller planlagd mark för etablering av industri och 
liknande verksamheter. Detta kan också tillgodoses inom Eriksberg. 
 
Utbyggnaden av Eriksberg ska bidra till att skapa en trevlig och välkomnande entré till Karlstad från 
väster. 

Bakgrund 
Under 1980-talet gjordes en utredning om lokalisering av Karlstads nästa större samlade område för 
verksamhetsetableringar. Eriksberg i Karlstads västra del var ett av de studerade alternativen. Valet 
föll dock i det läget på Välsviken. Sedan dess har Eriksberg i kommunens översiktsplanering varit 
avsatt som utvecklingsområde för staden.  
 
Vägverket gjorde 1995 en lokaliseringsplan för E18:s sträckning genom länet, följd av en vägutred-
ning för avsnittet Björkås-Bergvik 2003. I dessa studerades alternativa sträckningar för vägen liksom 
olika lösningar för en ny trafikplats i Bergvik. Stora delar av Eriksberg ligger därför i Karlstads över-
siktsplanering som reservat för framtida väg och kan inte utnyttjas förrän sträckningen fastlagts. 
 
Bergviks köpcentrum har under senare år genomgått en fantastisk utveckling och är nu ett av Sveriges 
största köpcentra med närmare 9 miljoner besökare per år. Många företag har velat etablera sig i 
anslutning till Bergvik för att kunna ta del av områdets stora besöksmängd. 
 
I augusti 2007 slog Ikea upp portarna i Bergvik. I och med Ikeas beslut att etablera sig i Bergvik har 
allt fler företag anmält sitt intresse av att få tillgång till mark för att etablera sig i området, och trycket 
på omgivningen har varit stort. Även tomter i Gräsdalen och vid Ullebergsleden har diskuterats med 
kommunen.  
 
Tillfartsförhållandena till Bergviks köpcentrum är ansträngda, åtminstone vissa tider. Viss utbyggnad 
och förbättring av Bergviksvägen och anslutningar gjordes innan IKEA öppnade, men trafikapparaten 

                                                      
1 BTA = Area av våningsplan, begränsad av omslutande väggars utsida 
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tål inte omfattande ytterligare etableringar. Parkeringssituationen i köpcentret är också en begränsande 
faktor för handeln. 
 
Vägverket (Trafikverket) har tagit fram en arbetsplan för E18 väster om Karlstad mellan Björkåsmotet 
och Fintatorp. Detta avsnitt finns med i nationella planen2, och dess genomförande är avhängigt 
medfinansiering. Avsnittet mellan Fintatorp och Hultsbergsmotet/Bergvik ingår varken i arbetsplanen 
eller i den nationella planen. Vägverket har i beslut om vägutredningen för objektet E18 Björkås-
Bergvik överlämnat till kommunen att först bestämma markanvändningen i området, innan den fram-
tida sträckningen genom Eriksberg utformas. 
 
Trafikverket har tillsammans med Karlstads kommun tagit fram en ny fördjupad vägutredning för 
avsnittet förbi Bergvik. Denna ligger till grund för utformningen av denna fördjupade översiktsplan. 
 
Vålbergsrakan – en ny järnväg mellan Karlstad och Vålberg som bl a skulle förkorta restiden till 
Göteborg med 15 minuter och frigöra kapacitet på Värmlandsbanan – har diskuterats under många år. 
Olika alternativa sträckningar har studerats översiktligt, men något slutligt förslag har inte tagits fram. 
I kommunens översiktsplan, ÖP 20123, redovisas två alternativa sträckningar via I2-skogen. En 
sträckning längs E18 har studerats tidigare i arbetet med denna fördjupade översiktsplan, men har 
förkastats pga mycket höga kostnader i förhållande till den beräknade nyttan av en hållplats i 
Eriksberg. 
 
Området Västkust, söder om Bergviks handelsområde, är ett av Karlstads utbyggnadsområden för bl a 
bostäder. En fördjupning av översiktsplanen har gjorts, och planläggning för olika delar av området 
pågår, bl a för Grundviken, omedelbart söder om handelsområdet. Totalt kan Västkust komma att 
innehålla omkring 3000 bostäder, samt arbetsplatser och service. 
 
Skutbergets camping ägs av First Camp, som har planer på att utveckla området till en högklassig 
camping med olika faciliteter i anslutning till den. Kommunen har beslutat att göra en förstudie för en 
upplevelseanläggning i Karlstad, som kan komma att placeras inom Skutbergets friluftsområde. An-
läggningen ska vara en åretruntanläggning, gärna med bad, som ger ett konkurrenskraftigt besöksmål 
för både karlstadsbor och besökare. Ett program för Skutberget har upprättats, och detaljplanering av 
området pågår. Planerna på upplevelseanläggningen har dock lagts på is tills vidare. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden har begärt att en större återvinningsstation ska placeras inom Bergviks 
handelsområde. 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen gav den 12 december 2006 byggnadsnämnden i uppdrag att ”studera framtida 
markanvändning inom Eriksberg mm genom en fördjupning av översiktsplanen”4. Ett av syftena med 
uppdraget är att undersöka möjligheterna att åstadkomma mark som kan upplåtas för handelsändamål i 
området. 
 
Med anledning av ett initiativ från den politiska majoriteten har kommunstyrelsen i januari 2011 
beslutat att påskynda arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg med förutsättningarna  

- att särskild hänsyn ska tas till estetiska och arkitektoniska värden så att en ny inbjudande port 
in till Karlstad skapas 

- att området ska utformas stadsmässigt med flexibilitet för att tillmötesgå det framtida 
näringslivets behov, samt 

- att planen ska innehålla ett kollektivtrafikstråk mellan Eriksberg och Kronoparken. 
 
 

                                                      
2 Nationell plan för transportsystemet 2010-2021, fastställd av regeringen i mars 2010 
3 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2012, § 25 
4 KS protokoll 2006-12-12, § 21 
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Översiktsplanens syfte är att lägga fast inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området – hur 
E18:s framtida sträckning ska vara, hur trafiksystemet i stort ska utformas och vilken markanvändning 
som är lämplig. Därigenom lägger man också fast ramarna för mer näraliggande åtgärder, som kan ge-
nomföras innan hela området byggs ut. Därför behöver också olika etapper i områdets utveckling be-
handlas i planen. 

Vad är en FÖP 
PBL5 1 kap 3 §: 
Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen 
skall ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den 
byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter 
och enskilda. 
 
PBL 4 kap 1 §: 
I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. och de miljö- och riskfakto-
rer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Vid redovisning-
en skall riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken anges särskilt. 
Av planen skall framgå 
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och iaktta gällande miljö-
kvalitetsnormer. 
 
PBL 4 kap 1a §: 
… 
En ändring av planen för en viss del av kommunen får redovisas med en annan detaljeringsgrad 
för det aktuella området än för översiktsplanen i övrigt. 

 
Karlstads översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i april 20126. Översiktsplanen visar inte i detalj 
hur kommunen tänker sig användningen av alla områden. För vissa områden eller verksamheter kan 
man därför göra fördjupningar av planen för att mer noggrant studera olika förhållanden. Fortfarande 
handlar det dock om avvägningar mellan olika allmänna intressen, och PBL:s krav på innehåll och 
process för översiktsplanering gäller. Avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen samt mel-
lan olika enskilda intressen görs i efterkommande detaljplanläggning. 
 
En översiktsplan är inte juridiskt bindande, och ger således inga rättigheter eller skyldigheter för vare 
sig kommunen eller fastighetsägare inom området. 
 
Denna fördjupning av översiktsplanen omfattar området Bergvik-Eriksberg med näromgivningar. 

                                                      
5 Hänvisningar till PBL i denna plan avser den äldre Plan- och Bygglagen (1987:10) 
6 Översiktsplan 2012 för Karlstad, kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-26, § 25 
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Avgränsning av planområdet 

 
Planområdets avgränsning 
 
Planområdet sträcker sig från Ullebergsleden – Hultsbergsmotet i öster till en nordsydlig linje i höjd 
med Fintatorp i väster, samt från skogsområdet i norr till Vänerstranden och den norra avgränsningen 
av FÖP Västkust i söder. Att området gjorts så stort beror främst på att olika lösningar av trafiksyste-
met berör hela detta område och att olika förutsättningar skapas för markanvändningen beroende på 
vilken trafiklösning som väljs. 
 
Efter den första utställningen har alternativen för trafiklösningarna begränsats till endast ett alternativ, 
varför planområdet har minskats något i den västra kanten. Kartorna som visar rådande förhållanden 
bygger dock på den ursprungliga utbredningen. 
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Handlingar 
FÖP Eriksberg består av följande handlingar: 

 Plankarta 
Plankartan visar översiktligt markanvändning inom planområdet. 

 Planbeskrivning 
Planbeskrivningen innehåller en beskrivning av förutsättningarna för planläggningen samt be-
skrivning av olika alternativ. I beskrivningen ingår också kartor av olika slag. Planbeskriv-
ningen ska vara utformad så att det är lätt att förstå förslaget. 

 Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt Miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivning upprättas för planer vars genomförande 
kan innebära risk för betydande påverkan på miljön. Översiktsplaner och fördjupningar ska 
alltid miljökonsekvensbeskrivas. 

 Samrådsredogörelse 
I samrådsredogörelsen redovisas synpunkter som kommit in under samrådet. Synpunkterna 
kommenteras och därtill redovisas vilka förändringar av planförslaget eller andra åtgärder som 
föreslås med anledning av synpunkterna. 

 Utlåtande 1 
I utlåtandet redovisas synpunkter som kommit in under den första utställningen och 
kommentarer till dem. Dessutom redovisas de förändringar som gjorts av planförslaget med 
anledning av synpunkterna eller av andra skäl. 

 Utlåtande 2 
I utlåtande 2 redovisa synpunkter som kommit in under den andra utställningen samt kom-
mentarer till dem. 

 
Till handlingarna fogas också: 

 Handelsutredning7 
En handelsutredning genomfördes på ett tidigt stadium i projektet. Syftet med denna var att 
belysa marknadsunderlag för ytterligare handelsetablering i Bergvik samt att beskriva konse-
kvenserna för handeln i Karlstad och i regionen. Även trafikkonsekvenser behandlas i 
handelsutredningen. 

 Fördjupad vägutredning8 
Parallellt med översiktsplanearbetet har Trafikverket tillsammans med kommunen gjort en 
fördjupad vägutredning för E18:s framtida sträckning mellan Skutbergsmotet och Bergvik. 

 Järnvägsstudie9 
En särskild studie har gjorts för att belysa möjligheter att dra Vålbergsrakan via Bergvik-
Eriksberg. Studien behandlar nyttan med en sådan dragning samt kostnader och andra konse-
kvenser av den. 

 Riskbedömning E1810 
E18 och riksväg 61-62 är rekommenderade transportleder för transporter av farligt gods. För 
att belysa vilka konsekvenser detta har för markanvändning i vägens närhet har en särskild 
riskanalys tagits fram. 

 Nätutredning11 
Genom hela planområdet löper ett kraftledningsstråk med fyra 130 kV-ledningar som försörjer 
stora delar av Karlstad och Skoghall med elektricitet. Ledningarna innebär begränsningar för 
möjligheterna att nyttja marken i området. Möjligheterna att kablifiera ledningarna samt kost-
nader för det har analyserats i en nätutredning. 

                                                      
7 Handelsutredning Eriksberg, Karlstads kommun, Nordplan AB 2007-11-02 
8 Fördjupad  utredning, E18 delen förbi Bergvik, 2011-07-01 
9 FÖP Eriksberg järnvägsstudie, Stadsbyggnadsförvaltningen 2008-09-15 
10 Övergripande riskbedömning för fördjupad översiktsplan avseende transport av farligt gods på ny sträckning 
av E18 i Eriksberg, WSP 2008-11-10 
11 Nätutredning 130 kV Bergvik, SWECO Energuide AB 2007-08-29 
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Befintliga förhållanden 

Planer 

Översiktsplanen 

I kommunens översiktsplan12 anges som inriktning för Eriksberg  
 E18 ska breddas till fyrfältsväg och en ny trafikplats ska byggas mellan Bergvik och 

Eriksberg.  
 Ett nytt område för volymhandel och verksamheter ska etableras vid Eriksberg när 

trafikfrågan är löst. Området kan innehålla 60 000 m2 BTA volymhandel. Området bör inte 
innehålla livsmedelshandel eller shopping, Utöver handel rymmer området omfattande ytor 
för verksamheter. 

 Mark för ny återvinningscentral på cirka 3 ha bör reserveras inom området 
 En regional kollektivtrafikterminal bör anläggas inom Bergvik/Eriksberg med god koppling 

till det högkvalitativa kollektivstråket. 

Detaljplaner 

Flera detaljplaner berörs av fördjupningen. För Bergviks köpcentrum och Ikea finns gällande planer, 
från 2001 och 2006, och för handelsområdet vid Bergviksrondellen finns en detaljplan från 1999. För 
bostadsbebyggelsen inom Bergviks villaområde finns en ny detaljplan som vann laga kraft 2011. 
Området norr om E18 – rv 61 berörs av detaljplaner från 1976, 1981, 1989 och 2001. 
Masshanteringsstationen i områdets västra del regleras genom detaljplan från 1999. 
 

Delar inom planområdet som är detaljplanelagda 
 
För området södder om Bergvik pågår detaljplanearbete för första etappen av området Grundviken 
(Katrineberg). Denna plan innehåller också Grundvikens koppling i trafiksystemet (kollektivtrafik, gc-
trafik och även biltrafik) till Bergvik. 
 
                                                      
12 ÖP12, sid 30 
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För Skutberget pågår också detaljplanearbete med syfte att möjliggöra utveckling av campingen och 
att säkerställa tillgängligheten till friluftsområdet för allmänheten. 

Andra planer 

Vägverket upprättade 1995 en lokaliseringsplan för E18 genom Värmland13. Denna ligger till grund 
för att i stort sett hela Eriksbergsområdet lagts som reservat för ny vägsträckning, eftersom alternati-
ven för den framtida sträckningen genom området är flera (se bild nedan). 

 
2003 gjorde Vägverket en vägutredning för 
E18 sträckan Björkås – Bergvik14. I vägut-
redningen studerades olika sträckningar av 
E18 och skisserades olika lösningar för en ny 
trafikplats i Bergvik. 
 
I februari 2005 beslutade Vägverket15 mot 
bakgrund av vägutredningen att  

 ”Alternativ Syd”16 ska ligga till 
grund för fortsatt projektering,  

 att vägen ska utformas med fyra 
körfält, och  

 att en fördjupad utredning avseende 
ny trafikplats vid Bergvik ska göras i 
samråd med Karlstads kommun när 
markanvändningen i Eriksbergsom-
rådet har klarlagts. 

 
 

Med vägutredningen som grund har en arbetsplan för ombyggnad av E18 från Björkåsmotet i väster 
till Fintatorp tagits fram. Projektet finns med i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021, 
med finansiering i senare delen av perioden. 
 
Intill dess att beslut fattats om den framtida sträckningen av E18 förbi Bergvik och dess koppling till 
rv 61 kan kommunen inte nyttja Eriksbergsområdet för annat än pågående markanvändning. 

Naturvårdsprogrammet17 

Ingen del av planområdet är utpekat som särskilt värdefullt i naturvårdsprogrammet. 

Skötselplan för Vänerstranden18 

Skötselplanen beskriver kommunens hela strand mot Vänern och anger mål för olika delområdens ut-
veckling samt förslag till åtgärder för att nå målen. För Kattviken och Bergviks strandäng, mellan bo-
stadsgruppen vid Fintavägen och Bergviks udde, är målen dels att de ska fungera som skydd för vat-
tenkvaliteten i Kattfjorden och som tillgång för besökare i området. Viss borttagning av vass är möjlig, 
och strandängen ska hävdas genom bete. Tillgängligheten till området ska säkras genom möjlighet att 
passera stängsel. 
 
Bergviksuddens värde som utflyktsmål och badplats betonas och tillgängligheten för allmänheten till 
udden ska säkerställas. 

                                                      
13 E18 Valnäs (Rv 45) - Örebro (E20), delen Slottsbron - Örebro läns gräns, Lokaliseringsplan. Vägverket April 1995 
14 E18 delen Björkås – Bergvik, Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning, Förslagshandling 2003-12-18 
15 E18 delen Björkås – Bergvik, Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning, Beslutshandling februari 2005 
16 Alternativet innebär en dragning söder om Sörmons vattentäktsområde. Det påverkar inte dragningen genom nu aktuellt 
planområde. 
17 Naturvårdsprogram för Karlstads kommun. Kommunfullmäktige 1995-11-16 
18 Skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads kommun, Rapport 2000:2 
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Skyddsområde för Kattfjorden 

Karlstads kommun har upprättat förslag till skyddsområde för Kattfjorden19, som är råvattenkälla för 
Sörmons vattenverk. Planområdet ligger i sin helhet inom den föreslagna tertiära skyddszonen (vatten-
skyddsområdets yttre gräns), och stora delar ligger även inom den sekundära skyddszonen. För den 
sekundära skyddszonen finns förslag till skyddsföreskrifter. Dessa handlar bl a om användning av be-
kämpningsmedel, spridning av växtnäringsämnen, deponering av avfall, upplag samt hantering av im-
pregnerings- och lösningsmedel. Skyddsföreskrifterna kan få inverkan på detaljplanläggning för t ex 
verksamhetsområde för industri. 
 
Förslaget till skyddsområde för Kattfjorden har överlämnats till länsstyrelsen med ansökan om fast-
ställande. 
 
Ett motsvarande förslag till skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde för Östra Sörmon finns framta-
get. Det berör inte planområdet. 

Mångbruksplan 

Skogsmarken inom de områden som ägs av kommunen utgörs mestadels av skog som lämnas för fri 
utveckling på grund av dess värde för naturvård eller friluftsliv, eller av skog där naturvärdena styr 
den framtida skötseln, men som inte ska lämnas för fri utveckling. Inom den senare gruppen finns t ex 
lövskogar där man vill bibehålla lövdominansen genom gallring och röjning av uppväxande gran. 
 
Vilka områden som hänför sig till olika grupper framgår av kommunens mångbruksplan.20  

Riksintressen 
E18 och riksvägarna 61 och 62 är av riksintresse för kommunikationer enligt MB 3:8.21 
 
Vänern är av riksintresse för fiske och friluftsliv (MB 3.5 och 3:6). 
 
Hela området söder om E18 ingår i ”Vänern med öar och strandområden”, ett område som enligt Mil-
jöbalkens 4 kapitel 1 och 2 §§  ”på grund av sina natur- och kulturvärden har ett särskilt värde för det 
rörliga friluftslivet och turismen”. Riksintresse enligt 4 kapitlet ska inte utgöra hinder för tätortsut-
veckling. 
 
Länsstyrelsen har i samband med kommunens översiktsplan ÖP97 föreslagit en nordligare avgräns-
ning av riksintresseområdet Vänern med öar och strandområden. Denna skulle innefatta hela planom-
rådet väster om riksväg 61/62. Kommunen anser dock att gränsen ska ligga kvar i E18:s nuvarande 
sträckning. 

Strandskydd 
För hela Vänerstranden gäller utökat strandskydd om 300 meter. Strandskyddet gäller dock inte inom 
de områden som omfattas av detaljplaner (områden som redan var detaljplanelagda undantogs när 
strandskyddet infördes, och inom de områden som planlagts senare har strandskyddet i många fall 
upphävts). Dock gäller strandskyddet fortfarande inom planområdet för Bergviksvägens förlängning  

                                                      
19 Kattfjorden vattentäkt – Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. SWECO VIAK 2007-11-01 
20 Teknik- och fastighetsförvaltningen, 2003. Tidigare benämnd skogsbruksplan 
21 Miljöbalken, 1998:808 
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mot Skutberget eftersom det inte upphävdes i planen. Enligt nya strandskyddslagen22 inträder 
strandskydd i samband med att en ny detaljplan ersätter en gammal, och strandskyddsfrågan ska 
prövas i den nya planen. 

Mark 

Ägoförhållanden 

Åkermarken och delar av skogsmarken 
inom Eriksberg ägs av Karlstads 
kommun. Skogsmarken norr om åkern 
är privatägd. Kommunen äger också 
större delen av marken vid Skutberget. 
 
Rödmarkerad mark inom planområdet 
ägs av kommunen 

 

Nuvarande markanvändning 

Större delen av den mark som inte upptas av bebyggelse och 
vägar används för jordbruk (arrende på kort tid) och 
skogsbruk. Den kommunala skogsmarken sköts som skog för 
friluftsändamål och nyttjas således inte för skogsbruk. 
 
I västra delen av området finns en masshanteringsstation som 
drivs av kommunen, där mellanlagring och bearbetning av 
olika inerta massor (sten, grus etc) sker. Arbete pågår med att 
söka tillstånd för fortsatt drift och utveckling av stationen. 
Bergviksudden är ett trevligt utflyktsmål med klippstränder 

                                                      
22 Miljöbalken, ändring 2009:532 

Rv 61/62 

Riksintresse för 
fiske och friluftsliv 
MB 3:5 o 3:6 

Gräns för riksintresse 
MB 4 kap 1-2§ 
Vänern med öar och 
strandområden 

Strandskydd 

E18 



Planbeskrivning FÖP Eriksberg Sid 13  

 
 

mot Kattfjorden. En promenadstig leder från en nyanlagd parkering väster om Ikeas parkering. 
 
Strandängen väster om Ikea utnyttjas för strandängsbete (utarrenderad). 
 
Skutberget är ett populärt och välbesökt friluftsområde, med bad, motionscentral och många spår och 
stigar för promenader, motionslöpning och skidåkning. Skutbergets camping är också välbesökt. 
 
Några fritidshus på arrendetomter och några bostadshus finns på udden öster om f d drivingrangen. 
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Topografi 

Område som ligger under +46           respektive +47           möh 
 
En stor del av området är låglänt och vissa delar ligger under den nivå (+46,75 i kommunens 
höjdsystem RH00) som kommunen i sitt översvämningsprogram23 beslutat ska ligga till grund för 
planering och åtgärder. 
 
Norr om den öppna åkermarken stiger marknivåerna upp till 70-80 meter, och väster om Eriksbergs 
gård når de högsta delarna upp till +70 meter. Bergviks udde och bergknallen öster om Skutberget når 
upp till ca +60 meter. 

Geologiska förhållanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geologiska förhållanden i delar av området undersöktes i samband med att Vägverket gjorde 
vägutredningen för E18. Denna visar att bebyggelsegruppen vid Asptorp ligger på en höjd bestående 
av berg i dagen eller med tunt jordtäcke. Sydost om denna finns ett parti med postglaciala sediment av 
sand (ev inslag av grus). Dessa kan vara underlagrade av lera. Dalgången mellan Skutbergsmotet och 

                                                      
23 Översvämningsprogram för Karlstads kommun, 2010-06-02 

Postglacial sand 

Berg i dagen eller berg med tunn 
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Bergvik – den odlade åkermarken – består av glacial lera, som vid Skutbergsmotet har en mäktighet av 
upp till 10 meter, och vid Bergvik ca 30 meter. Leran har låg hållfasthet och är sättningsbenägen vid 
pålastning. Delvis består leran av kvicklera, vilket innebär att leran helt tappar hållfastheten vid 
omrörning. Torrskorpan är vanligen svagt utbildad. 
 
Geoteknisk undersökning kommer att göras i den fortsatta planläggningen. 

Markföroreningar 

Marken har inte tidigare använts för andra ändamål än jord- och skogsbruk med tillhörande bosätt-
ningar. Det finns inga indikationer på att någon del av området skulle innehålla markföroreningar. 

Vatten 
Kattfjorden, den del av Vänern som gränsar till planområdet, fungerar som råvattentäkt till Sörmons 
vattenverk. Vattenverket försörjer både Karlstad och Hammarö med dricksvatten av mycket hög kvali-
tet. Ett förslag till skyddsbestämmelser har tagits fram för råvattentäkten för att skydda den mot påver-
kan som kan äventyra vattenkvaliteten. Ansökan om fastställande har lämnats in till länsstyrelsen.24 
 
Karlstads kommuns huvudvattenledningar (2 st Ø600) från Sörmon genomkorsar planområdet. Efter 
haveri på en av ledningarna har kommunen beslutat att förnya den havererade ledningen genom s k 
relining ända från Sörmon in till staden. På grund av dåliga markförhållanden finns det risk att 
ledningarna ändå inte tål ökad belastning på marken och ökade vibrationer av tung trafik på grund av 
den planerade exploateringen inom området. Därför kan det bli aktuellt att lägga helt nya ledningar 
som anpassas till den planerade markanvändningen enligd denna fördjupade översiktsplan. 
 
En stor del av planområdet avvattnas via en bäck i nordsydlig riktning genom området, som mynnar i 
Kattviken väster om strandängsområdet. Via denna bäck avvattnas också delar av Henstad och I2-sko-
gen. 
 
Två legaliserade dikningsföretag berörs av planen: Henstads m fl hemmans torrläggningsföretag av år 
1935 och Fintatorps dikningsföretag av år 1944. Påverkan på torrläggningsföretagen kan medföra be-
hov av omprövning eller beslut om utrivning. Omprövningar och utrivningar hanteras via Mark- och 
miljödomstolen. 

Trafik och kommunikationer 

Statligt vägnät 

Området genomkorsas av E18 och riksvägarna 61 och 62 (som har gemensam sträckning i detta 
avsnitt). E18 och väg 61/62 förbinds i Bergviksmotet samt genom en koppling västerut till Skutbergs-
motet i form av en parallellväg norr om E18. 
 
Trafikmängden på E18 är nära 30 000 fordon per årsmedeldygn (f/åmd) mellan Hultsbergsmotet och 
Bergviksmotet och ca 14 000 f/åmd väster om Bergviksmotet. Öster om Hultsbergsmotet passerar 
drygt 36 000 f/åmd. På rv 61-62 uppgår trafiken till ca 16500 f/åmd. (Siffrorna avser trafiken 2010 på 
E18 och 2006 på rv 61-62).Trafikmängden på parallellvägen mellan rv 61 och Skutbergsmotet 
uppmättes 1998 till 1300 f/åmd. 

                                                      
24 Förslag till skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Sörmon, Karlstads kommun, länsstyrelsen 2011-06-21 
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Kommunalt vägnät 

Kommunala vägnätet 
 
Ullebergsleden, Körkarlsvägen, Bergviksvägen, Frykmans väg och Skutbergsvägen är kommunala vä-
gar i planområdet. Ullebergsleden trafikeras med ca 6200 fordon per årsmedeldygn, och Körkarlsvä-
gen med ca 3900 fordon. Uppgifterna är från 2005. Trafiken på Skutbergsvägen uppmättes under en 
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augustivecka 2007 till ca 5200 fordon per dygn. Omräknat till årsdygnstrafik används i denna plan 
3000 f/åmd på Skutbergsvägen. Trafiken på Bergviksvägen har 2009 uppmätts till 15500 fordon per 
årsmedeldygn. 
 
För Frykmans väg saknas uppgifter. Trafikmängden där är dock mycket liten. 
 
Kommunen har under 2008 låtit göra en trafiksimulering för att studera hur olika utbyggnadsalternativ 
inom kommunen påverkar trafikbelastningen i olika avsnitt av trafiknätet. Den visar bl a att Ullebergs-
leden i kopplingen till Hultsbergsmotet är en kritisk punkt för i stort sett samtliga alternativ. Vid full 
utbyggnad inom Västkust och Jakobsberg kommer belastningsgraden i Hultsbergsmotet att vara nära 
1.0, vilket innebär att framkomligheten tidvis kan bli ytterst begränsad. 

Kollektivtrafik 

 
Bergvik trafikeras av två linjer i Karlstadsbuss baslinjenät (linje 1 går till Ikea och linje 4 vänder på 
Bergviks köpcentrums parkering). Linje 56 är en snabbuss som går både till Bergvik och Ikea. Som-
martid förlängs den till Skutberget och Bomstad. Även Värmlandstrafiks bussar västerut angör Berg-
vik. Värmlandstrafik har också en linje mellan Hammarö och Bergvik. Området är således idag väl 
tillgodosett med kollektivtrafik. 
 
Kommunen planerar för ett 
kollektivtrafikstråk av mycket 
hög kvalitet från Bergvik till 
universitetet/Välsviken via bl a 
sjukhuset och Karlstads centrum 
(det s k BRT-stråket25). En 
bytespunkt mellan den regionala 
busstrafiken och stadstrafiken, 
med bl a BRT-stråket, planeras 
skapas inom Bergvik/Eriksberg.  

                                                      
25 BRT = Bus Rapid Transit 
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Gång- och cykelvägar 

Ett övergripande gång- och cykelstråk (gröna linjer i kartan nedan) från Karlstads centrala delar till 
Skutberget går genom området. Till detta ansluter gc-väg från Bergviks villaområde. Koppling till gc-
vägnätet i stadsdelarna norr om E18 finns endast i Hultsbergsmotet. Bristen på passager har medfört 
att det förekommer en del ”vildpassage” över E18 från Hultsberg-Henstad till Bergvik. 
 

En promenadstig går från 
Bergviksvägen runt Bergviks 
udde (heldragen orange linje). 
Denna har ingen koppling till 
andra promenadstigar eller  
-stråk. Kommunen eftersträvar 
att få en koppling vidare mot 
Skutberget (prickad orange 
linje), och har i samband med 
bygglov och avstyckningar 
inom bostadsgruppen i Eriks-
berg (Fintavägen m fl) skaffat 
servitut för en sådan väg. Än-
nu saknas dock framkomlighet 
i ett avsnitt innan kopplingen 
kan förverkligas. 
 

Möjligheterna att åstadkomma en koppling söderut mot bl a Göteborgsudden via Bergviks villaområde 
kommer att studeras i det detaljplanearbete som påbörjats för Grundvikenområdet. Idag finns ingen 
sådan koppling. 

Övrig infrastruktur 
Planområdet genomkorsas av en kraftledningsgata med 4 st 130 kV-ledningar som försörjer industrier-
na i Skoghall samt södra och centrala delarna av Karlstad med elektricitet. En avgrening till Karlstads 
västra mottagningsstation finns söder om Bergviks köpcentrum. Denna är till viss del markförlagd. 
 
Karlstads huvudvattenledningar från Sörmon genomkorsar planområdet i öst-västlig riktning. Från 
dessa finns matarledningar till bl a Skutberget och Bergvik. När Ikea byggdes drogs en ny matarled-
ning till Bergvik för att förstärka kapaciteten. Denna är även dimensionerad för att klara vattenförsörj-
ningen till Västkustområdet. Spillvatten från Skutberget går i sjöförlagd tryckledning till Bergvik. 
Spillvatten från Bergvik leds till pumpstation vid Körkarlsvägen, där det går vidare i ledningssystemet  
via Karlstads centrum till reningsverket vid Sjöstad. 
 
TeliaSonera har viktiga kablar inom planområdet, bl a en mellanstationsoptokabel i öst-västlig riktning 
genom området. 
 
Fjärrvärme finns numera framdraget till Hultsbergsskolan strax öster om planområdet. 
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Bebyggelse 
Norr om E18 finns en bebyggelsegrupp vid Aspsä-
ter med fyra bostadsfastigheter. Av dessa är två 
permanent bebodda (Eriksberg 1:3 och 1:5), en mer 
tillfälligt bebodd (Eriksberg 1:6, saknar mantals-
skriven boende) och en står tom (Eriksberg 1:4). 
Ingen av dem finns utpekad som kulturhistoriskt 
värdefull. 

Eriksberg 1:4 
 
  

Aspsäters gård, Eriksberg 1:3 
 
 
Eriksberg 1:6 (vänstra byggnaden) och 1:5 (högra 
byggnaden) med E18 i förgrunden 
 

Kraftledning  
Vattenledning 
Spillvattenledning 
Telekablar 
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Eriksbergs gård är inte längre bebodd. Gården ägs av Karlstads 
kommun, och marken brukas av arrendator. Gården är inte utpe-
kad som kulturhistoriskt värdefull. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
På fastigheten finns två bostadshus vid Skutbergsmotet. 
Dessa ägs av kommunen och är uthyrda för permanent 
boende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söder om E18 mellan Bergviks köpcentrum och Skutberget, vid Fintavägen, ligger ett mindre villa-
område där viss förnyelse skett under senare år, och där det framställts önskemål om ytterligare 
exploatering. 
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Närmare Skutberget finns en liten grupp villor på en udde mot Kattfjorden (Axelines väg) och några 
fritidshus på ofri grund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utöver dessa ligger Bergviks köpcentrum och Ikea med sina handelsbyggnader inom området, lik-
som handelsområdet vid Bergviksrondellen med Biltema m fl. 
 
Mellan de båda handelsområdena ligger Månsgården och Månsberga med bostadshus och en butiks-
byggnad för försäljning av mattor. 
 

 
 
Söder om Bergviks köpcentrum ligger Bergviks villaområde, ett f d sommarstugeområde som under 
senare tid genomgått en genomgripande omvandling till åretruntbebyggelse, med stora och lyxiga vil-
lor. En del av detta område ligger inom planområdet.  
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Naturvärden och kulturmiljö 

 
I skogskanten norr om masshanteringsstationen finns ett parti med grovvuxna aspar, som betecknats 
som skogligt naturvärdesobjekt. 
 
Stora delar av den kommunägda skogsmarken i västra delen av planområdet utgörs av äldre hällmarks-
tallskogar som enligt kommunens mångbruksplan lämnas för fri utveckling på grund av sina värden 
för naturvård och friluftsliv. 
 
Partiet utmed bäcken som genomkorsar området har visst naturvärde. Stort värde för natur- och 
friluftsliv har den betade strandängen väster om Ikea samt Bergviks udde. 
 
Inom planområdet finns kända fasta fornlämningar i form av förhistoriska gravanläggningar och en 
övergiven by-/gårdstomt. Fasta fornlämningar med tillhörande fornlämningsområde är skyddade enligt 
2 kap 1-2 §§ kulturminneslagen (KML). Tillstånd till ändring av fornlämning eller fornlämningsområ-
de genom borttagning, grävning, byggande eller på annat sätt prövas i särskild ordning.  
 
Följande fasta fornlämningar enligt 2 kap KML26 finns registrerade i Riksantikvarieämbetets fornmin-
nesregister (FMIS)  

- RAÄ20 (röse och stensättning), 
- RAÄ40 (röse och stensättning), och 
- RAÄ109 (Fintans gamla tomt, övergiven by-/gårdstomt). 

 
I fornminnesregistret finns också registrerat 

- RAÄ42 (bebyggelselämning efter torpet Labråten). 
 
Kulturlager vid Sörmon 13 Aspsäter och åkermarksområde med boplatsfynd norr om Eriksbergs gård 
kan utgöra fast fornlämning. Länsstyrelsen avser att i kommande planeringsskede fatta beslut om sär-

                                                      
26 Kulturminneslagen 1988:950 
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skild arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § KML för att klarlägga fornlämningssituationen om dessa 
områden berörs av exploatering 

Friluftsliv och turism 
Skutbergets friluftsområde är mycket värdefullt för friluftslivet. Där finns fina badplatser, både med 
sandstrand och med klippor. Motionscentralen innehåller lokaler för inomhusmotion, omklädning, 
bastu, pool mm och utgör bas för spår och motionsstigar i hela södra Sörmonområdet. Dessa utnyttjas 
flitigt både sommar och vinter, för motion och rekreation. Vid Skutberget finns också ett antal fot-
bollsplaner för t ex korpfotboll. 
 
Skutbergets camping är en av Karlstads mer kända campingplatser. Ägarna, First Camp, planerar att 
utveckla campingen till en mycket högklassig sådan. Kommunen har också uttalat en ambition att 
åstadkomma en upplevelseanläggning som ska bli ett besöksmål för både turister och Karlstadsbor. 
Denna anläggning kan komma att etableras inom Skutberget. Planerna är för närvarande vilande. 
 
Utvecklingen inom Skutberget har studerats i ett särskilt program för området, som godkändes av 
Stadsbyggnadsnämnden i augusti 2011. Detaljplanering av campingområdet och friluftsområdet pågår. 
 
Vandringsleden runt Bergviks udde har blivit alltmer känd, och nyttjas av många för att nå badklippor 
och picknickplatser. 
 
Bergviks köpcentrum är ett av Sveriges största och mest välbesökta köpcentrum. Det har betydelse för 
utvecklingen av turismen i både Karlstad och Värmland. 

Miljöförhållanden 
Miljöförhållanden i området som kan utgöra problem härrör sig främst från trafiken, med buller och 
luftföroreningar, samt från transporter av farligt gods. Befintlig bostadsbebyggelse vid Fintavägen 
mellan E18 och Vänern skyddas från buller genom bullervall och bullerplank. 
 
I samband med planläggningen för Ikea 2006 beräknades halter av luftföroreningar (kvävedioxid NO2 
och partiklar PM10) i relation till fastlagda miljökvalitetsnormer. De beräknade värdena mycket under 
miljökvalitetsnormerna. 
 
Trafiken medför också att dagvatten från väg- och parkeringsytor innehåller föroreningar från bl a 
oljespill och däcksslitage. Dagvatten från parkeringsytorna och vägarna i anslutning till Bergvik för-
dröjs och renas till viss del i dels två öppna dammar vid Frykmans rondell och i fördröjningsmagasin 
under Ikeas parkering. Krav på dagvattnets innehåll av olika ämnen har ställts av kommunen, och 
provtagningsplatser har anvisats. 

Miljöbedömning 
Enligt PBL27 ska en miljöbedömning enligt Miljöbalken28 göras för planer om planens genomförande 
kan innebära risk för betydande miljökonsekvenser. För översiktsplaner ska alltid miljöbedömning gö-
ras. 
 
Avgränsningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen i denna plan framgår av innehållsför-
teckningen för MKB:n och har gjorts i samråd med länsstyrelsen, samt med kommunens miljöförvalt-
ning, teknik- och fastighetsförvaltning (natur- och parkenheten) och Karlstadsregionens räddnings-
tjänstförbund. 

                                                      
27 PBL 4 kap 2a § 
28 Miljöbalken 6 kap 11-18 § 
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Mellankommunala intressen 
Några av de förhållanden som behandlas i denna plan är av betydelse även för andra kommuner. 
Främst handlar det om omfattande etablering av handel och om trafikfrågor. 
 
Utvidgningen av Bergviks köpcentrum till ett handelsområde av nästan dubbel storlek medför att flera 
företag som idag inte är representerade i Värmland kan komma att etablera sig här. Det kan ha en posi-
tiv effekt för Värmland som helhet och få till följd att utflödet av köpkraft till andra regioner minskar 
och dessutom öka Karlstads och Värmlands attraktivitet som besöksmål. Samtidigt kan det komma att 
innebära påfrestningar lokalt på handeln i närliggande kommuner, där konkurrensen från det stora han-
delsområdet kan bli svår för vissa företag. 
 
Handelsutredningen som gjorts i planarbetet menar dock att utvecklingen av Bergvik-Eriksberg sam-
mantaget inte kommer att medföra någon avgörande negativ inverkan på handeln i övriga kommuner i 
länet. 
 
Trafikförhållandena inom planområdet, särskilt Ullebergsleden och Hultsbergsmotet, är av betydelse 
för Hammarö, som har denna trafikplats som en av sina tillfarter. Särskilt viktig är den för trafik till 
industrierna i Skoghall. 
 
De åtgärder som planeras i trafiksystemet har bl a som syfte att avlasta Hultsbergsmotet för att öka 
framkomligheten där. 
 
Trafiklösningarna är av intresse även för andra kommuner, framförallt om de innebär kortare eller 
längre körsträckor för relevanta kopplingar. 
 
Sörmons vattenverk levererar dricksvatten till både Karlstad och Hammarö. De två stora 
vattenledningarna från Sörmon genomkorsar planområdet. 
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Alternativ för markanvändningen 

Förutsättningar 
Huvudsyftet med planarbetet är att studera möjligheterna att utveckla Bergviks handelsområde. En ut-
vidgning som i storleksordning innebär en fördubbling av handelsarean är målet. Detta kan inte ske 
utan att ta mark norr om nuvarande E18 i anspråk. Därför ingår också i förutsättningarna för utform-
ningen av planen att det ska finnas god kontakt mellan Bergviks köpcentrum inklusive Ikea och områ-
det norr om nuvarande E18. Ambitionen att skapa ett samlat handelsområde har dock fått tonas ner 
efter Trafikverkets beslut att E18 ska ligga kvar i sitt nuvarande läge. 
 
Ett annat viktigt syfte med planarbetet är att klargöra den framtida dispositionen av hela Eriksbergs-
området, så att det blir möjligt att använda delar av området för etablering av industri och andra verk-
samheter. 
 
E18:s framtida sträckning har varit en viktig förutsättning för de alternativa utformningar av markan-
vändningen som studerats. E18 är en del av det nationella stamvägnätet och av riksintresse, och dess 
funktion måste långsiktigt säkerställas. De krav som ska uppfyllas är att E18 ska kunna byggas ut till 
fyrfältsväg som lägsta standard, och kunna trafikeras i 110 km/h. Efter Trafikverkets ställningstagande 
att E18 ska ligga kvar i nuvarande läge har möjliga alternativa lösningar av områdets disposition 
begränsats.  
 
Ett mycket väsentligt krav vid utformningen av området är att kunna avlasta Hultsbergsmotet och 
Bergviksvägen. Hultsbergsmotet är förutom tillfart till Bergviks köpcentrum också en av de viktigaste 
kopplingarna mellan E18 och Hammarö, med mycket trafik till Skoghall med sina industrier. Vartefter 
de västra delarna av Karlstad, med Västkust och Jakobsberg, byggs ut kommer trafikbelastningen i 
Hultsbergsmotet att öka. Motet är idag hårt belastat, och trots ombyggnader i samband med utbyggnad 
av Bergvik och Ikea finns vid vissa tillfällen risk för köbildning ut på motorvägen. Problem med 
köbildning finns också vid avfarten norrut till riksväg 61-62. 
 
Ytterligare ett krav på ombyggnaden av trafiksystemet är framkomligheten för trafiken på riksväg 61. 
61:an är den väg i Värmland som har mest trafik, och på sikt kan den komma att byggas ut till fyrfälts-
väg. Framkomligheten på 61:an ställer krav på genomströmningen i trafikplatsen vid Bergvik och 
sammanvävningen av E18 och rv 61. 
 
För att klara kraven på trafiksystemet måste handelsområdet Bergvik-Eriksberg få ytterligare en till-
fart, som är attraktiv även för österifrån kommande trafik. 
 
Ytterligare en parameter i arbetet har varit att undersöka möjligheten att åstadkomma en järnvägshåll-
plats i området, genom att dra Vålbergsrakan via Bergvik. 

Studerade alternativ 
Tidigare samråds- och utställningsskede 
Under arbetets gång har olika alternativ för 
E18:s sträckning och deras konsekvenser för 
möjlig markanvändning i området studerats. 
Samtliga alternativ som presenterades i samråds-
skedet har ändrats eller förkastats. I det utställda 
förslaget i den första utställningen beskrevs tre 
alternativ – Nord, Mitt och Syd. Trafikmässigt 
byggde alternativen på samma princip – ny E18 
genom Eriksberg norr om nuvarande sträckning, 
försedd med en överliggande cirkulationsplats 
som dels gav en västlig tillfart till Bergvik och 

Alternativen Nord, Mitt och Syd i det tidigare 
utställda planförslaget
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dels kopplade samman E18 från väster med riksväg 61 mot norr. I samtliga alternativ skulle Skut-
bergsmotet slopas, och tillfarten till Skutberget i stället ske från cirkulationsplatsen. 
 
Det slutliga planförslaget 
Efter utställningen har det blivit klart att den samhällsekonomiska lönsamheten hos trafiklösningen var 
så låg att projektet inte hade förutsättningar att komma med i den nationella planen för 
transportsystemet 2010-2021, samt att kostnaderna var så höga att de inte heller fullt ut kan finansieras 
genom exploateringsbidrag. Det skulle innebära att ett förverkligande låg mycket långt fram i tiden. 
 
Kommunen och Trafikverket har tillsammans utarbetat ett nytt förslag till långsiktig trafiklösning. Den 
innebär att E18 ligger kvar i nuvarande sträckning och där ges möjlighet till utbyggnad till 4-fältsväg 
(motorväg). En ny trafikplats byggs i direkt anslutning till Bergviks köpcentrum (Frykmans rondell) 
som med två broar i form av en överliggande cirkulationsplats förbinder Bergvik med Eriksberg.Ett 
alternativ med en bro finns också. Skutbergsmotet finns kvar men byggs om med bättre standard. 
Planförslaget utgår från denna lösning. 
  
I förslaget har inte mark reserverats för eventuell sträckning av Vålbergsrakan. Se vidare under 
avsnittet Järnväg nedan. 
 
Nollalternativet utgörs av befintlig trafiklösning helt utan åtgärder. Detta alternativ används endast 
som jämförelse vid beräkningar av samhällsekonomiska effekter av nybyggnad av E18 samt som jäm-
förelsealternativ i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är inte långsiktigt realistiskt att räkna med att 
ingen ombyggnad av E18 kommer att ske i detta avsnitt, så det kan inte ligga till grund för långsiktig 
markanvändningsstruktur inom Eriksberg. 
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Planförslag 

 

Markanvändningens huvuddrag 
Hela det öppna markområdet norr om E18, mellan bäcken och riksväg 61-62, föreslås nyttjas för 
handel och tjänsteverksamheter. Området genomkorsas av kraftledningen, vilket gör att det delas i två 
delområden. De båda delområdena kan tillsammans innehålla ca 60 000 m2 BTA på drygt 20 ha mark. 
 
Åkermarken väster om bäcken (med bl a Eriksbergs gård) föreslås användas för verksamheter (industri 
och andra arbetsplatser). Området nås både från den nya trafikplatsen vid Bergvik och från Skutbergs-
motet. Från norr kan området på sikt även kopplas till Katåsmotet (väg 61-62 norr om planområdet). 
Hela området är drygt 30 ha. Totalt kan 90 000 m2 BTA för verksamheter inrymmas om man räknar 
med en exploateringsgrad om 0,3. 
 
Partiet längs bäcken sparas som ett grönt stråk mellan handelsområdet och verksamhetsområdet. Det  
utformas med bl a dammar för fördröjning och rening av dagvatten från området. Det kopplas ihop 
med strandängen väster om Ikea och Bergviks udde till ett grönt stråk genom området. Någon passage 
för människor kan dock inte skapas under E18 i detta läge, men bäckens passage bör utformas så att 
den även fungerar som passage för mindre djur. 
 
Markanvändningen inom Skutberget studeras i annat sammanhang. I denna plan förutsätts att Skutber-
get kommer att utvecklas med ökat antal besökare och generera ytterligare trafikmängd om ca 1500 
f/åmd. 
 
Användningen av området omedelbart söder om Bergviks köpcentrum studeras inom ramen för 
detaljplanläggning av Grundviken. Klart är att en koppling för kollektivtrafik och gc-trafik ska finnas 
mellan områdena, och en koppling för biltrafik mellan de nya stadsdelarna och Frykmans rondell 
studeras också. 
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Användningen av området mellan Bergviks köpcentrum och kv Riksdalern (Biltema mm) läggs inte 
fast i denna plan, utan det anges som utredningsområde. Inriktningen är att området inte ska användas 
för handel.  
 
Kommunen planerar att lokalisera en större återvinningsstation till Bergvik-/Eriksbergsområdet. Ett 
lämpligt läge för denna kommer att studeras i det fortsatta planarbetet när översiktsplanen är klar.  

Trafiksystemet 

 

E18 – riksväg 61 

E18 ligger kvar i princip i sitt 
nuvarande läge och breddas till 
fyrfältsväg. En ny trafikplats i form av 
en överliggande cirkulationsplats 
kopplar riksväg 61-62 till E18 i västlig 
riktning. Den utgör också tillfart till 
Eriksberg och, via Frykmans rondell, 
tillfart till Bergviks handelsområde. 
 
Bergviks handelsområde får med 
denna lösning en ny, lättillgänglig 
tillfart från E18, vilket avlastar 
Hultsbergsmotet–Bergviksrondellen 
och Bergviksvägen. 
 
 
 

E18 

E18 

Rv 61-62 

Hultsbergsmotet 

Skutbergsmotet 

Frykmans rondell 

Bergviksrondellen 

Körkarlsvägen 

Ullebergsleden 

Skutbergsvägen 

Katåsmotet 
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I riktning till och från Karlstad ansluts rv 61-62 till E18 på samma sätt som idag. 
 
Skutbergsmotet byggs om med en bredare bro och längre av- och påfartsramper. Ramperna på södra 
sidan flyttas till väster om Skutbergsvägen. 

Lokalt trafiksystem 

Norr om E18 skapas en förbindelse mellan den nya trafikplatsen och Skutbergsmotet. Denna bildar 
stomme i det lokala trafiknätet inom handelsområdet och verksamhetsområdet norr om E18. Möjlighet 
till en framtida koppling mot Katåsmotet ska också finnas. Koppling till Körkarlsvägen sker via 
befintlig vägport under rv 61-62. 
 
Söder om E18 finns Bergviksvägen kvar i sitt nuvarande läge. En ny rondell kan skapas som tillfart till 
kvarteret Riksdalern och området mellan Riksdalern och Bergviks köpcentrum. Bergviksvägens fort-
sättning väster om Bergviks köpcentrum förändras inte. 

Trafikmängder 

Beräknade trafikmängder (fordon 
per årsmedeldygn, f/åmd, se bild) 
avser år 2040. De bygger på an-
tagande om den generella trafik-
utvecklingen i samhället (övre 
bilden), samt på hur trafiken 
kommer att omfördelas i det 
förändrade trafiksystemet och på 
vilka trafikmängder som beräk-
nas genereras av tillkommande 
verksamheter i det fullt utbyggda 
området.  
 
Trafikmängden på Bergviksvä-
gen öster om nuvarande Bergviks 
köpcentrum bedöms bli lägre än 
idag. Den nya trafikplatsen på 
E18 blir ett attraktivt alternativ 
till Bergviksvägen som tillfart till 
handelsområdet.  
 
Den nya trafikplatsen innebär att 
trafikarbetet räknat på dagens 
trafik skulle minska med i stor-
leksordningen 5000 fordonskilo-
meter per dygn. Detta beror 
framförallt på att trafik norrifrån 
till Bergvik (ca 15 % av den 
totala trafiken till området) får en 
avsevärt kortare väg till Bergviks 
köpcentrum än i dagens trafik-
system. Detta sätt att jämföra 
visar ett mått på effekterna av 
trafiklösningen utan hänsyn till 
kommande exploatering.  
 
 
Tillkomsten av ytterligare 60 000 m2 BTA handel och 90 000 m2 BTA verksamheter medför en 
betydande trafikökning i området och omfördelning av trafik inom andra delar av staden. 
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Transporter av farligt gods 

E18 är primär transportled för farligt gods, liksom riksväg 61. En särskild riskanalys gällande risker 
med anledning av ny sträckning av E18 har tagits fram29. Riskanalysen kan tillämpas även på  det nu 
aktuella förslaget att bygga om E18 i befintlig sträckning.  
 
Med ledning av riskanalysen görs bedömningen att 

 område inom 30 meter från E18 bör hållas fritt från bebyggelse 
 inom område 30-45 meter från E18 kan eventuellt parkeringar och bebyggelse där personer 

vistas tillfälligt tillåtas, beroende på risknivå efter vidtagna skyddsåtgärder. Skyddsåtgärder 
kan t ex vara anläggande av vall eller mur mellan vägen och exploateringsområdet, eller sär-
skilda krav på utformning av byggnaderna avseende väggkonstruktion och öppningar. 

 för område 45/80 meter från vägen kan stadigvarande vistelse och bebyggelse accepteras om 
riskreducerande åtgärder vidtas. 

 om avståndet mellan väg och bebyggelse överstiger 80 meter krävs normalt inga skyddsåt-
gärder. 

 
Den genomförda riskbedömningen bör fördjupas i det fortsatta planläggningsarbetet för att ge ett bätt-
re underlag för att fastlägga mer preciserade skyddsavstånd, behov av riskreducerande åtgärder och 
krav på bebyggelseutformning. 

Järnväg 
Ett uppdrag i projektet har varit att översiktligt studera möjligheten att förlägga ”Vålbergsrakan” så att 
den ansluter till Bergvik-Eriksberg med möjlighet att anlägga en hållplats inom området. 
 
Förutsättningarna har studerats och redovisas i ett särskilt dokument30, som biläggs planhandlingarna. 
Med anledning av kostnader och de begränsningar i övrigt järnvägen skulle medföra för nyttjande av 
området, samt den begränsade bedömda nyttan av hållplatsen föreslås ingen järnvägsdragning via 
Bergvik-Eriksberg. 

Kollektivtrafik – buss 
I dagens linjenät trafikerar två 
linjer i baslinjenätet Bergvik. 
Linje 1 har sin ändpunkt vid Ikea 
medan linje 4 vänder i Bergviks 
köpcentrum. Dessa kompletteras 
av linje 56 som är en snabblinje 
med ändpunkt vid Ikea. I ett ut-
byggt Bergvik-Eriksberg och 
Västkust kommer förändringar att 
ske och linjer kan kopplas ihop 
eller förlängas för att ge bästa 
möjliga tillgänglighet för hela 
området.  
 
Ett nytt, högkvalitativt kollek-
tivtrafikstråk – Karlstadsstråket, 
BRT-stråket – planeras förbinda 
Eriksberg/Bergvik med sjukhuset, 
Karlstads centrum och universitetet/Välsviken. En nod i stråket skapas i Bergvik, där omstigning kan 
ske mellan regional och lokal kollektivtrafik. 
 

                                                      
29 Övergripande riskbedömning för fördjupad översiktsplan, WSP 2008-11-10 
30 Järnvägsstudie FÖP Eriksberg, Stadsbyggnadsförvaltningen 2008-09-15 

Möjlig utveckling av busslinjenätet 
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En linje behöver dras vidare från Bergvik mot väster för att ge god förbindelse till Skutberget. 
 
En bytespunkt för kollektivtrafiken, där omstigning mellan regional och lokal trafik och mellan olika 
linjer kan ske placeras vi E18, strax öster om den nya trafikplatsen. Utformningen görs som ”typ 
pendeltågsstation”, med perronger på båda sidor om E18 som förbinds med en täckt gång över vägen. 
Hissar och rulltrappor leder upp till gångförbindelsen. 

Gång- och cykelvägssystem 
Huvudstråket i öst-västlig riktning från Karlstads centrala delar till Skutberget (och därifrån vidare 
längs E18 mot Lillerud, vilket ingår i arbetsplanen för E18 över Sörmon) ska ha hög prioritet genom 
planområdet. Korsningar med mer trafikerade vägar ska göras planskilda, och gc-trafiken ska före-
trädesvis förläggas ovan mark eller ges goda och bekväma lösningar som också upplevs som trygga.  
 
Även norr om E18 bör ett högkvalitativt gc-stråk anläggas från Henstad till Skutbergsmotet. 
 
I nord-sydlig riktning är kopplingen mellan Bergvik och Henstad-Hultsberg särskilt viktig. Detta är en 
passage som idag saknas för bl a skolbarn som ska till Hultsbergsskolan från Bergviks villaområde. 
Passage över E18 planeras på en bro kopplad till bussomstigningsplatsen, öster om den nya trafikplat-
sen.  
 
En gc-förbindelse från Grundviken till Bergviks köpcentrum planeras angöra handelsområdet mellan 
ICA Maxi och den östra affärsbyggnaden. Längs Ullebergsleden och från Ullebergsleden till 
Grundviken behöver också nya gång- och cykelvägar anordnas. 

 
 
I arbetsplanen för E18 över Sörmon ingår en passage för friluftsliv (och för vilt) väster om Fintatorp, 
där arbetsplanen slutar. 
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Vandringsleden runt Bergviks udde bör kopplas ihop med Skutberget via en promenadstig längs 
stranden. En sådan har förberetts genom fastighetsbildning och servitut förbi befintligt bostadsområde, 
men det finns fortfarande avsnitt som kommunen inte har rådighet över. Vandringsleden bör också ges 
en koppling söderut mot Göteborgsudden via Bergviks villaområde. 

Handelsområde Eriksberg 

Handelsutredningen 

I Nordplans utredning om utökning av Bergviks handelsområde bedöms att en utökning med ca 
60 000 m2 BTA för volymhandel är rimlig och fullt möjlig med hänsyn till marknaden. Därutöver 
skulle också ytterligare en stormarknad om 10 000 m2 BTA vara möjlig med hänsyn till marknads-
underlaget, men ytterligare livsmedelshandel skulle enligt utredningen troligen medföra negativa 
konsekvenser för bl a stadsdelscentra i Karlstad och för dagligvaruhandel i Karlstads närområde. 
 
Om ytterligare shopping (typ galleriahandel) ska etableras i Bergvik bör det enligt Nordplan ske i an-
slutning till nuvarande galleria och inte splittras upp på fler områden. Mer shoppinghandel i Bergvik 
skulle dock enligt utredningen medföra påfrestningar på handeln i Karlstads centrum. 
 
Med hänvisning till handelsutredningen föreslås att ingen ytterligare livsmedelshandel eller shopping 
etableras inom Bergvik-Eriksberg. Inriktningen på utökningen av handeln i området bör vara volym-
handel, med byggvaror, trädgård, möbler, vitvaror, hemelektronik osv. 

Omfattning och utformning 

Det planerade handelsområdet ligger i sin helhet norr om E18 och avgränsas i öster av riksväg 61-62 
och i väster av den bäck som genomkorsar Eriksberg. Området delas i två delar av en ca 80 meter bred 
kraftledningsgata.  
 
I det tidigare arbetet har en studie gjorts av möjligheten att gräva ner eller flytta kraftledningen. Det 
har visat sig bli mycket dyrt, och huvudinriktningen är att ledningen behålls som luftledning genom 
området. Med nya elsäkerhetsföreskrifter från 2008 är det inte längre tillåtet att använda marken under 
kraftledningar för t ex parkering. Den kan dock korsas av gator. Hela ledningsgatan, ca 80 meter bred, 
genom den nya delen av handelsområdet kommer således att ligga ”oanvänd”. Markbehandlingen bör 
göras med stor omsorg för att ledningsgatan ska upplevas som en tillgång i området – t ex som ett 
parkområde. 
 
Handelsområdet nås med bil primärt via en ny trafikplats på E18 omedelbart norr om Frykmans 
rondell. Trafikplatsen utformas som en överliggande cirkulationsplats, vilket innebär att det blir två 
broar över E18. Dessa förbinder Bergviks köpcentrum och Ikea med det nya området norr om E18. 
Området kan också nås från Körkarlsvägen via en vägport under rv 61-62, och från Skutbergsmotet. 
 
Gående, cyklande och kollektivtrafikresenärer når området främst från den omstigningsplats som 
planeras öster om den nya trafikplatsen. Båda sidor om E18 förbinds med en bro för både gående och 
cykeltrafik. 
 
Området är sammanlagt drygt 20 ha stort, och med en exploateringsgrad av 0,3 ger det möjlighet till 
etablering av ca 60 000 m2 BTA bebyggelse. 
 
Inriktningen för området är att det förutom handel, utan också ska kunna erbjuda plats för olika 
tjänsteföretag. Utformningen av trafiksystem och kvartersstruktur inom området ska därför göras så att 
det går att åstadkomma varierande tomtstorlekar och en tilltalande miljö för besökare till området. 
Området bör vara överblickbart och lättorienterat. Det ska vara lätt att förflytta sig inom området, både 
med bil och till fots eller med cykel. 
 
Av stor vikt är hur området exponerar sig mot E18 och mot riksväg 61-62 – båda viktiga entréer till 
Karlstad. Zonen närmast vägarna bör gestaltas med stor omsorg både vad gäller markbehandling och 
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byggnadsutformning. Stora parkeringsytor liksom lastkajer och liknande bör inte vändas mot dessa 
håll. Befintlig och ny vegetation bör också användas för att bidra till en välkomnande entré till staden. 
 
Handelsområdets utformning kommer att studeras mer detaljerat och läggas fast i efterföljande detalj-
planläggning. Byggnaders placering i förhållande till parkeringsytor, interna förbindelsevägar mm, 
måste studeras. Viktiga faktorer att beakta är hur gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik inom områ-
det ska ordnas, hur man minimerar behovet av att förflytta sig med bil mellan olika butiker, hur varu-
försörjningen lämpligen anordnas, hur området exponerar sig mot E18, hur en successiv utbyggnad av 
området kan ske, hur området kan delas upp med planteringar etc utan att överblickbarheten förloras 
osv. 
 
Varutransporter bör så långt möjligt skiljas från besökstrafik och gc-trafik. Hur detta ska lösas kom-
mer att studeras i efterföljande detaljplanläggning. 

Utbyggnadsmöjligheter 

Den del av området som sannolikt är mest intressant för etablering är den södra delen mot E18 
respektive mot rv 61-62. Det finns då goda möjligheter att successivt låta området växa norrut 
vartefter mark efterfrågas. 

Trafik till handelsområdet 
 
Den tillkommande trafik som 
genereras av den nya delen av 
handelsområdet norr om E18 
antas enligt handelsutredning-
en fördela sig enligt vidstående 
skiss. Dvs ca 60 % av besökar-
na kommer från öster, de flesta 
via E18, och ca 15 % vardera 
från söder (Ullebergsleden) 
respektive från norr (rv 61-62). 
Ca 10 % bedöms komma från 
väster. 

Parkering för handelsområdet Eriksberg 

För ett handelsområde med volymhandel behövs i storleksordningen 35 parkeringsplatser (30 för kun-
der och 5 för personal) parkeringsplatser per 1000 m2 BTA.  
 
Det nya handelsområdet skulle med full utbyggnad för handelsändamål behöva dygt 2000 parkerings-
platser. En parkeringsplats inom en markparkering upptar ca 25 m2 inklusive fördelnings- och parke-
ringsvägar etc inom parkeringsområdet, vilket innebär att drygt 50 000 m2 mark behövs enbart för 
parkering. 

Illustrationer E18 och handelsområde Eriksberg 

Översikt från sydost Vy E18 från väster – mot bussbytesplats 
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Området mellan Bergviks köpcentrum och Bergviksrondellen 

Kvarteret Riksdalern 

Kvarteret Riksdalern med sina handelsetableringar har idag sin huvudtillfart från Ullebergsleden. För 
trafik från väster på Bergviksvägen går det också att angöra området från norr. När den nya trafikplat-
sen på E18 kommer till beräknas trafiktrycket på Bergviksvägen att minska, och då bör det vara 
möjligt att bygga en ny cirkulationsplats som ger kv Riksdalern sin huvudtillfart från Bergviksvägen. 
Cirkulationsplatsen kommer samtidigt att utgöra tillfart till området mellan Riksdalern och Bergviks 
köpcentrum. Den befintliga tillfarten från Ullebergsleden kommer när Grundviken byggs ut att ersättas 
med en ny trafikplats på Ullebergsleden, från vilken man också når Riksdalern. 

Utveckling av kv Riksdalern 

Väster om det nuvarande handelsområdet vid Bergviksrondellen finns både kommunägd och privatägd 
mark för vilken det framförts önskemål om att den ska nyttjas för handelsetableringar. I det förslag till 
FÖP Eriksberg som varit utställt har en del av detta område föreslagits för utvidgning av handelsområ-
det Riksdalern. Denna utökning av området har nu utgått, och området redovisas tillsammans med 
resten av området mellan Riksdalern och Bergviks köpcentrum som utredningsområde . 

Månsberga, Månsgården mm 

I denna fördjupning av översiktsplanen finns inget preciserat förslag till hur området mellan kvarteret 
Riksdalern och Bergviks köpcentrum ska användas. En tänkbar användning är att låta bostadsbebyg-
gelsen i den nya stadsdelen Grundviken klättra uppför berget upp på hjässan, där den befintliga bebyg-
gelsen vid Månsberga och Månsgården finns. Denna sluttning är ett utsökt bostadsläge. Kantzonerna 
mot Bergviks köpcentrum, Bergviksvägen och Riksdalern skulle i detta fall kanske lämnas som park-
mark. En annan möjlighet är att utnyttja området för någon specifik anläggning – kanske för hotell- 
och konferensverksamhet eller liknande. 
 
Ett viktigt syfte med denna fördjupade översiktsplan är att föreslå en markanvändning och utformning 
som minskar trafikbelastningen i Hultsbergsmotet, för att där skapa kapacitet för den pågående utveck-
lingen inom Västkust mm. Enda sättet att skapa sådan avlastning är att åstadkomma en ny tillfart till 
Bergviks köpcentrum, och att ny handelsverksamhet kopplas till denna nya trafikplats. Därför föreslås  
att all tillkommande handel lokaliseras till Eriksberg. Den nya trafikplatsen är inget alternativ för att 
nå verksamheter lokaliserade mellan Riksdalern och Bergviks köpcentrum – för detta område är fort-
farande Hultsbergsmotet och Bergviksvägen den naturliga tillfarten. 
 
Finansieringen av den nya trafikplatsen beräknas delvis ske genom upplåtelse av byggrätter inom 
Eriksberg. Nya byggrätter längs Bergviksvägen skulle inte bidra till att den nya trafikplatsen kan för-
verkligas. 
 
Området mellan Bergviks köpcentrum och kvarteret Riksdalern redovisas av ovannämnda skäl som 
utredningsområde. 

Vy från öster mot trafikplats och handelsområde Grönstråk med dagvattenhantering 
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Området söder om Bergviks köpcentrum 
I tidigare förslag till fördjupad översiktsplan har området omedelbart söder om köpcentret redovisats 
som utredningsområde. Detta område ingår i planarbetet för Grundviken. Användningen av området 
har dock inte lagts fast. Vad som dock är säkert är att ett stråk för kollektivtrafik och gång- och cykel-
trafik ska förbinda Grundviken med Bergviks köpcentrum, och att det lämpligast angör handelsområ-
det i släppet mellan ICA Maxi och den östliga butiksbyggnaden. Markåtkomsten är dock inte utklarad, 
då del av marken är privatägd. 
 
En koppling för biltrafik från Grundviken till den nya trafikplatsen har också skisserats. Denna tänks 
ske genom att en gata ansluter till Frykmans väg i det läge där den kommunala delen av Frykmans väg 
övergår i privat väg. Kopplingarna redovisas principiellt i denna översiktsplan men utreds närmare 
inom ramen för pågående planarbete inom Grundviken. 

Område för industri och andra verksamheter 
Hela den öppna marken väster om bäcken och öster och norr om Eriksbergs gård föreslås utnyttjas för 
etablering av industri och andra verksamheter. Totalt drygt 300 000 m2 mark för detta ändamål kan 
åstadkommas om hela den nuvarande åkermarken utnyttjas. Med en exploateringsgrad om 0,3 skulle i 
så fall ca 90 000 m2 BTA för verksamheter kunna byggas i området. 
 
I anslutning till detta område finns också den befintliga masshanteringsstationen. 
 
Tillfart till området sker i första hand via Skutbergsmotet, men området nås också via den lokala 
vägen som förbinder Skutbergsmotet med den nya trafikplatsen vid Bergvik. 

Bebyggelse av visst kulturhistoriskt värde 

Eriksbergs gård 

Eriksbergs gård med tillhörande bebyggelse kan eventuellt sparas och utnyttjas för lämpligt ändamål. 
Den vackra ladugården skulle kunna användas för t ex sommarteater eller liknande, kanske med kopp-
ling till Skutberget och en eventuell upplevelseanläggning. Det kulturhistoriska värdet hos gården eller 
de enskilda byggnaderna är inte klarlagt. De har inte utpekats av länsstyrelsen som kulturhistoriskt 
värdefulla. 

Aspsäter 

Den befintliga gården vid Aspsäter har sannolikt ett visst kulturhistoriskt värde, men har inte utpekats 
som särskilt skyddsvärd. Gården ligger mitt i det planerade handels- och verksamhetsområdet, men 
kan kanske åtminstone under en övergångsperiod kunna bevaras som den är idag. I framtiden kan det 
bli aktuellt att använda den för annan verksamhet eller att ersätta den med byggnader mer adekvata för 
den övriga användningen inom området. 

Skutberget  
Skutbergets framtida utformning har lagts fast i ett särskilt program och ingår därför inte i denna 
översiktsplan. För att få en bild av hur mycket trafik en upplevelseanläggning kan generera har dock 
jämförelser gjorts med några olika anläggningar i Sverige och deras besökssiffror. Utifrån antaganden 
om besökarkategorier, kollektivtrafik mm har en bedömning av trafikbelastning på Skutbergsvägen 
gjorts. 
 
Utvecklingen inom Skutberget har betydelse för dimensionering av tekniska försörjningssystem, för 
utformning av kollektivtrafiken och för vägsystemets utformning. För trafikberäkningar i den 
fördjupade vägutredningen och denna översiktsplan har antagits att Skutberget kan komma att 
generera ca 1500 fordon per årsmedeldygn utöver dagens trafik. 
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Markförvärv mm 
Kommunen äger merparten av marken inom 
planområdet. Norr om E18, vid Aspsäter, finns 
dock några privatägda fastigheter. Två av dem är 
bebyggda med bostadshus, men bara ett – 
Eriksberg 1:3 och 1:5 – är permanent bebodda. 
Två fastigheter är obebyggda. För att kunna ge-
nomföra den planerade utvecklingen av han-
delsområdet är det en fördel om kommunen har 
rådighet över dessa fastigheter. 
 
Även öster och söder om Bergviks köpcentrum 
finns privatägd mark som är intressant för 
framtida utveckling inom planområdet. Denna 
har dock mer koppling till utvecklingen inom 
Västkust än till denna översiktsplan. 

Natur och grönstruktur 
Ett grönt stråk i nord-sydlig riktning föreslås 
binda samman Bergviks udde och 
strandängen väster om Ikea, via ett område 
längs bäcken över åkermarken vid 
Eriksberg, med skogsområdet norr om 
Eriksberg och Katås. Det är dock inte 
möjligt att anlägga en korsning för 
gångtrafik över/under E18 i detta läge. 
 
Naturområdet längs bäcken utformas med 
dammar och ev våtmark för fördröjning och 
rening av dagvatten från både 
handelsområdet och verksamhetsområdet 
samt för vägdagvatten. 
 
Kraftledningsgatan bör också utformas som 
ett parkområde som bidrar till områdets 
grönstruktur. 
 
Skogsbrynet norr om den öppna åkermarken 
bevaras intakt. Bebyggelse och tomtmark 
norr om E18 ska placeras på respektavstånd 
från skogen. 
 
Att åstadkomma ett promenadstråk längs stranden i öst-västlig riktning mellan Bergviks villaområde 
och Skutberget är ett angeläget mål för kommunen. 

Stads- och landskapsbild 

Mötet med Karlstad 

Från väster närmar man sig Karlstad genom Sörmonområdet och Sörmons naturreservat med vacker 
pelartallskog. Planeringen av E18:s ombyggnad genom Sörmon innehåller höga ambitioner att värna 
om upplevelsen av skogen. 
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Efter Skutbergsmotet möts man idag av öppen åkermark och ett par mindre bebyggelsegrupper norr 
om E18, medan södra sidan domineras av en bullervall innan Ikea och Bergviks köpcentrum tar vid. 
Strax före köpcentret öppnar sig landskapet mot Vänern.  
 
Den öppna åkermarken i norr kommer att bebyggas med byggnader för handel och andra verksam-
heter. Viktigt är att zonen mot E18 behandlas med omsorg. Här bör finnas en omväxling mellan 
byggnader som vänder ”finsida” mot E18, mindre parkeringsplatser och vegetation. En dagvatten-
damm bör också kunna placeras i zonen närmas vägen. Möjligheten att förstärka utblicken mot Vänern 
och strandängsområdet söder om E18 genom röjning i befintlig vegetation bör tas tillvara. 
 
Utformningen av handelsområdet i relation till E18 måste beakta hur man önskar att området ska ex-
poneras. Handelsområdet är mötet med staden för trafikanter på E18 och på 61:an, både för de som 
ska till handelsområdet och för de som ska passera förbi. För de företag som etablerar sig i handelsom-
rådet, och även i verksamhetsområdet, är det viktigt att exponera sig för passerande trafikanter. 
Möjliga utblickar, skyltning mm måste studeras noga för att både uppfylla berättigade önskemål att 
synas och kommunens strävan att skapa en tilltalande entré till staden. 
 
Stor omsorg bör läggas på att gestalta väglandskapet i förhållande till bebyggelseområden. Skyddsom-
råden och eventuella skyddsanordningar, som vallar och murar/plank, ska utformas på ett medvetet 
sätt för att bidra till ett positivt möte med staden. Eftersom området sannolikt kommer att byggas ut i 
etapper bör även etappernas avslutning mot landskapet och vägen studeras. 

Teknisk försörjning 

Vatten 

Karlstads huvudvattenledningar från Sörmon passerar genom Eriksbergsområdet. Från dessa dras ma-
tarledning till planområdet och till Västkust. Huvudvattenledningarna kan under 2012 komma att 
ersättas med nya ledningar. Läget för dessa bör anpassas till områdets framtida användning. 
 
Vattenförsörjningen för de olika delområdena inom Eriksberg sker genom anslutning till huvudvatten-
ledningen. 
 
Vattenledningen till Skutberget kommer att behöva förstärkas om den planerade upplevelseanlägg-
ningen förverkligas. 

Brandvatten 

Vid utformning av VSD-nätet inom planområdet behöver hänsyn tas även till behovet av vatten för 
brandsläckning. Stora delar av bebyggelsen inom handelsområdet kommer troligen att brandskyddas 
genom sprinklersystem och behöver därför ha reservoarer för vatten till dessa. Samordning bör efter-
strävas, och detta måste beaktas i kommande detaljplanläggning. 

Spillvatten 

Den befintliga spillvattenledningen från Skutberget är dimensionerad endast för friluftsområdets och 
campingens behov. Vid utbyggnad av upplevelseanläggning, industriområde, handelsområde mm 
behövs helt nya ledningar. Dessa kommer att anslutas till det befintliga ledningsnätet vid Henstad (i 
pumpstationen vid Körkarlsvägen i höjd med Hultsbergsskolan).  
 
Förstärkningar i det befintliga spillvattennätet mellan Henstad och Sjöstad har gjorts i samband med 
ombyggnaden av Hagalundsvägen. Ytterligareåtgärder kommer att krävas i det befintliga 
ledningsnätet, med bl a ökade pumpkapacitet i pumpstationer samt utjämningsmagasin för att undvika 
bräddningar till Klarälven. 
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Västkust (Grundviken och Zakrisdal) kommer när området byggs ut att anslutas till spillvattennätet via 
Gräsdalen och har således ingen koppling till denna plan. 

Dagvatten 

Dagvatten från området leds till Vänern via befintliga bäckar. För att inte skapa för stora flöden i bäck-
ar och diken behöver fördröjningsmagasin skapas, som tar hand om stora vattenmängder från hård-
gjorda områden i samband med omfattande regn. Zonen längs bäcken genom området avses utformas 
för detta ändamål. Utformningen av dagvattensystemet måste beakta risken för översvämning vid höga 
vattennivåer i Vänern. 
 
Rening av dagvattnet från parkeringsytor och vägområden kan bli aktuellt för att klara kommunens 
krav på föroreningshalter i det vatten som får släppas ut i Kattfjorden. I kommande detaljplanläggning 
behöver dagvattnets påverkan på miljökvalitetsnorm för Kattfjorden analyseras. 
 
Utformningen av dagvattensystemet kan vara vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt 11 kap 
Miljöbalken. 

Energi 

Områdets elförsörjning sker via Karlstads Elnäts ledningsnät från Karlstads Västra Mottagningsstation 
vid Körkarlsvägen. Nya fördelningskablar kommer att dras därifrån. Lägen för transformatorstationer 
studeras i den fortsatta detaljplaneläggningen. 
 
Fjärrvärmeutbyggnaden i Karlstads västra delar söder om E18 har nått fram till Zakrisdal. Denna led-
ning är dimensionerad även för försörjning av Västkust. För områdena norr om E18 har fjärrvärmeut-
byggnaden nått fram till Hultsbergsskolan. Fortsatta studier behövs för att klara ut hur energiförsörj-
ningen ska ordnas inom Eriksberg. 

Kraftledningen 
Genom hela planområdet i nord-sydlig riktning går en kraftledningsgata innehållande 4 st 130 kV 
kraftledningar som försörjer industrierna i Skoghall och stora delar av Karlstad med energi. Kraftled-
ningsgatan går mellan Ikea och Bergviks köpcentrum och begränsar möjligheten att använda marken 
där. Den sträcker sig utmed Vänerstranden hela vägen genom Västkustområdet och innebär även där 
begränsning för hur marken kan nyttjas. 
 
Inom planområdet innebär kraftledningen begränsningar både för hur trafikplatsen kan placeras, för 
vilka nivåer vägar kan läggas på och för hur området kan bebyggas. För att kunna bygga trafikplatsen 
behöver ledningarna höjas. Detta har förutsetts av Trafikverket i den fördjupade vägutredningen och 
tagits med i kostnadsberäkningen för projektet. 
 
Ledningsgatan för luftledningen blir ca 80 meter bred (ledningens bredd mellan de yttre ledarna plus 
10 meter på vardera sidan). Inom detta område råder stora restriktioner för markens användning. Ingen 
bebyggelse tillåts, och området kan inte heller användas för parkering enligt nya bestämmelser för el-
säkerhet från 2008. Gator och vägar får dock korsa ledningsgatan. Ledningen och ledningsstolparna 
måste vara lättillgängliga för eventuella reparationer. 
 

Möjligheterna och kostnaderna att gräva ner eller flytta 
kraftledningen har undersökts i en särskild studie. Tre 
alternativ har studerats: 
1. Nedgrävning i nuvarande sträckning från delningspunkten 

norr om Eriksberg till söder om Bergviks köpcentrum och 
avgreningen mot Karlstads västra mottagningsstation  

2. Flyttning, nedgrävning och förläggning i vattnet förbi 
Bergviksområdet. En ledning måste dras ”tillbaka” mot 
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Bergviks köpcentrum för att försörja västra mottagningsstationen 
3. Flyttning och nedgrävning utmed Hagalundsvägen, via västra mottagningsstationen och vidare 

söderut genom Västkust 
 
Även en nedgrävd ledning medför begränsningar för markanvändningen. Marken ovanpå ledningen 
kan inte bebyggas. Om ledningarna grävs ner behövs ett ledningsområde som blir ca 10 meter brett, 
och till det kommer ett respektavstånd på 2-3 meter på varje sida (för att ge utrymme för åtkomst av 
kablarna om de behöver repareras e d). Dagens ledningsgata för luftledningarna är ca 50 meter bred 
mellan de yttersta ledningarna. Till det tillkommer ett skyddsavstånd på vardera sidan där bebyggelse 
inte får placeras. Ledningsgatans bredd minskas vid kablifiering från ca 80 meter till 15 vilket innebär 
en ”markvinst” på ca 65 000 m2 per kilometer ledning. 
 
Alternativ 1, nedgrävning i nuvarande sträckning beräknas kosta 84 miljoner kronor. Detta möjliggör 
en friare användning av Eriksbergsområdet, och ledningens sträckning kan och måste självfallet 
anpassas till planområdets disposition, liksom till placering av E18 och trafikplatsen (ledningssträckan 
blir då längre med motsvarande kostnadsökning). 
 
Även området mellan Coop och Ikea blir lättare att utnyttja om kraftledningen läggs i mark, och det 
kan också medföra en viss utökning av byggrätten för Bergviks köpcentrum i denna del. 
 
Om sträckan för nedgrävning av kraftledningen begränsas till endast det område som tas i anspråk för 
handel norr om E18 och själva passagen av vägen begränsas kostnaden till ca 55 miljoner kronor. 
 
Alternativ 2, nedgrävning genom Eriksberg och förläggning av kabel i Kattfjorden förbi hela eller de-
lar av Västkustområdet, beräknas kosta 211 miljoner kronor. Ledningens sträckning genom Eriks-
bergsområdet kan samordnas med annan ledningsdragning mm. Ledningen försvinner helt från Berg-
viks köpcentrum/Ikea, men eftersom man behöver matning till västra mottagningsstationen måste en 
ledning dras ”tillbaka” norrut mot Bergviks köpcentrum till befintlig avgrening. 
 
Alternativ 3, som innebär att ledningen läggs i mark längs Körkarlsvägen fram till västra mottagnings-
stationen och därifrån i lämpligt läge genom Västkustområdet, beräknas kosta 182 miljoner kronor. 
Detta alternativ innebär att ledningen helt kommer bort från både Eriksbergsområdet och Bergviks 
köpcentrum/Ikea samt att den kan samordnas med ledningsdragning och gator mm inom Västkustom-
rådet. Detta alternativ skulle eventuellt kunna innebär fördelar för Västkust. I så fall kan investerings-
kostnaden fördelas mellan projekten. 
 
I samtliga fall ska kostnaden minskas med den beräknade kostnaden för att höja kraftledningen över 
den nya trafikplatsen. 
 
Utgångspunkten för denna fördjupade översiktsplan är att kraftledningen inte grävs ner.  

Risker på grund av markförhållanden 

Översvämningsrisk 

Den helt övervägande delen av de områden som avses för utvidgning av handelsområdet, för verksam-
heter och för bostäder ligger på nivåer över +47 meter och innebär således inga problem att utforma så 
att de inte riskerar att översvämmas av höga vattennivåer i Vänern. En del av E18 mellan Skutbergs-
motet och Ikea ligger under planeringsnivån för översvämning i Vänern (+46,75). Där bör E18 höjas i 
samband med ombyggnaden till fyrfältsväg.  

Risk för skred och sättningar 

Stora delar av Eriksbergsområdet består av lera med varierande mäktighet. Någon omfattande geotek-
nisk undersökning har inte gjorts för området. 
 



Sid 40 FÖP Eriksberg Planbeskrivning   
  

  

Grundundersökningar kommer att göras i det fortsatta arbetet med både arbetsplan för E18 och detalj-
planer för tillkommande bebyggelse. Grundförstärkningsåtgärder kommer troligen att behövas både 
för byggnader och för vägar i vissa avsnitt. 

Förutsättningar för räddningstjänsten 
Räddningstjänstens insatstid inom tätbebyggt område ska understiga 10 minuter. För att klara den ti-
den krävs att räddningstjänsten har fri väg fram till objektet. I takt med utbyggnaden inom Bergviks-
området har tillgängligheten försvårats vissa tider med hög trafikbelastning. Med den utbyggnad av 
trafiksystemet som föreslås i denna översiktsplan förbättras tillgängligheten för räddningstjänsten ge-
nom att ytterligare en tillfart till Bergvik skapas och de flesta delområden får bra tillgänglighet i trafik-
nätet.
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Nollalternativet 

E18 – rv 61 
I nollalternativet görs inga förändringar alls av befintligt trafiksystem. Detta är troligen inte en sanno-
lik utveckling, då den ”naturliga” trafikutvecklingen kommer att leda till behov av åtgärder av trafik-
säkerhetsskäl. Alternativet ansluter sig dock till den fördjupade vägutredningen, som ska redovisa ett 
sådant alternativ som jämförelse. 

Lokalt trafiksystem 
Nollalternativet innebär också att inga förändringar görs i det lokala trafiknätet. Den årliga ”naturliga” 
trafikökningen kommer att öka belastningen på Bergviksvägen och Hultsbergsmotet. Det kan möjligen 
innebära att utvecklingen inom Bergviks köpcentrum kommer att begränsas inte bara av att ingen ut-
byggnad kan ske, utan också av att tidvis begränsad framkomlighet i trafiksystemet gör att kunderna 
väljer andra inköpsställen. 

Trafikmängder 
Som underlag för trafikberäkningen ligger prognoser för den framtida trafikutvecklingen fram till 
2040. 
 
Trafikmängden på Bergviksvägen skulle enligt beräkningen öka med drygt 4000 f/åmd i förhållande 
till idag. Eftersom det redan idag vissa tider är fullt i trafiksystemet kring Hultsbergsmotet kommer det 
att innebära stora svårigheter för framkomligheten i både Hultsbergsmotet och Bergviksvägen. 
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Markanvändning 
Eftersom nollalternativet inte innehåller någon långsiktig lösning av E18:s framtida sträckning kom-
mer även i fortsättningen markområdena vid Eriksberg att ligga som reservat för framtida vägsträck-
ning. Om kommunen avser använda marken måste Trafikverket bestämma sig för vilket alternativ som 
ska ligga till grund för framtida lösning. Intill dess att detta har beslutats kommer endast pågående 
markanvändning att vara möjlig. 
 
Markanvändningen i anslutning till kv Riksdalern kommer att vara beroende av utbyggnaden inom 
Västkust. Även för denna del kommer dock kapaciteten i Hultsbergsmotet att påverka vad som kan 
etableras. Etablering av handel som alstrar mycket trafik i Bergviksrondellen bör inte ske. Om så ska 
bli möjligt krävs troligen ombyggnader i trafiksystemet för att klara den ökade trafikbelastningen. 
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Etapputbyggnad 
När den långsiktiga utformningen av området klarlagts och vägområde för E18 säkerställts vet man 
vilka markområden som kan användas för bebyggelse. Delar av dessa skulle kunna tas i anspråk redan 
innan vägombyggnaden genomförts, under förutsättning att det befintliga trafiksystemet klarar den 
ökade belastningen. Som exempel skulle det eventuellt vara möjligt att exploatera delar av det 
planerade verksamhetsområdet och ordna dess trafikförsörjning via Skutbergsmotet och det befintliga 
vägnätet. 
 
Det är också möjligt att förbättra tillgängligheten till Eriksberg och skapa förutsättningar för viss 
etablering inom området genom att bygga ut delar av det föreslagna vägsystemet. Exempelviss skulle 
ramperna på väg 61 vid Henstad kompletterat med en provisorisk avfart från E18 strax öster om 
kraftledningen kunna utföras innan E18 byggs om. En annan åtgärd kan vara att förbättra 
Skutbergsmotet. 
 
VA-försörjningen till de nya exploateringsområdena måste byggas ut från öster, då spillvattennätet ska 
anslutas till pumpstation vid Körkarlsvägen. Av det skälet måste planläggningen av handelsområdet 
kommit så långt att det går att fastlägga sträckning och dimensionering av ledningar genom området, 
även om det är verksamhetsområdet i väster som börjar exploateras först. 

Översiktlig exploateringskalkyl 

Intäkter 

Markanvändning m2 mark Intäkt kkr
Total handel 200 000 90 000
Total verksamheter 310 000 150 000
Summa intäkter 240 000

Kostnader 

Markanvändning Kostn kkr
Lokalgator och gc-vägar 75 000
VA-ledningar 37 000
Förstärkning i bef ledningsnät 10 000
Belysning 7 000
Diverse (+25%) 30 000
Summa kostnader 159 000

 
Till detta kan också komma kostnader som är knutna till omläggning av vattenledningarna genom 
området. 
Kostnader för bytespunkten för kollektivtrafiken ingår inte i beloppet. 

Anläggningskostnader E18 

Alternativ Cirkulation Bro
Varav generell 

osäkerhet 

Anläggningskostnad E18 (kkr) 439 000 414 000
47 000 i båda 

alternativ 
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Samhällsekonomisk kalkyl E18 

Effekter Nuvärde
Restidskostnader 235 400
Fordonskostnader 25 900
Godskostnader 800
Trafiksäkerhet 82 200
Luftföroreningar 1 800
Drift och underhåll -6 700
Summa effekter 339 400

 
Effekter som inte har värderats i kalkylen är t ex värdet av tillkommande arbetstillfällen, vad fler 
besökare till Karlstad medför i värden och värdet av Karlstads ökade attraktivitet. 
 
Inte heller finns någon bedömning hur restidsvinter för kollektivtrafikresenärer kan värderas, eller 
samhällsekonomiska vinster pga att fler väljer att resa med buss när kollektivtrafiknätet förbättras. 

















 

 

Fördjupning av översiktsplanen för Karlstads kommun 
för området kring Bergvik och Eriksberg 
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