
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
detaljplan för Bergvik 1:37 m.fl., 
inom Bergvik, Karlstads kommun

INLEDNING
Detta granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under 
granskningstiden samt Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med 
anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplaneförslaget för Bergvik 1:37 m fl upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygg-
lagen 5 kap. Granskning, enligt plan- och bygglagens 5 kap 18 §, hölls mellan den 9 december och 
den 17 januari 2020. Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstan-
ser samt berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Även hyresgäster och andra berörda 
i närområdet har fått tagit del av planförslaget. Detaljplanen har funnits tillgänglig för allmänheten i 
Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under granskningstiden. 

SAMMANFATTNING
22 skriftliga yttranden inkom under granskningen, varav 15 yttranden inkom från remissinstanser 
(stat, kommun, etc.), 6 yttranden från fastighetsägare och verksamhetsutövare och 1 yttranden 
inkom från en privatperson. Även ett försenat yttrande från samrådsskedet och ett försenat yttrande 
från granskningstiden redovisas. Båda från icke närboende privatpersoner. 

Av de synpunkterna som kommit in gäller dessa främst påverkan på höga naturvärden, påverkan 
på kulturmiljö, klimatpåverkan, trafik och påverkan på centrumhandel och handel på andra orter i 
länet.

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

• Ett område intill Bergviksvägen som i granskningsskedet var planlagt som kvartersmark för 
handel planläggs istället som GATA (allmän plats) i syfte att åstadkomma en flexibilitet gällande 
trafiklösning för infart till det planerade handelsområdet. 

• Ledningsområdet i nordväst kompletteras med den administrativa bestämmelsen ”u” för att 
säkra markområdet för allmännyttiga underjordiska ledningar. Området var i granskningsskedet 
enbart försedd med den administrativa bestämmelsen ”l” för allmännyttiga luftledningar. 
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• Illustrationslinjerna på plankartan justeras för att inte förväxlas med egenskapsgränser.

• Planenbeskrivning och MKB kompletteras med slutsatser från kompletterande fladdermusana-
lys.  

• Plankartan förses med en administrativ bestämmelse om utökad lovplikt för ljusanordningar 
för delar av handelsområdet 

• Plankartan förses med planbestämmelsen m1 i del av planområdet i syfte att undvika ljusanord-
ningar som kan orsaka störningar för fladdermöss. 

• Text om riksintresse för friluftsliv justeras planbeskrivningen så att det framgår tydligare vad 
lagen anger. Kommunens tolkning stryks.  

• Illustration som visar ny infart till fastigheten 1:36 justeras på ett sätt som innebär att ingrepp i 
nyckelbiotopen kan minskas. 

• Text angående hur trafikanalysen gjorts och vilka trafikåtgärder som föreslås förtydligas. 

• Matrisen på sid 41 i MKB:n justeras så att värderingen/viktningen framgår tydligare. 

Kvarstående synpunkter
Följande har kvarstående synpunkter från granskningsskedet:

• Länsstyrelsen
• Hammarö kommun
• Kristinehamns kommun
• Miljöförvaltningen
• Värmlands museum
• Fastighetsägare till Bergvik 1:36
• Eurocommercial
• Fastighetsägare i centrum (Lundbergs, Wermlands Invest, Capriga, Stadsrum fastigheter, ägare 

till Monitorn 2, Rohm & co, Berglöf& Velander, NWT-gruppen)
• Centrum Karlstads handelsgrupp
• Privatperson 1-3 

Från samrådet har därutöver följande synpunkter som helt eller delvis inte tillgodosetts:
• Sunne kommun
• Naturskyddsföreningen
• Biltema
• Coop
• Ikea
• Ok Värmland
• 7 handlare i centrum
• Privatperson 1
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STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §. 

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges nedan i sin helhet och 
följs av stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.

Statliga remissinstanser
Länsstyrelsen i Värmlands län
Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om trafik, naturvärden, kulturvärden, mellankom-
munal påverkan, klimat och dagvatten samt miljökvalitetsnormer för vatten. Kommunen har till 
granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och flera justeringar har gjorts. Storleken på 
högsta tillåtna bruttoarea för handelsändamål har från samråd till granskning minskats från 35.500 
m2 till 27.500 m2. Markanvändningen verksamheter har tagits bort helt. Planområdet som helhet 
har därför minskats från 152.000 m2 ned till 60.000 m2 för handel. Minskningen beror till stor del 
på att yta för markparkering har utgått till förmån för parkering under jord eller på tak, enligt upp-
gift i syfte att minska påverkan på värdefull natur. Planens utbredningsområde har koncentrerats till 
samrådsförslagets västra del och vägen mellan Ullebergsleden till Bergvik har utgått.

Samrådsförslaget påverkade tre utpekade nyckelbiotoper. En av biotoperna har till följd av föränd-
ringen av planens utbredning kunnat ges markanvändningen [N] Natur istället för byggbar kvar-
tersmark. Granskningsförslaget ianspråktar nu merparten av de två resterande nyckelbiotoperna. 
Länsstyrelsen anser att granskningsförslaget har förändrats så pass mycket jämfört med samråds-
förslaget vad gäller omfattning, utbredning, markanvändning och trafikanslutningar att synpunkter 
på förslaget har mer av karaktären samrådssynpunkter än granskningssynpunkter. Länsstyrelsen har 
kvarstående synpunkter på påverkan på höga naturvärden, kulturmiljö, klimatpåverkan och trafik.

Synpunkter på plankartan
Egenskapsbestämmelsen, e1, som reglerar byggrättens bruttoarea gäller inom egenskapsgränsen 
som omgärdar den. Utanför egenskapsgränsen regleras däremot inte byggrättens storlek över huvud 
taget. Länsstyrelsen utgår från att detta är oavsiktligt och att en bestämmelse som reglerar övrig 
byggrätt tillkommer före antagande.

Handelsutredningen visar att det saknas utrymme för ytterligare livsmedelshandel och ambitionen 
är att styra handeln till sällanköpshandel av mer skrymmande karaktär. Av den anledningen har 
markanvändningen avgränsats till ”Bygghandel, hem- och fritidshandel av primärt skrymmande 
karaktär. Ej livsmedelshandel. […]”. Länsstyrelsen befarar att det är svårt att fullt ut styra vilken typ 
av handel som ryms inom en sådan bestämmelse och vill därför varna för att svårigheter kan uppstå 
i bygglovskedet när det kommer till att bevaka syftet med planen.

Trafik och påverkan på riksintresse
Påverkan på statligt vägnät
Väg E18 utgör riksintresse för kommunikation och fungerar som huvudsaklig trafikled för bilburna 
besökare till planområdet. Trafikplatsen Hultsbergsmotet som leder dessa besökare av och på väg 
E18 är i dag hårt belastad.
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Flera planer för bostäder och andra åtgärder som förändrar trafikflödet är under framtagande 
inom Karlstad tätort med närområde. Det gör det komplicerat att beräkna framtida belastningar på 
trafiksystemet för att kunna bedöma vad befintlig anläggning har kapacitet för. Karlstads kommun 
har tagit fram en trafikanalys som redovisar att belastningen på statliga anläggningar till följd av 
rubricerad plan inte riskerar att skada funktionen hos väg E18. Såväl trafikanalysen som genomförd 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg E18 genom Karlstad har visat på behovet av ett antal kapacitets-
förbättrande åtgärder i systemet. Trafikanalysen pekar dock ut endast en åtgärd i den södra avfarts-
rampen på väg E18 från väst som nödvändig för att hantera genomförandet av rubricerad plan.

Trafikverket har i sitt yttrande över rubricerad plan bl.a. påtalat vikten av att avtal om genomför-
ande av erforderliga åtgärder måste vara till stånd före det att detaljplanen antas. Trafikverket lyfter 
också behovet av åtgärder i avfarten norr om väg E18, för trafik österifrån, i enlighet med framta-
gen ÅVS. Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning i dessa delar.

Av handlingarna går inte att utläsa att skada på riksintresset väg E18 följer av detta projekt. Länssty-
relsen ser samtidigt att kommande projekt som tillför ytterligare trafik i detta belastade och känsliga 
trafikavsnitt kommer få det allt svårare att undvika att skada uppstår.

Planens trafikförslag
Väganslutningen till planområdet har förändrats sedan samrådet. Illustrationer visar en ny cirkula-
tionsplats på Bergviksvägen för anslutning norrifrån. Cirkulationsplatsen ingår inte i planförslaget 
och i planhandlingarna uppges att stöd för en sådan kan anses finnas i gällande detaljplan (stadsplan 
från 1975). Länsstyrelsen menar att detta är tveksamt och att flera trafiklösningar i området idag 
saknar explicit stöd i gällande plan. Länsstyrelsen önskar därför förtydliganden kring hur ett genom-
förande med alla nödvändiga delar säkerställs.

Till följd av planen stängs också befintlig anslutning till Månsgården. Delar av bebyggelsen på 
Månsberget kommer dock att kvarstå efter ett genomförande av planen och behöver fortsatt ha en 
väganslutning. Av illustrationerna i planhandlingarna framgår att en ny anslutning är tänkt att dras 
från infarten söder om ny cirkulation och österut över delar av nyckelbiotopen till bebyggelsen. 
Denna ytterligare påverkan på nyckelbiotopen har inte bedömts sammantaget. En planbestämmelse 
finns dock som möjliggör anslutning i annat läge än det illustrerade. Länsstyrelsen förordar därför 
att lösningen ses över så att intrång i nyckelbiotop begränsas så långt möjligt.

Miljökvalitetsnormer
I dagvattenutredningen tas det hänsyn till att allt dagvatten måste fördröjas och renas innan det når 
recipienten Kattfjorden. Ett större fördröjningsmagasin föreslås att anläggas inom planområdet för 
att inte öka flödet från området jämfört med dagens situation. Därefter ska översilning och viss yt-
terligare magasinering ske i sumpskogen sydväst om planområdet.

Länsstyrelsen noterar att jordmånen i sumpskogen utgörs av glacial lera och att grundvattnet är i 
nivå med markytan och kan då konstatera att möjligheten att infiltrera dagvatten i mark är låg. Re-
ning av dagvatten genom översilning är begränsad till växtsäsong.

Vilken reningsgrad som är möjlig att uppnå är oklart men kommunen bedömer att miljökvalitets-
normer för vatten inte påverkas negativt. Länsstyrelsen förutsätter att tillsynsmyndigheten följer 
upp funktionaliteten hos anläggningen för att kontrollera att faktisk reningsgrad överensstämmer 
med beräkningar i dagvattenutredningen. Detta särskilt med avseende på att Kattfjorden utgör 
råvattentäckt.
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Handeln i Karlstad och i Värmland
Handelsutredningen som kommunen tagit fram visar att det finns möjlighet att tillföra mellan ca 30 
000 m2 och 37 000 m2 handelsyta för detaljhandel i Karlstads kommun fram till år 2030. Planför-
slaget möjliggör 27 000 m2 handel (dock ej livsmedelshandel). Vid full utbyggnad enligt planförsla-
get kvarstår ca 10 000 m2 innan påverkan på befintlig handel blir negativ. Det lämnar förvisso en 
större marginal till andra kommande projekt att också inhysa detaljhandel, jämfört samrådsförslaget, 
men är trots det en mycket liten marginal för ett helt decennium av okända projekt.

Handelsutredningen pekar på att förutsättningarna för att behålla befintlig handel, och än mindre 
etablera ny sådan i andra värmländska kommuner bedöms påverkas negativt av planförslaget. Med 
anledning av detta remitterades samrådsförslaget till övriga kommuner. Flera kommuner inkom 
med yttranden i samrådet. Länsstyrelsen har i granskningsskedet fått yttrande från Kristinehamns 
kommun som fortsatt understryker farhågorna med planförslaget.

Länsstyrelsen ser att kommunen har minskat byggrätten för handel jämfört med samrådsförslaget 
men konstaterar mot bakgrund av handelsutredningen att riskerna för befintlig handel såväl som 
utrymmet för framtida handel i såväl Karlstad som i flera grannkommuner kvarstår.

Naturvärden
Nyckelbiotoper
Länsstyrelsen framförde i samrådet synpunkter på lämpligheten i att exploatera nyckelbiotoper 
generellt, såväl som i det aktuella området. Länsstyrelsen anser att nyckelbiotoper är jämförbara 
med sådana områden som avses i 3 kap. 3 § miljöbalken om särskilt känsliga mark- och vattenom-
råden som så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Dessa ska därför 
inte exploateras utan tungt vägande skäl. Trots att granskningsförslaget minskar ianspråktagandet av 
sådana ytor vidhåller Länsstyrelsen synpunkterna.

Fladdermöss
Till granskning har en boplatskontroll och artskyddsutredning tagits fram specifikt för planområdet 
och tillfogats handlingarna tillsammans med en tidigare genomförd inventering i det i söder an-
gränsande planområdet för Katrineberg. Boplatsutredningen visar att det finns värdefulla miljöer, 
särskilt byggnader, för fladdermöss i området men att det inte gick att konstatera om dessa används 
i nuläget. Det framgår inte tydligt hur bedömningen gjorts av byggnadernas utnyttjade som kolo-
niplats och Länsstyrelsen erinrar om att sådana platser är skyddade även om de inte används varje 
enskilt år.

Fynd av arter som skyddas enligt artskyddsförordningen innebär att man till följd av hänsynsreg-
lerna i första hand bör undvika påverkan på arterna och deras livsmiljöer. Kan dessa inte undvikas 
ska en utredning om effekten av planerade åtgärder på fridlysta arters gynnsamma bevarandestatus 
i området och den kontinuerliga ekologiska funktionen för fortplantingsområden och viloplatser 
göras.

En sådan utredning ska, enligt Länsstyrelsens rådande uppfattning göras med koppling till ett om-
råde med relevanta omgivningar för den lokala populationen i det aktuella området. I det samman-
hanget behöver man också belysa/utreda påverkan från t.ex. annan planerad eller pågående åtgärd/ 
verksamhet i det aktuella området, s.k. kumulativa effekter som berör samma population.
Länsstyrelsen anser att det inte är tydligt hur man i den aktuella artskydds-utredningen gjort den 
bedömningen. Länsstyrelsen kan därför inte på aktuellt underlag utesluta att ett plangenomförande 
behöver föregås av en dispensprövning enligt fridlysningsbestämmelserna, som i sin tur innehåller 
små utrymmen för att lämna dispens.
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Utformning och lokalisering
Planområdet ska bedömas mot ett rimligt antal lokaliseringsalternativ men också mot utformnings-
alternativ. Det lokaliseringsalternativ som anges är Eriksberg, där handel inte längre ingår i kom-
munens inriktning för området, varför det är tveksamt om platsen utgör ett reellt alternativ. Några 
ytterligare alternativ studeras inte vilket Länsstyrelsen ser som en brist. Vad gäller utformningsal-
ternativ har huvudförslaget jämförts mot ett alternativ A som är samrådsförslaget, alternativ B som 
utgörs av en mindre exploatering invid det befintliga handelsområdet Riksdalern i öst. Alternativ 
C utgör nollalternativ. Länsstyrelsen saknar dock ett utformningsalternativ som utgår från att helt 
undvika områdets höga naturvärden. 

I MKB på sid. 41 finns en värdematris som stöd för bedömning av de olika utformningsalternati-
ven. Länsstyrelsen kan inte utläsa ur denna hur värderingarna har gjorts och viktats eftersom t.ex. 
område B tar mindre nyckelbiotop i anspråk och berör heller inte områden som indikerar boplats 
för fladdermus.

Kommunen anger att det finns förutsättningar att planera för bibehållande av naturvärden i ett 
större sammanhang och att aktuellt planområde inte påverkar detta sammanhang. Länsstyrelsens 
bedömning är att de kumulativa effekterna i landskapet över tid tillsammans med övrig planerad 
exploatering är svåröverskådlig. I nuläget framstår det därför som oklart hur förutsättningarna för 
ett bibehållande av naturvärden faktiskt ser ut.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så anser Länsstyrelsen att det från aktuellt underlag inte kan säkerställas om 
artskyddet väcks eller inte vid ett genomförande av detaljplanen. Länsstyrelsen instämmer i sam-
manfattningen i den miljökonsekvensbeskrivning som kommunen tagit fram, där det framgår att 
planförslaget innebär en negativ påverkan på naturmiljön genom förlust av höga naturvärden då 
fragmentering av skog och minskning av spridningskorridorer är ett faktum.

Klimateffekter
Länsstyrelsen Värmland vidhåller att ytterligare utbyggnad av extern handel vid Bergviks handels-
område kommer att öka de privata handelsresorna inom Karlstad samt från övriga delar av länet till 
Karlstad. Det leder till ökade utsläpp av växthusgaser, vilket går tvärt emot Sveriges uppställda mil-
jömål som Begränsad klimatpåverkan och nya klimatmålet inom det klimatpolitiska ramverket som 
säger att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procents senast år 2030. Fysisk 
planering ska bedrivas med hänsyn till bl.a. klimataspekter (2 kap. 3 § PBL). Hur nationellt beslutade 
miljömål och klimatmål har inverkat på planens utformning och syfte framgår inte av handlingarna, 
vilket enligt Länsstyrelsen är en brist.

Kulturmiljö
Synpunkterna från samrådet kvarstår. Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget riskerar att förmin-
ska betydelsen av kommunens egna inventeringar och program avseende kulturmiljö som relevanta 
planeringsunderlag, och det är därför viktigt att de olika ställningstaganden och kompromisser kring 
kulturmiljövärden som lett fram till planförslaget redovisas. Planbeskrivningen kan med fördel 
kompletteras med en djupare analys av de olika motstående intressena och hur kommunen valt sitt 
ställningstagande att en rivning ska föreslås.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.
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Kommentar:
Kommentar till Synpunkter på plankartan:
Utanför egenskapsgränsen är marken försedd med prickmark Detta syns dock inte i pdf-format om man inte zoomar 
in 100 %. Alternativt tolkar Länsstyrelsen illustrationslinjen som egenskapsgräns.

Karlstads kommun är medvetna om svårigheten i att reglera typ av handel.

Kommentar till Trafik och påverkan på riksintresse
I trafikutredningen framgår av scenario UA2 vilka åtgärder som är nödvändiga för handelsetablieringingen. Utöver 
en ny infart i form av en cirkulation på Bergviksvägen behövs även enklare trimningsåtgärder i Bergviksrondellen. 
Dessa åtgärder i Bergviksrondellen ryms i gällande stadsplan för Hultsberg. I trafikutredningen har ett scenario 
analyserats där även stadsutvecklingsområdena Katrinberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg genomförts. Ytterligare 
åtgärder i behövs i Bergviksrondellen och på Ullebergsleden för att inte orsaka köer eller påverka framkomligheten/
säkerheten på E18. De av dessa åtgärder som idag saknar planstöd ges planstöd i Detaljplan för Cirkulationsplats 
vid Gräsdalen. Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande gällande trafik. 

Karlstads kommun och Trafikverket har inför antagandet ingått avtal för att säkerställa och reglera genomförandet 
av föreslagna trafikåtgärder. Kommunen har även upprättar ett exploateringsavtal med exploatören inför planens 
antagande. Trafikåtgärderna är en av flera saker som kommer regleras i exploateringsavtalet.

Gällande infarten är fler utformningar och lägen fortfarande aktuella och möjliga. Genomförandet av denna styrs 
i det exploateringsavtal som upprättats mellan kommunen och exploatören. Infarten som redovisats under gransk-
ningsskedet (cirkulationen) ges planstöd dels i den aktuella planen och dels i gällande stadsplan för Hultsberg. För 
att möjliggöra en alternativ utformning kommer planstöd även ges i pågående detaljplan för Cirkulationsplats vid 
Gräsdalen.

Infarten till fastigheten 1:36 ses över så att intrånget i nyckelbiotopen minimeras.

Kommentar till Naturvärden
I syfte att säkerställa att artskyddsdispens för fladdermöss inte krävs har omfattande inventeringar och analyser gjorts 
för Karlstads västra delar. Utredningen visar att planens genomförande inte riskerar påverka gynnsam bevarandesta-
tus eller kontinuerlig ekologisk funktion för fladermöss. 

Gällande alternativ i MKB:n anser kommunen att alternativ B innebär att höga naturvärden helt kan undvikas. 
En handelsetablering inom Eriksberg kan möjliggöras genom trafikåtgärder som är något mer kostsamma än nu 
föreslagna trafikåtgärder. Någon alternativ lokalisering som är mer realistisk har inte kunnat hittas. 

Matrisen på sid 41 i MKB:n justeras så att värderingen/viktningen framgår tydligare. 

Det kumulativa effekterna för naturvärdena framgår mer tydligt när man läser denna plan ihop med programmet för 
Katrineberg som var utställt för samråd under mars och april 2020. 

Kommentar till Klimateffekter
Att konsekvensbedömma planens klimateffekter ingår än så länge inte i detaljplanprocessen. Men en utgångspunkt 
i all planering bör vara att eftersträva en hållbar stad. Hållbart stadsbyggande och klimateffekter är en komplex 
fråga.  Att planens genomförande innebär att de privata handelsresorna ökar inom Karlstad samt från övriga delar 
av länet och att utsläppen av växthusgas ökar är en förenklat antagande. Resorna kan likväl minska om utbudet 
erbjuds på närmre håll än tidigare och samlokalereas med andra målpunkter. Transporternas utsläpp av växthusgas 
beror på val av drivmedel, inte på handeln eller resorna i sig. Att detta området ligger mindre än 5 km från centrum 
och att satsningar görs på bussstråk och GC-stråk bör vägas in. Likaså att en ny stadsdel planeras i direkt anslut-
ning till handelsområdet och med Kartbergsbron så kan detta komma att utgöra ett mycket lättillgängligt handelsom-
råde för en stor del av Karlstadsborna.
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Kommentar till Kulturmiljö
Konsekvensen av att genomföra planen är att kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs (två särskilt värdefulla och 
en med viss värde enligt kulturmiljöprogrammet). Möjligheten att återuppföra huvudbyggnaden (Månsgården) på 
annan plats har utretts översiktligt. Kommunen har inte möjlighet att ställa krav på ett sådant uppförande, men 
önskar göra en antikvarisk dokumentation innan bygganden rivs. Konsekvensen av att anta och genomföra planen 
redovisas i planbeskrivningen.

Trafikverket
Infrastrukturåtgärder till följd av mer trafik
Trafikverket konstaterar att trafikmängderna vid de båda avfartsramperna vid Hultsbergmotet är 
och riskerar i framtiden att bli omfattande. Detta ställer krav på bra kapacitet för flöden vid cirku-
lationerna och anslutande vägnät för att inte köer ska växa sig bakåt på E 18’s ramper. Det är helt 
avhängigt att kommunen eller ansvarig part genomför de åtgärder som krävs för att skapa tillräcklig 
kapacitet i det kommunala och statliga vägnätet.

Kommunen har låtit WSP ta fram ”PM Trafikanalys – ny handelsetablering mellan Bergvik köp-
centrum och kvarteret Riksdalern – Karlstad”, 2019-11-07. Kommunen föreslår utifrån trafikutred-
ningen, vad gäller statlig väg, att åtgärder genomförs i rampen från väster, dvs söder om E 18 där 
extra körfält anläggs in mot den södra cirkulationsplatsen vid Hultsbergmotet. Trafikverket delar 
denna bedömning. 

Samrådsredogörelsen hävdar dock att handelsutvecklingen inte är beroende av åtgärder på E 18 
och menar sammantaget att kommunikationen mellan Hammarö och E 18 inte påverkas negativt. 
Trafikverket delar inte fullt ut denna bedömning och ser därför vikten av att ett avtal tecknas som 
reglerar ansvar för finansiering och genomförande av föreslagna åtgärder innan detaljplanen antas.

Trafikverket konstaterar också att trafik med målpunkt i och omkring planområdet lär i stor ut-
sträckning ankomma från öster, dvs via avfart norr om E 18 vid Hultsbergsmotet. I den gemen-
samma ÅVS som tagit fram för E 18 genom Karlstad föreslås också mindre åtgärder vid denna 
avfart. Trafikverket ser att denna fråga måste hanteras tillsammans med kommunen där ansvar för 
att genomföra åtgärder som föreslås i ÅVS’en fördelas, förankras och beslutas. Detta arbete återstår.

Trafikutredning
Analysen i ovan nämnda PM (trafikanalys) redovisar resultat baserade på äldre trafikmätningar som
visar att ett flertal åtgärder krävs vid Bergviksvägen, Ullebergsleden samt i Hultsbergmotets cirkula-
tionsplats och vid ramper till E 18. Här föreligger behov av förtydliganden.

Det är inte möjligt att utläsa av bifogat underlag om den planerade utbyggnaden vid Jakobsberg 
ingår i underlaget för framtida trafikalstring. Trafikverket har dock underhand fått information som 
bekräftar att området räknats in (underlag från rapport Ramböll 2013), dock utan att ange omfatt-
ning av bostäder. Trafikverket utgår därför från att Jakobsbergs planerade 3 500 bostäder ingår i 
underlaget. Denna uppgift utgör ett av underlagen för den trafikmängd man utgår från när trafikal-
stringen räknas upp med 3 % per år på Ullebergsleden.

Trafikverket antar också att den momentana förändring som sker, när den så kallade Södra
förbindelsen finns på plats med nya broar över Klarälven som öppnar för trafik till och från
Hammaröleden väg 236, räknas med i tillkommande trafik.

Trafikverket har förståelse för svårigheterna i att beräkna trafikalstring till följd av en handelsetable-
ring då detta är komplext. Det är i det läget viktigt att tydligt redovisa antaganden som
görs så att underlaget enkelt kan granskas.
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BK 4 vid Hultsbergsmotet
Trafikverket vill uppmärksamma att näringslivet framför önskemål om att kunna använda väg 554 i
samband med tyngre transporter. Väg 554 är idag inte öppen för BK 4-transporter och enligt vad
Trafikverket erfar behöver det klarläggas i vilken mån åtgärder krävs i broarna vid Hultsbergsmotet 
för att tyngre trafik ska kunna köra väg 554 till och från Skoghall.

Hållbara transporter
Trafikverket ser positivt på att ett snabbusstråk kan trafikera Bergviksområdet samt angöra nära en 
av entréerna till nytt planerat handelsområde. Det innebär goda möjligheter till kollektivtrafikför-
sörjning. Planförslaget kompletteras också med sammanhängande gång- och cykelbanor som bör
ges en säker och gen utformning. En entré mot övriga Bergvik möjliggör att ta sig mellan de olika
handelsområdena utan bil.

Buller
Trafikverket vill förtydliga att i frågan om buller pekar Trafikverket på de bostäder inom Hagalund
som finns närmast norr om avfarten till Hultsbergmotet. Idag finns här en vall och det bör klarläg-
gas om denna är tillräcklig även med ökad trafikmängd.

Avtal
Avtal behöver tecknas för åtgärd i E 18’s ramp innan detaljplan antas. Kommunen bör omgående ta
kontakt med Trafikverket för att inleda ett sådant avtalsarbete.

Sammantagen bedömning
Beslut om ansvar för åtgärder inom statligt vägområde, dvs avtal måste ligga till grund för detaljpla-
nen som först efter sådant beslut kan antas. 

Trafikverket bedömer det högst angeläget att de åtgärder i det kommunala vägnätet som redovisas i
PM Trafikanalys UA 5 samt i MKB kommer till stånd innan handelsetableringen öppnar.

Kommentar:
Åtgärdernas genomförande och kostandsfördelning regleras i det avtal som inför antagandet upprättats mellan kom-
munen och Trafikverket. Kommunen har även ingått avtal med exploatören för att säkerställa genomförandet av 
nödvändiga trafikåtgärder inom kommunal mark. 

Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande gällande hur trafikanalysen gjorts. Detta har även beskrivits 
muntligt för Trafikverket vid möte efter granskningsskedet.

Frågan om BK 4 tas med till projekteringsskedet.

Den trafikmängd projektet i sig alstrar bedöms inte kunna ha betydelse för bullernivåerna i det här sammanhanget 
då trafikmängderna redan idag är relativt höga. 

Lantmäterimyndigheten
Hanteras infarten från Bergviksvägen in till planområdet i en separat detaljplan? 
Vad betyder ”varningstriangeln” inom kvartersmarken? 
I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit hanterade. 

Kommentar:
Den i granskningshandlingen föreslagna infarten från Bergviksvägen kan genomföras inom ramen för gällande plan, 
Stadsplan för Hultsberg (Industriområde 1), planakt 1780K-14/1976. Då en alternativ utformning kan komma 
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att bli aktuell kommer planstöd för en sådan utformning av infarten att ges i pågående detaljplan för Cirkulations-
plats vid Gräsdalen. 

”Varningstriangeln” beror på ett ritfel. Detta justeras till planens antagande.

Region Värmland
Övergripande
Kollektivtrafiken i området utgörs av Karlstadsbuss baslinje 1 som trafikerar Skutberget -Campus 
samt baslinje 4 Bergvik - Stockfallet. Länstrafiken har också passerande linjer via Bergviksvägen. 
Linje 1 och 4 har ett utbud om 20-minuters trafik under vardagar.

Påverkan
Detaljplanen stärker handeln i området vilket kommer att påverka kollektivtrafikresandet positivt på 
sikt.

Konsekvenser på kort sikt
Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder. 

Konsekvenser på lång sikt
Långsiktigt planeras för ett kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk till Bergvik handelsområde som går 
både på den södra och den norra sidan av E18. Ingen av linjerna kommer emellertid att trafikera 
inne i området för denna etablering. I nuvarande planeringsläge ser vi att kollektivtrafiken både 
trafikerar via Bergviksvägen men också kommer att angöra Bergviks Handelsområde från söder via 
ny infrastruktur. 

I enlighet med den ÅVS som nyligen avslutats av Trafikverket beskrivs en gemensam bytespunkt 
mellan Regionbusstrafiken och Karlstadstråket som en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla 
kollektivtrafiken och flytta bilresor över till bussresor.

Viktiga aspekter för kollektivtrafik
Tillgänglighet till kollektivtrafiken i form av närhet, utbud, service etc. är viktiga faktorer för re-
sandeutvecklingen. Utvecklad handel intill de befintliga kollektivtrafikstråken stärker resandet. Det 
är också viktigt med god framkomlighet för kollektivtrafiken. För ett handelsområde motsvarande 
Bergvik som med denna etablering blir ännu större, fordras bra och genomtänkta lösningar för 
gångtrafiken mellan befintligt handelsområdet och Bergvik 1:37. Om man skapar en attraktiv gång-
koppling så kan befintlig hållplats vid ICA Maxi användas för besökande till båda handelsplatserna. 
Det planeras för en ny hållplats mellan Biltema och Bergvik 1:37. Den blir i sammanhanget en vik-
tig koppling för att skapa en attraktivare och mer tillgänglig kollektivtrafiklösning till denna etable-
ring.

Kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningens håller med om att det är viktigt att befintligt hållplatsläge vid ICA Maxi kan nyttjas 
även av besökare till planerat handelsområde. Stadsbyggandsförvaltningen anser att detta regleras i planen så långt 
det är möjligt. Likaså planeras förbättring av gång- och cykelinfrastrukturen. Detta kan inte fullt ut reglaras i 
planen med avses regleras i avtal.
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Kommunala remissinstanser
Hammarö kommun
Hammarö kommuns synpunkter från samrådet kvarstår.

En utbyggnad av handelsområdet Bergvik enligt planförslaget riskerar att försämra förutsättning-
arna att bedriva handel i närliggande kommuner både vad gäller befintlig handel och nyetableringar, 
vilket också medför ett ökat transportbehov.

I planförslaget presenteras åtgärder för att klara den kapacitetsökning som en utökning av handels-
området kan förmodas innebära. Dock säkras inte åtgärderna inom planen. Karlstad kommun har 
i dagsläget många detaljplaner som påverkar framkomligheten från Skoghall till E18 via Bergviks 
cirkulationsplats men ännu har ingen detaljplan tagits fram för att visa att föreslagna åtgärder är 
möjliga att genomföra. Som Hammarö påpekade i sitt samrådsyttrande så är tillgängligheten till E18 
viktigt för kommunens boende, besökare och framför allt för företagen. Det går mycket tung trafik 
till industrin på Skoghall som förväntas öka i och med etablering av Hammarös nya område för 
småindustri på Vidön. Hammarö anser att man bör säkerställa och genomföra åtgärder som tryggar 
framkomligheten innan man går vidare med ytterligare exploateringar.

Kommentar:
Frågan om konkurrenspåverkan bör inte bedömas utifrån administrativa gränser utan utifrån platsens lämplighet. 
Att inte medge livsmedel bör ha en positiv påverkan för Hammaröbornas möjlighet till närservice.  

Föreslagna åtgärder i Hultsbergsmotet och på Ullebergsleden kommer enligt genomförda trafikanalyser medföra att 
trafiken flyter bra. Vissa av åtgärderna kan göras inom ramen för gällande planer, medan andra åtgärder behöver 
planstöd. Då flera olika projekt är beroende av de här åtgärderna planläggs detta i en separat detaljplan. Den före-
slagna nya detaljplanen ersätter delar av gällande detaljplan för del av Zakrisdal 1:1, planakt 1780K-39-P99/16 
samt reglerar idag oplanlagd mark. Detaljplanen har varit föremål för granskning under sommaren 2020. Åtgärder-
na regeleras även i avtal mellan Karlstads kommun och Trafikverket och mellan Karlstads kommun och exploatören. 

Kristinehamns kommun
Handelsutredningen
Handelsutredningen är densamma i granskningsskedet som i samrådet. I samrådsredogörelsen be-
möts synpunkterna som regionens handelsutveckling mycket summariskt. Resonemanget bygger på 
att Karlstads kommun bedömer att det finns utrymme i köpkraft inom regionen och att det aktuella 
planarbetet syftar till att tillvarata de marknadsandelar som finns tillgängliga. Detta utan att egent-
ligen bemöta det faktum att handelsutveckling som ryms inom tillgängliga marknadsandelar skulle 
kunna lokaliseras till andra delar av regionen.

Alternativa lokaliseringar
Kristinehamns kommun framförde i samrådsskedet att alternativa lokaliseringar i miljökonsekvens-
beskrivningen borde breddas för att omfatta fler möjliga lokaliseringar och tydliga motiv till varför 
aktuell plats har valts för just handelsetablering. Möjliga etableringar i andra kommuner bör belysas. 
Denna synpunkt har Karlstads kommun inte tillgodosett, eftersom samtliga alternativa lokalise-
ringar ligger inom närområdet från planområdet. Samtliga platser skulle alltså, i olika utsträckning, 
påverka samma trafikmiljö.

Påverkan på riksintresse E18
De synpunkter som Kristinehamns kommun framförde i samrådsskedet vad gäller påverkan på 
riksintresse E18 bedöms till stora delar kvarstå. Kristinehamns kommun anser att även den omfatt-
ning av handelsetablering som föreslås i granskningshandlingen, riskerar att innebära påverkan på 
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riksintresset E18. Att belasta denna regionalt och nationellt viktiga transportled med ytterligare 
trafik, riskerar att kräva omfattande nyinvesteringar. Dessa investeringsresurser skulle annars kunna 
ha använts till andra, regionalt och nationellt, viktiga projekt såsom förbättrade regionala resmöj-
ligheter. Därför bör tillkommande handel lokaliseras i lägen där utrymme i köpkraft finns samt där 
kapacitet i anslutande statlig infrastruktur redan bedöms finnas.

Kommunens samlade synpunkt
Kristinehamns kommun bedömer inte att Karlstad i den aktuella granskningshandlingen har belyst 
frågan om den nu föreslagna etableringen i ett regionalt perspektiv. Såväl påverkan på angränsande 
kommuners handelsindex som behovet av investeringar i statlig infrastruktur till följd av planförsla-
get bör beskrivas i regionala termer.

Kristinehamn bedömer att om granskningsförslaget antas och genomförs kommer det försvårar 
Kristinehamns och andra angränsande kommuners möjligheter till handelsutveckling. Effekten av 
att handeln ytterligare koncentreras till Karlstad blir ökat transportbehov och negativ påverkan på 
Kristinehamns näringsliv vad gäller handel. Om handelsetableringar sker närmare konsumenterna 
minskar transportarbetet i samband med inköp av sällanköpsvaror och därmed tas ett större ansvar 
för klimatpåverkan.

Det är med stöd av detaljplan svårt att reglera vilken handel som kommer att etableras, alltså om det 
kommer att bli butiker som inte konkurrerar med grannkommunerna eller inte. Sammantaget ser 
Kristinehamns kommun en risk för att ytterligare arbetstillfällen som skulle kunnat uppstå i Kristi-
nehamn istället hamnar i Karlstad. Därutöver är det tveksamt till om nyttan av handelsetableringen i 
Bergvik motiverar resurser som kommer att krävas för att lösa trafiksystemet kring E18/Bergvik.

Kommentar:
Frågan om konkurrenspåverkan bör inte bedömas utifrån administrativa gränser utan utifrån platsens lämplighet. 
En större andel av konsumenterna bör också rimligtvis finnas i Karlstad eller i närområdet.

I miljökonsekvensbeskrivningen ska rimliga alternativ beskrivas. En lokalisering i en annan kommun har för 
Karlstads kommun inte bedömts rimligt.

Det enskilda projektet utlöser inte behovet av åtgärder på E18. Däremot innebär stadsutvecklingen i stort i Karl-
stads västra delar behov av åtgärder på E18. Åtgärderna kostnadsfördelas i förhållande till nyttan, vilket regleras i 
avtal mellan Karlstads kommun och Trafikverket och Karlstads kommun och exploatören. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsnämndens beslut
Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för 
Eriksberg. Planområdet ligger mindre än 5 km från Karlstad stadskärna och stadsutveckling pla-
neras sammanhängande söder och sydväst om planområdet mot stadskärnan. Området är utpekat 
som utredningsområde för exploatering i den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg. Det finns 
höga naturvärden i området men i miljö- och konsekvensbeskrivningen ges alternativ för att säkra 
miljövärden vid en exploatering och förslag på kompensationsåtgärder. De höga naturvärdena som 
påvisats i området är inte så unika att de utesluter en exploatering. Teknik- och fastighetsnämnden 
bedömer därför att en utbyggnad enligt förslag till detaljplan beviljas.

Kultur och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplan för Bergvik 1:37 m fl inom Bergvik i 
Karlstads kommun - granskning.
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen vill påtala att det finns ett behov av att knyta samman Frykmans 
väg och rondellen där Bergviksvägen och Ullebergsleden möts, med en gång- och cykelväg. Detta 
för att barn och unga säkrare och enklare ska kunna transportera sig till fots eller med cykel från 
sina bostäder till närmaste skola och förskola i området. I dagsläget får barn som bor på Frykmans 
väg skolskjuts, men en g/c-väg skulle förbättra möjligheten för familjerna att ta sig till skola/för-
skola på egen hand. En ytterligare fördel med en g/c-väg genom planområdet är att biltrafiken på 
Frykmans väg minskar. Befintlig cykelväg går idag upp till rondellen vid Ikea och vidare genom
handelsområdet, vilket idag kan uppfattas som en farlig väg för mindre barn att gå/cykla på. Att 
cykla genom den mest trafikerade delen av ett handelsområde är inte optimalt. Om det redan vid 
planläggning av området vid Månsberget planeras för en säker gång- och cykelväg någonstans ge-
nom området kan fler barn och elever ta sig via cykel/gång till skola eller förskola. För att förtydliga 
bifogas en bild till yttrandet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden bifaller granskning av detaljplan för Bergvik 1:37 med följande syn-
punkter: 
1. Behov finns av att knyta samman Frykmans väg och rondellen där Bergviksvägen och Ullebergs-
leden möts, med en gång- och cykelväg. 

Reservation 
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot förslaget, granskningsyttrande över detaljplan Bergvik 
1:37 m fl. Sverigedemokraterna står inte bakom förslaget om att möjliggöra för handel och verk-
samheter inom Månsberget. Fortsatt utbyggnad av yttre köpcentra riskerar att ta död på centrum-
handeln i Karlstad. I SWECO:s miljökonsekvensbeskrivning, står att läsa ”Genomförandet av 
detaljplanen innebär en negativ påverkan på naturmiljön”. Detta stärker ytterligare vår reservation i 
ärendet.

Kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att gång- och cykelförbindelserna från Bergviks villaområde till när-
liggande skolor inte är bra. Frågan kommer till vis del att hanteras inom ramen för pågående Planprogram för 
Katrineberg. En cykelväg över Månsberget föreslås inte av bland annat topografiska skäl. Däremot föreslås gång- 
och cykelkopplingar mellan Bergviks villaområde och föreslagen ny bebyggelse inom Katrineberg. Huvudgator inom 
Katrineberg förslås förses med separta cykelbanor/cykelkörfält. Gatorna ansluter till Ullebergsleden som även den 
planeras förses med separat gång- och cykelbana från korsningen med Bergviksvägen i norr till Skoghallsvägen i söder 
och senare vidare över till Jakobsberg via Kartbergsbron.

Miljöförvaltningen
Förvaltningens synpunkter
Miljönämnden framförde i sitt samrådsyttrande att ett genomförande av planen skulle innebära en 
negativ miljöpåverkan i form av fler bilresor, ökat energibehov och mer konsumtion. Nämnden 
ansåg i första hand att planarbetet skulle avbrytas och i andra hand att hållbarhetsaspekter skulle ges 
fokus i det fortsatta planarbetet. Planarbetet har fortskridit och hållbarhetsaspekter har delvis be-
aktats i det reviderade planförslaget. Miljönämndens synpunkt som berörde hållbart resande har till 
viss del inarbetats i det nya förslaget. Övriga synpunkter har kommenterats i samrådredogörelsen 
med att de inte kan regleras i planförslaget/detaljplanen och istället bör tas upp med exploatören 
inför byggskedet. Miljöförvaltningen vill lyfta fram följande synpunkt på granskningsförslaget:

Förvaltningen delar fortsatt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning att planens genomförande 
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kan komma att ha en negativ påverkan på den strategiska planens målområde ”en miljösmart kom-
mun” då ett nytt handelsområde kan komma att leda till fler bilresor, ökat energibehov och mer 
konsumtion.

Miljönämndens tillägg:
Miljönämnden säger nej till detaljplanen, av två skäl: dels för att planen skulle ge upphov till mer 
trafik, och därmed ökade utsläpp, jämfört med om motsvarande handelsutveckling sker i Karlstads 
centrum; dels för att planen medför att skog med höga naturvärden, till och med skog av nyckelbio-
topklass, skulle förstöras.

L, M, KD och C reserverar sig mot beslutet och lämnar en egen protokollsanteckning:
Det finns en fin gräns för vad miljönämnden ska framföra i sina olika yttranden. Vi har reagerat på 
att i både denna och andra yttranden till stadsbyggnadförvaltningen, har nämnden yttrat sig om äm-
nen som inte ligger inom nämndens ansvarsområde eller synpunkter som inte kan åtgärdas/regleras 
i plan. Miljönämnden och miljöförvaltningen bör fundera över hur vi nyttjar våra yttranden för att 
få största möjliga effekt. Flertalet av åsikterna ska kanske hanteras på andra sätt? 

Till detta kommer vi driva att i interkontrollen 2021 ha med en punkt om berör nämndens yttrande 
i detaljplaner. ”Vilket genomslag har miljönämndens yttrande gällande detaljplaner och hur kan det 
förändras för att få ut ännu större effekt?”

Kommentar:
Se kommentar till Länsstyrelsen gällande klimateffekter 

Karlstads El och Stadsnät
Vi på Karlstads El & Stadsnät AB har inget ytterligare att erinra angående detaljplanen.

Övriga remissinstanser
Ellevio
Vi har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för Bergvik I :37 m.fl. och har föl-
jande synpunkter. 

Ellevio äger de båda 145kV-ledningar som går genom den nordvästra delen av det tänkta planområ-
det och ledningarna är tryggade med ledningsrätt ( akt 17-Å-5756 och 1780K-2003/94). Lednings-
gatan har en bredd av 50 m för luftledning och 10 m för kabel.

I det nordvästra hörnet av planområdet finns utlagt ett område för allmännyttig luftledning. I och 
med att luftledningarna övergår till kabel där måste området delas upp i ett l-område och ett u-
område så att l-området är kvar där ledningarna går i luft men ersätts med u-område från den plats 
där luftledningarna övergår till kabel i mark. U-området måste sträcka sig hela vägen ner till det 
västligaste hörnet av planområdet. 

Den planerade entrén i planområdets västligaste del mot Bergviks köpcentrum (planbeskrivningen 
sid 5) kommer i konflikt med u-området för kabel. 

Som infart till handelsområdet redovisas en rondell som i huvudsak är placerad utanför planom-
rådet. Enligt planbeskrivningen har cirkulationsplatsen stöd i gällande plan men vi kan inte finna 
något sådant stöd i planen för Hultsberg (industriområde I) (akt nr 1780K-14/1976). Om planstöd 
för cirkulationsplatsen saknas behöver sådan komplettering göras. 
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För att kunna bygga en rondell under befintlig ledning krävs noggrann planering. Dels med tanke 
på säkerhet för person och ledning under arbetet och dels beträffande att den färdiga lösningen 
som inte får påverka Ellevios möjligheter att äga, driva och underhålla ledningen negativt. Mark-
nivån under ledningen får inte ändras utan vårt godkännande. Arbete nära eller under ledningarna 
måste utföras i enlighet med branschens så kallade Elsäkerhetsanvisningar (ESA).

Sprängning i närheten av en luftledning måste utföras med största försiktighet så att de elektriska 
anläggningarnas konstruktioner inte skadas av vibrationer. Inte heller får stenkast skada de elektris-
ka anläggningarna. Ta i god tid kontakt med Ellevios driftcentral i Karlstad i samband med plane-
ring av sprängning inom ett avstånd av 100 meter från elektriska anläggningar och ledningar. Detta 
för att möjliggöra skydd för den elektriska anläggningen eller ledningen. 

Inom ett avstånd av 50 meter från luftledningen ska man inte låta tändledningar och sprängkapsel-
trådar komma i kontakt med jord, eftersom det kan finnas risk för oavsiktlig initiering av spräng-
kapsel på grund av markpotentialer från luftledningen. Inom detta område ska man överväga icke-
elektriska tändsystem som inte initieras av elektriska fält.

Kommentar:
Ledningsområdet i nordväst kompletteras med den administrativa bestämmelsen ”u” för att säkra markområdet för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. För att möjliggöra för en nedgrävning av resterande del av ledningen i fram-
tiden omfattas hela ledningens sträckning inom planområdet av bestämmelsen. Bestämmeslen ”l” kvarstår i detta 
område. Den nedgrävda ledningens fortsättning söderut ingår inte i detta planområdet utan regleras redan i angräns-
ande detaljplan (Detaljplan för Bergviks Köpcentrum).

Den planerade entrén i sydväst är inte i konflikt med ledningsrätten för kabeln. Ledningsrätten ligger utanför föresla-
gen plangräns.

Infartens utformning och placering har studerats vidare och ett alternativ där cirkulationsplatsen lokalseras till ett 
läge längre öster ut förordas. Detta innebär mindre konflikt med befintlig luftledning. 

För det utformningsaltenativ som redovisats i granskningshandlingen finns planstöd i gällande plan. Gränslinjerna 
mellan gata och park/plantering är inte avsedda att fastställas varför det finns en stor flexibilitet i gällande detalj-
plan avseende gatans utformning och utbredning. Med nu föreslagen utformning av cirkulationsplatsen ligger infartens 
södra delar delvis inom icke detaljplanelagt område. Dessa delar föreslås ges planstöd genom att ingå i detaljplanen 
för cirkulationsplats vid Gräsdalen. 

Postnord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chauf-
förer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardi-
seras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
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Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande god-
kännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till
adressen.

Värmlandsmuseum
Vi väljer här att inte gå in i diskussionen om huruvida Karlstad behöver utvidga sina externa köp-
centra eller inte. Inte heller om det är befogat att anlägga parkeringsmöjlighet för 675 cyklar - vid ett 
köpcentra där det i första hand är planerat att ske försäljning av skrymmande varor. Däremot vid-
håller vi precis som i samrådet att det borde var fullt möjligt att flytta hus från området istället för 
att riva. En byggnad som är utpekad i kommunen egna kulturmiljöprogram som särskilt värdefullt 
bör kunna få ett bättre öde, än att sluta som virke på en återvinningscentral. Har det gjorts seriösa 
försök att sälja eller skänka bort huset? I dessa tider då diskussioner kring resursslöseri, kretslopps-
ekonomi, ekologi och återvinning är högaktuella förstår vi inte att det enda alternativet är rivning, 
eller möjligen en flytt för att sedan nyttja stommen som kallförråd. 

Kommentar:
Konsekvensen av att genomföra planen är att kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs (två särskilt värdefulla och 
en med viss värde enligt kulturmiljöprogrammet). Möjligheten att återuppföra huvudbyggnaden (Månsgården) på 
annan plats har utretts översiktligt. Kommunen har inte möjlighet att ställa krav på ett sådant uppförande, men 
önskar göra en antikvarisk dokumentation innan bygganden rivs.

Hyresgästföreningen
Vi i hyresgästföreningen i Karlstad har tagit del utan synpunkter!
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Berörda fastighetsägare/verksamhetsutövare
Fastighetsägare till Bergvik 1:36
Jag motsätter mig planen i dess helhet då ett genomförande kommer att omöjliggöra fortsatt bo-
ende på 1:36. Även den affärsverksamhet som jag idag driver på 1:36 kommer att påverkas mycket 
negativt och kan svårligen leva vidare. Byggtiden kommer att bli outhärdlig på 1:36, oavsett verk-
samhetens art på min fastighet. Jag kommer även att hävda nu gällande officialservitut. Jag hyser 
dessutom stor oro för våra brunnar. 

Historik 
Min far, Carlgustaf  Monsen flyttade sin verksamhet från Drottninggatan i Karlstad till Bergvik 
på 1980-talet i avsikt att avveckla verksamheten. Marknaden ville något annat och istället började 
butiken växa. Under flera decennier framförde min far önskemål och bygglovsansökningar om en 
”formalisering” av handeln på fastigheten. 
Jag har som ägare av 1:36 diskuterat och förhandlat med Thon-gruppen kring detaljplanen. Thon 
har tidigare önskat planlägga även 1:36 vilket framgår av tidigare planförslag. Något som vi gjort i 
samförstånd och full enighet. Den nu genomförda kovändningen av Thongruppen kommer som en 
fullständig överraskning för mig. En åtgärd som jag ej informerats om.

Kommentarer till olika delbilagor i planmaterialet 
Skogsstyrelsens Naturvärdesbeskrivning 
I stort sett ligger de flesta bevarandevärda och skyddade arterna i de södra delarna av utrednings-
området. (Se de gröna prickarna på kartan sida 11 i utredningen.) När det gäller de ”gröna prick-
arna” som markerar olika fynd, kan jag konstatera att endast ett sådant återfinns på 1:36. Merparten 
ligger på 1:34. Vill man på ett effektivt sätt bevara delar av området är det givetvis de södra delarna 
belägna längre från Bergviksvägen och bebyggelse, som bör fredas exempelvis delar av 1:34. Att 
spara marken längs Bergviksvägen är ”bakfram”. Nyckelbiotop eller inte så är det givetvis de delar 
som har möjlighet att överleva på sikt, som bör sparas. Inte tvärt om.

Naturvisaren Fågelinventering 
Fågelinventeringen visar tydligt att fågel beståndet i området är koncentrerat till de södra delarna 
av området vilket också talar för att värna söderut samt att hellre exploatera norrut i planområdet. 
De två observationer av kungsfågel som gjordes 2017 alldeles invid Bergviksvägen är möjligen inte 
aktuella längre. 

Ecocom Fladdermöss 
Den här utredningen uppvisar exakt samma mönster. Förekomsten av fladdermöss är vanligare 
söderut i området vilket torde vara en självklarhet. 

Länsstyrelsen Kulturvärden 
Månsgården är utpekad som ”kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad” (Ett tidigare militärt maga-
sin från Trossnäsfälten.) Den enda särskilt utpekade byggnaden är föreslagen att rivas. Samtliga 
byggnader på 1:36 är byggda efter 1960 och saknar motsvarande benämning. Det är fullt möjligt att 
placera en byggnad av samma storlek som i planen längs Bergviksvägen och rent av norr om Måns-
gården. Då spar man den värdefulla byggnaden och river istället byggnaderna på 1:36. Alternativt 
skulle Månsgården kunna stå kvar i planen likt ”gula villa” vid Vågmästaren. (KMS EL) 

Länsstyrelsen Markarbeten 
I nuläget delar vi här Länsstyrelsens uppfattning då planen ej omfattar 1:36. Planen föreslår att 
färdigt golv ligger mellan +64,5 och +66,5 med en tillåten byggnadshöjd om 14,5 meter. Det inne-
bär att planen tillåter en fasad väster och sydväst om 1:36 som tillåts resa sig mer än 10 meter över 
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befintlig marknivå. En högsta byggnadshöjd som reser sig flera meter över befintliga byggnader 
på 1:36. Omöjligt att acceptera. Påverkan blir enorm. Den idag ”bevarandevärda” miljön kommer 
fullständigt att upphöra att existera. En sådan byggnad kommer att begränsa solinstrålningen från 
hela västra sektorn. 

Länsstyrelsen Naturvärden 
Länsstyrelsen konstaterar att det finns rödlistade arter, gamla tallar, tall ticka samt att delar av 
marken utgör nyckelbiotop. Sammantaget visar belägenheten av dessa värden att det är mest rimligt 
att planlägga de norra delarna längs Bergviksvägen för handel, för att spara de söderut belägna 
naturvärdena. Dessa skulle då kunna komma att skyddas av motsvarande fasad som i planförslaget 
avses vändas mot Bergvik 1:36. Den mest trafikerade stigen i planområdet är den stig söder om 
Bergviksvägen som trafikeras av fotgängare som går mellan Biltema och ICA Maxi, tvärs över 1:36. 
När det gäller tallar tenderar dessa att bli gamla om man ej hugger ner dem. Då boniteten är urusel i 
området har tallarna fått stå kvar. 

Länsstyrelsen Handel 
Handelns utveckling är en komplicerad fråga. Det är omöjligt att förutspå hur mycket handel som 
”ryms” i olika områden. Exempelvis påverkas handeln på Bergvik av utvecklingen i Örebro/Ma-
rieberg, näthandeln, geografiska avstånd, parkeringsmöjligheter och icke minst av hyresnivåer på 
lokaler för handel. 

Karlstad är känt för att ha extremt höga hyror i centrum vilket givetvis försvårar etableringar i 
centrum. Ett handelsområde som Bergvik måste ha möjlighet att utvecklas eljest tappar det i kon-
kurrens kraft. En oönskad stagnation. All handel tillför kommunen något. Det kan vara variation av 
varor, lägre priser i form av konkurrens, arbetstillfällen både vid byggandet men även i butiker mm. 
Kommunen bör tacka ja till nyetablering och styra till de områden där man önskar ha handel. Det är 
då inte orimligt att expandera handeln i områden där den redan är etablerad som på Bergvik. 

Handelsutövare på Bergvik, 7 handlare i centrum, 8 fastighetsägare i centrum, Lundbergs m.fl. 
Om vi bortser från kommentarer kring trafikfrågorna som givetvis måste få sin lösning så andas de 
flesta av de ovan listades kommentarer, rädsla för konkurrens, med något enda undantag. Kunderna 
vill ha konkurrens. Det är inte en utökning av Bergvik som resulterat i exempelvis stängningen av 
CGC. Det är flera samverkande faktorer. På andra sidan Drottninggatan ligger bl.a. HM med sin 
stora butik. Det är inte Bergviks fel att hyran i Duvan ligger på 4000/m2. Höga hyror i centrum 
driver även upp hyrorna i andra områden med handel. Höga hyror i centrum omöjliggör småbu-
tikernas överlevnad. Handeln bör själv tillåtas sköta konkurrens situationen. Kommunens roll är 
i huvudsak att planera marken så att den utnyttjas på bästa sätt. Det är svårt att se att det aktuella 
området skulle lämpa sig för något annat än en utökning av redan befintlig handel. De  
”naturstråk” som löper parallellt med Bergviksvägen har givetvis begränsat värde som naturmark. 
Därför borde byggnader för handel lokaliseras så att de skyddar bakomvarande naturområden istäl-
let för att sticka ned som en kil i det som anses vara bevarande värd skog.

En reflektion 
Vid en genomgång av allt utredningsmaterial och olika synpunkter framförda av sakägare m.fl. är 
det svårt att förstå att planförfattaren hamnat i den nu föreslagna lösningen. Den föreslagna bygg-
rätten ryms väl i markområdet parallellt med Bergviksvägen om 1:36 införlivas i planen. Ur natur-
skyddssynpunkt borde det vara bättre att skapa parkeringsytor likt en hästsko runt den föreslagna 
rondellen samt placera en liknande byggnad söder om parkeringen. Marken söder om en sådan 
byggnad skulle då fredas på ett naturligt sätt. Sedumtak på byggnaden och träpanel söderut. Det 
vore en logisk lösning som antagligen förenklar både byggande och anslutningsvägar samt skyddar 
området söder om byggnaderna. Ungefär som området bakom ICA Maxi m.fl. byggnader. Jag har i 
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ett senare skede nåtts av informationen att Thon lyft bort 1:36 ur planarbetet. Jag vill härmed fram-
föra att jag svävar i fullständig okunskap om anledningen härtill. 1:36 borde omfattas av planarbetet 
och det har jag hela tiden ställt mig positiv till. Det mest rimliga borde vara att planera 1:37 Och 
1:36 och det kommunala ”hörnet”, för handel längs Bergviksvägen.

Kommentar:
De höga naturvärderna är inte enbart lokaliserade till bergets södra sluttning. Naturvärdena skulle påverkas 
negativt även vid en lokalisering i norr, intill Bergviksvägen. Hade en överenskommelse åstadkommits mellan er 
som markägare till Bergvik 1:36 och exploatören (Thongruppen) hade detta kunnat vara ett alternativ till den nu 
föreslagna utformningen. Då detta inte skett välkomnar stadsbyggnadsförvaltningen istället er att inkomma med en 
separat planbegäran för utveckling av er fastighet. 

Eftersom att officialservitutet inte är låst till en specifik sträckning föreslås en väg i en ny sträckning ersätta dagens 
tillfartsväg.

I samband med utbyggnad inom Bergvik 1:37 m fl kommer kommunalt vatten och spillvatten att dras fram till en 
förbindelsepunkt. Till denna förbindelsepunkt kommer det vara möjligt även för fastigheten 1:36 att ansluta.

Eurocommercial
Bakgrund 
Karlstad kommun har sänt Detaljplan Bergvik 1 :37 m.fl. på samråd. Planen prövar en utveckling av 
Månsberget med förslag på utbyggnad av handelslokaler om ca 27 000 m2. De nya verksamheterna 
ska tillsammans med de nuvarande handelsaktörerna inom Kv. Riksdalern, erhålla nya gemensamma 
anslutningar till det övergripande kommunala gatunätet. Samtidigt kommer Riksdalerns nuvarande 
väganslutning mot Ullebergsleden att stängas och ersättas med en cirkulationsplats. Detaljplanen 
och dess föreslagna byggrätter föreslås i direkt anslutning till det befintliga Bergvik Köpcentrum. 

Förutsättningar 
Som vi tidigare meddelat ser vi positivt på en utveckling av Bergvik som helhet. Vi anser att platsen 
behöver ges möjlighet att utvecklas över tid även framgent för att fortsätta vara en regional destina-
tion för hela Värmland med omnejd. 

Vid våra kommunkontakter med kommunen har vi alltid varit tydliga med att framhålla att vi ser 
en fortsatt handelsutveckling i området sammantaget med nödvändiga och betydande komplette-
ringar i väg- och gatunätet kring Bergvik. Som ett led i detta arbete, har även vi utarbetat förslag till 
möjliga vägåtgärder för att säkerställa en god tillgänglighet till Bergviks alla aktörer även i framtiden. 
Dessa har vi redovisat för kommunen i olika sammanhang. Några återkopplingar från kommu-
nen av alla dessa besök har inte erhållits. Vi välkomnar nya handelsetableringar av det förslag som 
planen innehåller (skrymmande handel) men ser också att den måste ske på lika villkor och inte på 
bekostnad av klart försämrade förutsättningar för befintliga aktörer på Bergvik vilket nuvarande 
förslag skulle medföra. 

Synpunkt Trafik 
Området kring Bergvik är tungt belastat av trafik och alla förbättringar av trafiksituationen inom 
området ställer vi oss positiva till. Antalet besökare ökar stadigt och nuvarande vägnät dvs. Berg-
viksvägen, börjar nå sin topp i sin nuvarande utformning med b la. återkommande trafikolyckor på 
E18 då belastningen påverkar ända dit. Vi bedömer att Bergviksvägen kommer behöva utvecklas 
ytterligare redan utan tillskott av ny handelsyta inom något år för att inte området ska begränsas 
ytterligare och riskera tappa i attraktivitet. Något som bör anses vara viktigt för hela Karlstads 
attraktionskraft. I den trafikutredning som nu presenteras har kommunen räknat på en trafikökning 
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motsvarande 0,5% per år. Bara köpcentret på Bergvik dvs ca halva nuvarande handelsytan har sen 
2015 genererat en ökning på ca 22 % bara i sig själv. Från 5 miljoner till dagens 6,2 miljoner besöka-
re. Föreslagen trafiklösning kommer således inte att räcka ens för befintliga Bergvik speciellt länge.
 
Utifrån det aktuella samrådsförslaget finns fler vägproblem än tänkt lösning kring Bergviksvägen. 
Planförslaget föreslår en ny gata ( allmän plats ) söder om det nya handelsområdet vilken ansluter 
via den nya cirkulationsplatsen på Ullebergsleden. Den nya angöringsgatan avser kommunen koppla 
samman med det befintliga handelsområdet Bergvik via fastigheten Köpet s: 1. Köpet s: 1 består av 
kvartersmark och innehåller viktiga parkeringsplatser och anläggningar kopplade till det befintliga 
handelsområdet. Att som planen föreslår, leda en trafikström genom vår huvudparkering för kunder 
till Bergviks köpcentrum, kan vi inte acceptera. Utbredningen på den kommunala gatan bör därför 
minskas och avslutas med en vändplan ca 100 meter söder om fastighetsgränsen med Köpet s: 1. 
Från denna punkt kan vägens framtida sträckning diskuteras mellan fastighetsägarna och kommun 
liksom en höjdanpassning av densamma så att vägen även kan betjäna Bergviks Köpcentrum med 
flera.

P g a nuvarande vägbelastning och brist på kommunala möjligheter att själva ha rådighet att utveckla 
den tillräckligt anser vi att utvecklingen av nya större handelsytor inom Bergvik ska avvaktas och 
samordnas med trafikverkets planer ( ÅVS E18 genom Karlstad ) för utvecklingen av de vägavsnitt 
som finns kring Bergvik. Först då anser vi att området klarar av en större etablering utan negativ 
påverkan på boende och verksamheter i och i närheten av området. 

Planbestämmelse entré
Planförslaget möjliggör en byggnad vilken kan uppföras direkt mot fastigheten Köpet s:1, samtidigt 
föreskrivs att en entré måste finnas i detta läge. Sammantaget ger dessa bestämmelser att det nya 
handelsområdet kan komma att behöva nyttja intilliggande fastighet, Köpet s:1 för att lösa angö-
ring till entrén eller åtkomst till byggnad etc. Den föreslagna lokaliseringen av entré kan vi som 
fastighetsägare inte acceptera. Entrén är lokaliserad ut mot en befintlig lastgata där även utlämning 
av varor och tyngre materiel. Detta är ingen entrémiljö vare sig idag, eller i framtiden för Bergvik 
Köpcentrum bland annat ur ett rent trafiksäkerhetsmässigt perspektiv. 

Vi har i vår tidigare planansökning redovisat en ny sydlig entré till Bergvik köpcentrum. Mellan 
denna nya entré och framtida bebyggelse på Månsberget vill vi se den framtida kopplingen mellan 
handelskvarteren. 

Sammanfattning 
Eurocommercial anser att utvecklingen av området är bra och bidrar gärna till en förbättrad trafik-
situation i området. Vi ser dock hinder med föreslagen lösning. Trafiken på Bergviksvägen klarar 
inte ökad belastning och den trafikundersökning som är genomförd har inte tagit med rätt förut-
sättningar för att kunna bedöma utvecklingen eller nuvarande situation korrekt. Vi ser gärna att om-
rådet utvecklas i samverkan med övriga fastighetsägare i området för att kunna hitta lösningar som 
bidrar till området i stort utan att inkräkta på viktiga parkeringsplatser och anläggningar för enskilda 
fastighetsägare inom befintligt handelsområde. 

Vår förhoppning är att aktörerna inom området skall kunna diskutera och utveckla förslaget i sam-
arbete med kommunen för att finna den bästa lösningen för området.
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Kommentar:
Kommentarer gällande trafik
Kommunen bedömmer att den analys som tagits fram av WSP 2019 är tillförlitlig. Trafiksiffrorna är jämförda 
med analyser gjorda i kommunens trafikmodell och stämmer väl överens med dem. De föreslagna åtgärderna kommer 
enligt utredning innebära att trafiken flyter bra även i ett scenario 20 år fram i tiden där planerade stadsutveck-
lingsprojekt är genomförda. Att de föreslagna åtgärderna genomförs säkerställs genom avtal mellan kommun och 
Trafikverket och mellan kommun och exploatör. 

Den gata som nämns söder om föreslaget nytt handelsområde ingår inte i denna detaljplan. I samrådsskedet ingick 
den i planen och planerades fungera som en sekundär angöringsgata. Detta är nu borttaget och planerad handelseta-
blering angörs enbart från Bergviksvägen. Dock föreslås en sådan gata i planprogrammet för Katrineberg. Syftet med 
gatan är att sammanbinda stadsutvecklingsområdet Katrineberg med handelsområdet. Den sammanbindande gatan 
avses då utgöra huvudstråk i den nya snabbussystemet. Gatan skulle också ha en viss avlastande effekt på Bergviks-
vägen. Handelsetableringen kan dock genomföras helt oberoende av gatan.

Kommunen och Eurocommercial har vid möte 2020-09-03 diskuterat frågan om anslutning av en ny kommunal 
gata till handelsområdet söder ifrån. Eurocommercial är positiva till principlösningen och att kommunen arbetar 
vidare med ett sådant förslag. Gatan genom parkeringsytorna bör övergå i kommunal ägo och utformas för låga has-
tigheter. Eurocommercial behöver på sikt se över utformningen i söder för att på ett bättre sätt anpassa verksamheten 
till en södra entré.

Den entré som föreslås mot Bergviks handelsområde avser endast en entré för gående i syfte att röra sig till fots mellan 
de två köpcentren samt för att lättare nå handelsetableringen på Månsberget från en framtida hållplats för snabbuss.
 

ICA Fastigheter AB
Befintliga trafiklösningar på Bergvik med omnejd klarar inte av att hantera nuvarande trafikflöden 
tillräckligt bra. Därför är det viktigt att genomföra åtgärder som löser befintlig situation och plane-
rad utbyggnation först, därefter kan utbyggnation tillåtas. Vi anser därför att åtgärder enligt den del 
i åtgärdsvalsstudien av E18 som avser Bergvik med omnejd bör genomföras först. Enligt det förslag 
som kommunen presenterat i ”PM Trafikanalys” tillhörande granskningen av detaljplanen för Berg-
vik 1:37 m fl så föreslås följande trafikåtgärder;

- en ny cirkulationsplats byggas i anslutning till avfarten där Thon har planer för mer handel.
- trimmningsåtgärder vid södra cirkulationen i Hultbergsmotet.
- ny cirkulationsplats längs Ullebergsleden.
- ny bussväg och busshållplats parallellt mellan Bergviksvägen och Biltema.

Utförs samtliga åtgärder ovan enligt förslag ”UA6” i trafikanalysen så är det möjligt att trafiksitua-
tionen kommer vara tillfredställande. Men om endast delar av åtgärderna genomförs finns stor risk 
att trafikproblemen blir värre än idag.

Kommentar:
Samtliga åtgärder avses genomföras. Genomförande regelras genom avtal mellan kommun och Trafikverket och kom-
mun och exploatör.
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Juridiskt ombud för Fastighets AB LE Lundberg, Wermland lnvest, Stadsrum 
Fastigheter, Rohm & Co Förvaltning AB och Capriga AB (benämnda ”fastighetsä-
garna”)
Fastighetsägarna noterar att kommunen har skalat ner detaljplanens omfång sedan samrådet. Man 
har också låtit genomföra kompletterande utredning rörande fladdermöss, med anledning av de 
synpunkter som framkom under samrådet.

Fastighetsägarnas inställning är dock oförändrad, dvs. de motsätter sig även fortsatt detaljplanen.
Planen – även i den nya nedbantade versionen – kommer att medföra en alltför stor negativ 
påverkan på natur- och kulturvärden samt även på riksintresset det rörliga friluftslivet. Risken är 
vidare uppenbar att handelsområdet kommer att ge en negativ påverkan på handeln inne i Karlstads 
centrum, vilket är tvärt emot kommunens och detaljplanens intention. Planförslaget ska därför inte 
antas.

1. Naturvärden
Som länsstyrelsen påpekade i sitt samrådsyttrande utgör nu aktuellt område ett av få kvarstående 
naturområden invid Vänern i Karlstads tätort med omnejd. Tre områden med nyckelbiotoper 
har identifierats och man har även konstaterat fynd av rödlistade och fridlysta arter. Länsstyrelsen 
påtalade även särskilt det faktum att man planerar ytterligare exploateringar i form av bostäder i 
de södra och östra delarna av det aktuella naturområdet. Enligt länsstyrelsens mening måste man 
bedöma den sammanlagda påverkan av de kända exploateringsambitionerna.

1.1. Nyckelbiotoper
Det planförslag som lades fram i samrådet innebar en massiv förstörelse av dessa naturvärden, bl.a.
av tre klassade nyckelbiotoper. Det är lätt att nu låta sig förledas av att kommunen har bantat ner
det ursprungliga förslaget, men faktum är att av de tre ursprungliga nyckelbiotoperna så är det 
fortfarande två stycken av dessa som kommer att försvinna (områdena markerade som 1 och 2 i 
miljökonsekvensbeskrivningen). Detta är inte acceptabelt.

Att områdena är klassade som nyckelbiotoper innebär att Skogsstyrelsen har bedömt att områdena
har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Skogsstyrelsen skriver följande på sin 
hemsida.”I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin 
överlevnad. Nyckelbiotoper är viktiga för den biologiska mångfalden. Nyckelbiotoper är ofta rester 
av miljöer som försvunnit i det omgivande landskapet. De arter som lever i sådana miljöer uppträ-
der inte slumpartat eller jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns ofta samlade på platser som har 
speciella egenskaper. Därför har dessa miljöer en nyckelroll för bevarandet av skogens växter och 
djur.” Vill man göra åtgärder i en nyckelbiotop måste man anmäla åtgärden för samråd med Skogs-
styrelsen. 

Fastighetsägarna anser inte att det finns några tillräckligt tungt vägande skäl för planen för att man
ska kunna avverka och förstöra två stycken nyckelbiotoper.

1.2. Fridlysta och rödlistade arter
Vid naturvärdesinventeringar har man påträffat ett antal olika skyddade arter i planområdet, som 
gynnas av den rika tillgång på gamla tallar som finns i framförallt nyckelbiotopområdena. T.ex. har 
den rödlistade och nära hotade talltickan påträffats i det område av planen som ska bebyggas,  lik-
som fem olika arter av fridlysta fladdermöss. Vidare har i planområdet påträffats bl.a. den fridlysta 
och ”sårbara” kungsfågeln, de rödlistade fridlysta och ”nära hotade” arterna duvhök och spillkråka, 
de fridlysta och ”minskande” arterna talltita och entita samt den ”minskande” järnsparven. Benäm-
ningen ”nära hotad” innebär att arten är nära att uppfylla kriterierna för att vara akut hotad, starkt 
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hotad eller sårbar ”nu eller i en nära framtid”. Benämningen ”sårbar”, som alltså är åsatt kungsfå-
geln, innebär att arten ”bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd”.

För att bemöta synpunkterna som inkommit med anledning av påträffade arter har kommunen låtit
genomföra en fladdermusutredning. I samrådsredogörelsen anger kommunen att man i den utred-
ningen har funnit att ”de potentiella boplatserna har låga värden”, se s 7 i samrådsredogörelsen. 
Detta är dock inte en korrekt beskrivning av utredningen, som tvärtom visar att en av de byggnader 
som ska tas bort har det högsta värdet som boplats (mycket goda förutsättningar) samt att ett träd 
och en annan byggnad har näst högsta värde som boplats (goda förutsättningar, se s 7 i utredning-
en. Vidare anges att man inte kunde observera att någon av boplatserna användes som yngelkoloni, 
men av utredningen framgår inte – så vitt Fastighetsägarna kan se – vid hur många tillfällen man 
har gjort observationer. 

Fastighetsägarna kan även konstatera att det inte synes ha gjorts någon direkt utredning kring de 
övriga hotade arter som påträffats i området och som räknas upp ovan. I MKB:n redogör man 
visserligen för sin syn på saken, t.ex. att det kommer kvarstå ”flera liknande miljöer i närområdet”, 
men sådana uttalanden motsvarar inte en sådan utredning av saken som rätteligen ska göras. Note-
ras kan att länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande poängterade att prioriterade fåglar enligt
artskyddet inte bara utgörs av rödlistade arter utan även av sådana som markerats med N i art-
skyddsförordningen och sådana som är kraftigt minskande. Fastighetsägarna anser inte att det är
utrett i planen huruvida gynnsam bevarandestatus påverkas för dessa arter. Sammantaget hjälper det 
inte att kommunen nu har minskat ner det område som ska bebyggas. Fortfarande kommer två vik-
tiga nyckelbiotoper att tas bort och ett antal skyddsvärda arter att påverkas. Hur pass mycket dessa 
arter kommer att påverkas är inte utrett i planen, vilket är en stor brist. Noteras kan för övrigt att 
kommunens miljönämnd under samrådet förordade att arbetet med detaljplanering skulle avbrytas.

Mot bakgrund av ovan ska planen inte antas.

1.3. Spridningsvägar
Till naturvärdena ovan ska dessutom läggas att området utgör en mycket viktig spridningsväg. 
Kommunens ekologigrupp fastslog 2016 att sumpskogarna kring Zakrisdal och Grundviken är den 
viktigaste knutpunkten mellan livsmiljöer inom Karlstads tätort. I MKB:n skriver man följande: ”I 
rapporten markeras skogen, skogsbrynen, småvattnen och sumpskogen kring Grundviken och norr
om Zakrisdal som en av de platser där fler än tre nätverk av livsmiljöer överlappar varandra. I 
området sammanfaller nätverken av viktiga livsmiljöer för barrskogsmesar, groddjur och vildbin 
[...]. Hela området skulle kunna beskrivas som något av en flaskhals i grönstrukturen mellan halvön 
Hammarö och resten av landmassan i Värmland. Den mindre vattensalamandern leker enligt art-
portalen i ett par småvatten i området, medan barrskogsmesarna har observerats i skogarna både 
norr och söder om Zakrisdal för födosök, och skogsbrynen som boplatser.” 

I nu reviderat planförslag lämnas ett grönområde kvar, att fungera som spridningsväg. Fastighetsä-
garna anser det dock inte klarlagt i planen att detta är tillräckligt. Aktuell detaljplan skulle om den 
genomfördes helt täppa till denna viktiga spridningsväg. De små och begränsade åtgärder som kom-
munen tagit med i detaljplanen för att kompensera naturskövlingen kan inte på något sätt rädda en 
sådan situation. 

Som nämnts ovan måste man dessutom se till de olika kommande exploateringarnas kumulativa 
verkan. Miljökonsekvensbeskrivningen ger härvid en tydlig varning, i det att man anger att det be-
döms ”finnas risk att de kumulativa effekterna kan bli betydande, främst med avseende på fragmen-
tering och negativ påverkan på spridningsvägar för flera arter”. 
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Enligt 3 kap 3 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Enligt förarbetena är 
lagrummet tillämpligt på t.ex. områden som innehåller djur- eller växtarter som är utrotningshotade 
eller särskilt ömtåliga. Lagrummet är alltså tillämpligt här och området ska således ”så långt möjligt” 
skyddas.

Enligt 6 § samma kapitel ska mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
pga. deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter ska därvid särskilt beaktas.

Enligt 2 kap 3 § PBL ska planläggning ske med bl.a. hänsyn till natur- och kulturvärden och miljö- 
och klimataspekter. Enligt 4 § samma kapitel får man vid planläggning ta mark i anspråk endast om 
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap 6 § första stycket första punkten PBL ska man vid bl.a. planläggning utforma och pla-
cera byggnadsverk på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Enligt tredje stycket samma para-
graf  ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas.

Mot bakgrund av de naturvärden som området besitter strider detaljplaneförslaget fortfarande mot
såväl 2 kap 2, 3, 4 och 6 §§ PBL som mot 3 kap 3 och 6 §§ miljöbalken. Detaljplanen kan därmed 
inte antas.

2. Kulturvärden
Den reviderade planen innebär att kulturhistoriskt värdefulla byggnader, framförallt den s.k.
Månsgården, kommer att behöva rivas. Månsgården är i kommunens kulturmiljöprogram klassad
som ”särskilt kulturhistoriskt värdefull” med höga upplevelsevärden. Månsgården och Olovsgården
sägs i kulturmiljöprogrammet bidra ”tillsammans till en kulturhistorisk intressant miljö som sam-
mantaget ger en unika upplevelsevärden”. Området kring Månsgården utgör även ett omtyckt
strövområde med stigar. Sammantaget får det enligt Fastighetsägarnas mening anses utrett att alla
tre byggnaderna – särskilt Månsgården – liksom området i stort har så starka bevarandevärden att 
de omfattas av skyddet mot förvanskning i 8 kap 13 § PBL.

Värmlandsmuseum var i sitt samrådsyttrande kritiska till att man inte närmare utrett huruvida det
går att flytta Månsgården. Kommunens svar på detta är intetsägande, i det att de anför att den saken
är under utredning och ”kan vara ett alternativ till rivning”. Planen ska dock som nu är bedömas 
efter sina största eller värsta konsekvenser, innebärande att byggnaden kommer att rivas.
Fastighetsärna anser inte att detaljplanen är förenlig med 2 kap 2 § PBL jämte 3 kap 6 § miljöbalken
och inte heller med 2 kap 6 § eller 8 kap 13 § PBL. Även pga. detta ska detaljplanen inte antas.

3. Riksintresset för friluftsliv
Planområdet ingår i riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken, Vänern med öar och strandområden.
Inom området ska turismens och det rörliga friluftslivet särskilt beaktas vid bedömningen av till-
låtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

I planbeskrivningen anges att ”området bedöms ha en svag koppling till riksintresset”, detta bl.a. 
pga. att området ligger utanför det utökade strandskyddsområdet och då Vänern och det aktuella 
området avskiljs med en kraftledningsgata och ett villaområde. 
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Noteras kan att kommunen på samma sida i planbeskskrivningen ger en något felaktig redogörelse 
för vad det står i lagrummet. Kommunen skriver att syftet med lagen är att ”värna områden som, 
tack vare dess vattennära läge och sina samlade natur- och kulturvärden (knutna till vattenläget), 
är av särskilt värde för turism och friluftsliv för den breda allmänheten”. Det står dock ingenting i 
lagrummet om att värdena ska vara ”knutna till vattenläget” för att vara av särskilt värde. Det är
kommunens egen tolkning.

Fastighetsägarna håller inte med kommunen om att området skulle ha en svag koppling till riks-
intresset. Tvärtom framgår av bl.a. inkomna remissyttranden att området är viktigt för det rörliga 
friluftslivet och att särskilt stigarna och skogsområdet kring Månsgården utgör ett omtyckt strövom-
råde. Dess betydelse för det rörliga friluftslivet kommer vidare att öka i och med att det exploateras 
för bostäder runtomkring skogsområdet. Vid bedömningen av riksintressets styrka räcker det inte 
att se till hur området används i dag, utan man måste se långsiktigare än vad kommunen nu synes ha 
gjort.

Detaljplanen ska även pga. detta inte få antas.

4. Negativ påverkan på handeln inne i Karlstad
Fastighetsägarna vidhåller vad de har anfört i sitt samrådsyttrande, beträffande att handeln inne i
Karlstad kommer att skadas. De kan också konstatera att många remissyttranden gett uttryck för
samma sak, samt även att omgivande kommuner uttrycker rädsla för att även deras handel kommer
att skadas. De många åsikterna som uttryckts kring detta styrker Fastighetsägarna i deras uppfatt-
ning.

I ” Vision Tingvallastaden”/”Framtidens stad” lämnade Fastighetsägarna bland annat synpunkter 
på brister i infrastrukturen inom centrumkärnan och tillgängligheten till centrum, vikten att planera 
projekten så det inte menligt påverkar centrumnäringar mer än det självklara vid genomförandet. 
Frågan var uppe om det fanns möjligheter att kompensera den oundvikliga påverkan som finns 
under byggnationer i samband med resecentrum t.ex. med gratis parkering, p-ledningssystem, sam-
ordning m.m. – allt för att inte driva på ett förändrat beteendemönster hos konsumenten så att en 
permanent flytt sker mot tillgängliga externhandelscentra.

Svaret från kommunen var i korthet att de värnar om och tillgängliggör Karlstads centrum. Kom-
munen skulle även vad avser planering av samtliga centrumnära projekt samordna detta för att inte 
påverka negativt för näringsidkare mer än nödvändigt. Bilen var transportsättet som förblev oprio-
riterat, trots Fastighetsägarnas bestämda uppfattning att detta leder till flytt mot externhandel eller 
ännu mer e-handel. Vidare talas det mycket om framtida trafiklösningar som ska låsa upp trafiksi-
tuationen kring Karlstads centrum och möjliggöra att genomfartstrafiken kan ta andra vägar till sin 
destination. Prioritet bör läggas på trafiklösningar som tillgängliggör centrum, inte på planer som 
ytterligare riskerar att utarma centrumnäringen. 

Monsénberget och planen på en ny handelsplats är motsatsen till att värna om Karlstad centrum, 
oavsett hur goda intentionerna hos exploatören är för stunden. När ”handelskonceptet” vacklar 
kommer omställningen till den handel som fungerar. Om man inte kan reglera detta i detaljplanen, 
vilket är svårt, föreligger det en stor risk att utfallet blir i en negativ riktning för Karlstad. Vidare 
är tidpunkten för denna detaljplan och dess verkställande illa vald, då den i värsta scenario kan stå 
färdigt vid samma tillfälle som resecentrum tar sin början. Risken blir därmed påtaglig att en ny 
detaljplan skadar centrum i Karlstad. 

Kommunen har med hjälp av olika konsultföretag tagit fram en rad olika handelsutredningar som 
samtliga visar på att ytterligare etableringar i första hand bör ske i stadskärnan. Undantaget är 
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bygghandel och annan volymhandel. Nu aktuell utformning av fastigheten och den tillåtna byggrät-
ten (”Bygghandel, hem- och fritidshandel av primärt skrymmande karaktär”) säkerställer emellertid 
inte att platsen inte utnyttjas för att etablera en shoppinggalleria. Om man vill säkerställa att det inte 
byggs en shoppinggalleria och att det i stället blir volymhandel som t.ex. bygghandel, bör man i stäl-
let dela upp byggrätterna i mindre delar.

Den handelsutredning som ligger som grund för beslutet är i vissa delar fem år gammal och stora 
förändringar i handelsmönster och utveckling har skett både nationellt och lokalt sedan dess. Den 
visar trots detta att det inte behövs tillföras någon ytterligare yta för detaljhandel, varför man också 
borde säkerställa i detaljplanen att så inte kan bli fallet. Att ha aktuella och väl underbyggda fakta 
inför beslut som påverkar kommunens framtid borde ligga i allas intresse. Rapporter från både
Svensk Handel och HUI visar att handeln står inför en stor omvandling. Fysiska butiker kommer 
fortfarande att vara kvar men e-handel, transporter och logistik kommer bli allt viktigare. E-han-
delns storlek och tillväxt varierar mellan olika branscher. Störst marknadsandelar inom e-handeln 
återfinns i branscher som böcker, elektronik samt kläder och skor. De branscher som idag växer 
mest är de som befinner sig i introduktions- och tillväxtfaserna, till exempel dagligvaror, leksaker, 
möbler och byggvaror.

Butikerna är således i en nedåtgående trend. Antalet fysiska butiker har under åren 2011-2017 mins-
kat med 5 000 st. HUI:s prognos till 2025 är en ytterligare minskning med 11 000 butiker och
41 000 anställda. 

Den tillåtna handelsytan är i granskningsförslaget 27 000 kvm, vilket bättre än tidigare överensstäm-
mer med rekommendationerna i handelsutredningen. Den här handelsetableringen är dock inte den 
enda som planeras för i Karlstad. Ett flertal andra planer för kommande handelsetableringar pågår 
på andra platser, både i närområdet kring Bergvik 1:37 och på andra platser i kommunen, t.ex. i 
Välsviken. Det innebär att den yta som totalt planeras för handelsändamål vida överstiger handels-
utredningens riktlinjer. 

Den totala omsättningen i Karlstads stadskärna uppgick 2018 till drygt 2,6 miljarder kr, varav 
knappt 1,6 miljarder kr i detaljhandeln (en minskning från föregående år). Antalet verksamheter 
i stadskärnan var 289 st och antalet anställda var drygt 1 700 personer, allt enligt HUI som gjort 
undersökningen på uppdrag av Fastighetsägarna. Handeln är en viktig del i stadskärnan och är 
också en viktig inkomstkälla för fastighetsägare. Stadskärnans marknadsandel utifrån kommunens 
totala detaljhandelsomsättning minskade mellan 2017 och 2018 med 0,5 procent, medan externhan-
deln ökade med 5,7 procent. Om handel i externa lägen fortsätter öka så minskar incitamenten för 
handel i stadskärnan och därmed värdet på den typen av fastighetsutvecklingsprojekt. Detta påver-
kar inte bara privata aktörer utan också kommunens egna fastigheter i stadskärnan. I dagsläget är 
vakansläget i stadskärnan ca 8 000 kvm.

Mot bakgrund av ovan är planen i sin helhet ogenomtänkt och direkt skadlig för såväl enskilda som 
allmänna intressen.

Sammanfattning
Detaljplanens negativa påverkan (även efter att den reviderats) på viktiga naturvärden – nyckelbio-
toper, hotade arter och viktiga spridningsvägar – är sådan att detaljplanen inte ska få antas.
Detsamma gäller beträffande planens negativa påverkan på kulturmiljön och på riksintresset för det 
rörliga friluftslivet. Vidare kan man med fog befara att planen kommer ge en starkt negativ påver-
kan på handeln inne i Karlstad och även i omgivande kommuner.
Vid prövningen av planen ska man göra en intresseavvägning mellan olika allmänna och enskilda 
intressen. När det är fråga om så här pass allvarliga skador på natur- och kulturmiljön och frilufts-
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livet måste det föreligga mycket starka planintressen, för att detaljplanen ändå ska kunna antas. Det 
gör det inte alls i det här fallet. Tvärtom finns det gott fog för att anta att den här detaljplanen i 
förlängningen kommer innebära ytterligare negativa konsekvenser för det allmänna, i och med den 
negativa påverkan på övrig handel. 

Mot bakgrund av ovan kan detaljplanen inte antas utan planarbetet bör i stället omedelbart upp-
höra.

Kommentar:
Gällande sammanvägning av pågående planprojekt så framgår detta bättre i samrådshandlingen för planprogram-
met Katrineberg som varit utställd för samråd under mars-april 2020. Föreslagen bebyggelse är anpassad för att en 
spridningskorridor från Vänern och norrut mot I2-skogen ska kunna bibehållas. En utgångspunkt är att bevara 
värdekärnor i området, främst i spridningskorridoren. I programmet för Katrineberg föreslås samtliga nyckelbiotoper 
bevaras och i Bergviksplanen bevaras nyckelbiotoperna inom spridningskorridoren. Nyckelbiotopen i väster, i direkt 
anslutning till befintligt handelsområde tas dock i anspråk för handelsetableringen. Detta bland annat i syfte att 
åstadkomma en samlad handlesnod. Förlusten av det aktuella nyckebiotopsområdet har bedömts som acceptabel i 
avvägning med andra intressen. Särskilt med hänsyn till att planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan 
och den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg. Planområdet ligger mindre än 5 km från Karlstad stadskärna 
och kommer att utgöra en naturlig del i Karlstads stadsutveckling. Anpassningar till naturvärdena har gjorts i en 
utsträckning som bedömts rimlig och möjlig i kombination med en stadsutveckling. De kvarvarande naturområden 
avses planläggas som ”natur” i detaljplan och förses med t.ex biotopskydd för att säkerställa ett långsiktigt beva-
rande och en naturvärdesfrämjande skötsel. Det bör även påpekas att nyckelbiotoper i sig inte är skyddade. 

I MKB:n finns en bedömning av planens påverkan på samtliga fridlysta arter, rödlistade arter och även vissa sig-
nalarter. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande endast framfört ett behov av förtydligande gällande fladdermös-
sen, vilket gjorts inför planens antagande.

Gällande de kulturhistoriska värdena så är kommunens kulturmiljöprogram är inte ett skydd i sig utan är ett 
kunskapsunderlag. Under planprocessen har möjligheten till flytt av Månsgården utretts. En flytt kan vara möjlig 
men återuppförandet bedöms som kostasamt. Stadsbyggnadsförvaltningen har inte möjlighet att driva ett sådant krav 
varför en rivning är konsekvens av planen. 

Gällande riksintresset för friluftsliv justeras planbeskrivingen så att det framgår tydligare vad lagen anger. Kommu-
nens tolkning stryks. Kommunen vill dock även lyfta att följande framgår av Miljöbalken: ”Bestämmelserna i första 
stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för 
utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.” (kap 4 1§ MB)

Gällande avvägning mellan externhandel och centrumhandel är kommunens uppfattning att dessa har potential att 
stärka och komplettera varandra och att kommunen bör säkerställa att tillräckliga markytor finns för att nyttja den 
potential som bedöms finnas. 
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Centrum Karlstads Handelsgrupp
Stadskärnan är ansiktet utåt för varje kommun, och kan i många fall avgöra var människor väljer att 
bosätta sig. Det kan påverka företags och kommuners möjlighet att locka ny kompetens eller få den 
befintliga att stanna kvar. 

Vi har tillsammans, fastighetsägare och handel, i olika projekt och inom ramen för Centrum Karl-
stad, arbetat för att göra centrum mer attraktivt. Butikerna kommer att få jobba hårdare för att få 
kunderna både att komma till och stanna i den fysiska butiken, vilket gör att ombyggnationer ofta 
är nödvändiga för att öka lönsamheten och attraktiviteten. Det är investeringar i tid och pengar som 
fastighetsägare och näringsidkare gärna gör för att vara en aktiv part och aktör i stadens utveckling. 
Men för att näringsidkare och fastighetsägare ska fortsätta våga investera krävs en långsiktigt plan 
och tydlighet från politiken som visar på att det är klokt att investera i Karlstads centrum.

Vi anser att arbetet med detaljplanen för Bergvik 1:37 mfl borde avbrytas och att fokus istället 
borde ligga på att stärka Karlstads centrum på alla plan. Vi vill tillsammans gärna bygga en stark 
och livskraftig stadskärna som bidrar till Karlstads attraktivitet, som kan bidra till att locka hit kom-
petens och som är en av Sveriges bästa stadskärnor. 

Stadens personliga puls, med dess handel, dess service, dess kultur samt dess hotell- och besöks-
näring kommer vara en avgörande faktor till att människor vill besöka stadskärnan. Om framtiden 
skall bli så är det viktigt att vi lyssnar till den fakta som finns såväl i omvärlden som i Sverige och 
Karlstad. Handeln är mitt i ett paradigmskifte där fysisk handel har stora utmaningar i konkurren-
sen med e-handel. Samtidigt är handeln ett önskvärt inslag i stadskärnan. Både för våra besökare 
och för de som bor här. Handeln tillsammans med caféer, restauranger, kultur och en trevlig offent-
lig miljö skapar en trivsam stadskärna som är grunden för en attraktiv stad.

Den handelsutredning som används som grund för den planering och för de beslut som ska fattas 
är högst inaktuell. Att i en tid då handeln är mitt inne i ett paradigmskifte och där utvecklingen går 
snabbare än någonsin, använda en i många delar fem år gammal utredning är inte att ta frågan på 
allvar. De handelsutredningar som visar på att både extern- och centrumhandeln behövs och kan 
utvecklas har t ex inte tagit hänsyn till e-handelns utveckling. Den tidigare kopplingen mellan en 
ökad befolkning och ett ökat behov av handel (i fysisk form) finns heller inte i lika stor utsträck-
ning som tidigare, eftersom det inte är en självklarhet att den ökade befolkningen handlar i fysiska 
butiker på den aktuella orten. Det planeras dessutom för ett flertal olika nya handelsetableringar i 
Karlstad, även om nu Bergvik 1:37 minskats ned för att bättre möta rekommendationerna i handels-
utredningen så ökar ändå den totala handelsytan med långt mer än vad rekommenderas.

Tidigare har aviserats att det främst är volymhandel som ska etableras på platsen, detta går emel-
lertid inte att säkerställa i detaljplanen annat än utformningen av byggrätter. I planen redovisas dock 
en större sammanhängande byggnad som till skillnad från allt som sagts tidigare, kan inredas som 
shoppinggalleria.

Kommentar:
Kommunen håller med om att centrum har en viktig roll när det gäller Karlstads identitet och attraktivitet. Kommu-
nen arbetar aktivt med att förstärka både tillgängligheten till och attraktiviteten för Karlstads centrum. Kommunen 
är medveten om att förutsättningarna ändrar sig fort och att handelsutredningar snabbt blir inaktuella. Huvudprin-
cipen, att både centrumhandeln och externhandeln behövs och kan stärka och komplettera varandra, gäller dock fort-
farande. Stadsbyggnadsförvaltningen bör därför säkerställa att tillräckliga markytor finns för att nyttja den potential 
som bedöms kunna finnas på kort som lång sikt. 
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9 fastighetsägare i centrum
Stadskärnan är ansiktet utåt för varje kommun, och kan i många fall avgöra var människor väljer att 
bosätta sig. Det kan påverka företags och kommuners möjlighet att locka ny kompetens eller få den 
befintliga att stanna kvar.

Vi har tillsammans, fastighetsägare och handel, i olika projekt arbetat för att göra centrum mer 
attraktivt. Vi upplever att samarbetet är gott och att både kommun och fastighetsägare investerar 
stora summor i centrum för att göra staden mer attraktiv och för att handeln ska kunna utvecklas 
och vara med i den omställning mellan e-handel och fysiska butiker som vi är mitt uppe i. Butikerna 
kommer att få jobba hårdare för att få kunderna både att komma till och stanna i den fysiska buti-
ken, vilket gör att ombyggnationer ofta är nödvändiga för att öka lönsamheten och attraktiviteten. 
Det är investeringar i tid och pengar som fastighetsägare och näringsidkare gärna gör för att vara en 
aktiv part och aktör i stadens utveckling. Men för att näringsidkare och fastighetsägare ska fortsätta 
våga investera krävs en långsiktigt plan och tydlighet från politiken som visar på att det är klokt att 
investera i Karlstads centrum.

Vi anser att arbetet med detaljplanen för Bergvik 1:37 mfl bör avbrytas eller på ett bättre sätt säker-
ställa att centrumhandeln inte drabbas. Vi vill tillsammans bygga en stark och livskraftig stadskärna 
som bidrar till Karlstads attraktivitet, som kan bidra till att locka hit kompetens och som är en av 
Sveriges bästa stadskärnor.

Kommunen har med hjälp av olika konsultföretag tagit fram en rad olika handelsutredningar som 
samtliga visar på att ytterligare etableringar i första hand bör ske i stadskärnan, undantaget är bygg-
handel och annan volymhandel. Utformningen på fastigheten och den tillåtna byggrätten säker-
ställer emellertid inte att en shoppinggalleria inte etableras på platsen. Att dela upp byggrätterna i 
mindre delar skulle underlätta ett sådant ställningstagande.

Den handelsutredning som ligger som grund för beslutet är i vissa delar fem år gammal och sto-
raförändringar i handelsmönster och utveckling har skett både nationellt och lokalt sedan dess. Att 
ha aktuella och väl underbyggda fakta inför beslut som påverkar kommunens framtid borde ligga 
i allas intresse. Rapporter från både Svensk Handel och HUI visar att handeln står inför en stor 
omvandling, fysiska butiker kommer fortfarande att vara kvar, men e-handel, transporter och logis-
tik kommer bli allt viktigare. E-handelns storlek och tillväxt varierar mellan olika branscher. Störst 
marknadsandelar inom e-handeln återfinns i branscher som böcker, elektronik samt kläder och skor. 
De branscher som idag växer mest är de som befinner sig i introduktions- och tillväxtfaserna, till 
exempel dagligvaror, leksaker, möbler och byggvaror.

Den tillåtna handelsytan är i granskningsförslaget 27 000 kvm, vilket bättre överensstämmer med 
rekommendationerna i handelsutredningen än tidigare. Den här handelsetableringen är dock inte 
den enda som planeras för i Karlstad. Ett flertal andra planer för kommande handelsetableringar 
pågår på andra platser, både i närområdet kring Bergvik 1:37 och på andra platser i kommunen t ex i
Välsviken. Det innebär att den ytan som totalt planeras för handelsändamål vida överstiger han-
delsutredningens riktlinjer. Eftersom den nuvarande handelsutredningen är inaktuell så borde en ny 
göras innan beslut fattas om tillkommande handelsetableringar.

Den totala omsättningen i Karlstads stadskärna uppgick till drygt 2,6 miljarder kronor 2018 varav 
knappt 1,6 miljarder kronor i detaljhandeln (en minskning från föregående år). Antalet verksamhe-
ter i stadskärnan var 289 st och antalet anställda var drygt 1700 personer. Allt enligt HUI som gjort 
undersökningen på uppdrag av Fastighetsägarna. Handeln är en viktig del i stadskärnan, och är 
en viktig inkomstkälla för fastighetsägare. Stadskärnans marknadsandel utifrån kommunens totala 
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detaljhandelsomsättning minskar mellan 2017-2018 med 0,5%, medan externhandeln ökar med
5,7%. Om handel i externa lägen fortsätter ökar så minskar incitamenten för handel i stadskärnan 
och därmed värdet på den typen av fastighetsutvecklingsprojekt. Det påverkar inte bara privata ak-
törer utan också kommunens egna fastigheter i stadskärnan. I dagsläget är vakansläget i stadskärnan 
ca 8000 kvm.

Inom kort kommer dessutom stora delar av stadskärnan att omfattas av stora ombyggnationer där 
nytt resecentrum ska byggas tillsammans med förändringar i kringliggande infrastruktur. Förutom 
detta ska också Drottninggatan och Västra torggatan byggas om. Ombyggnationerna kommer 
framförallt att innebära försämrad tillgänglighet i stadskärnan. Centrumhandeln kommer att drab-
bas under byggnationerna och att då samtidigt utöka externhandeln på så många platser känns 
riskfyllt om kommunen fortsatt vill ha en attraktiv stadskärna och ett levande centrum som innefat-
tar handel. 

I andra mellanstora svenska städer har politiken tagit aktiva beslut om att inte tillåta nyproduktion 
av externhandel eftersom man märkt att det utarmar city. Västerås är ett bra exempel på det, där 
mådde city ett tag extremt dåligt men börjar bli bättre tack vare dedikerat arbete med starkt samar-
bete mellan politik, tjänstemän, fastighetsägare och handlare.

Förutom påverkan på möjligheterna att driva och utveckla verksamheter i centrum får också försla-
get konsekvenser för miljön och en hållbar utveckling av kommunen. Karlstad kommun har satt
4 mål, varav ”En miljösmart kommun” är ett. En utökning av extern handel som idag är till 87% 
bilburen kan inte sägas vara i linje med hållbarhet. Centrum kan däremot avgöras med ett flertal 
olika trafikslag - tåg, buss, cykel, bil och till fots (närområden). Trafiksituationen kring Bergvik och 
E18, som idag inte är rätt dimensionerad för att hantera befintlig trafik, och som kommer att belas-
tas ytterligare, kommer också att ge följdeffekter längs E18 ända till och förbi centrum. Detta i en 
tid då kommunen generellt försöker minska trafikflödena och flytta över trafik från mindre hållbara 
trafikslag till mer hållbara.

Kommentar:
Se kommentar till Centrum Karlstads Handelsgrupp

Gällande trafiksituationen bedöms de trafikutredningar som gjorts tillförlitliga och de planerade trafikåtgärderna har 
enligt aktuell utredning (WSP 2019) önsvärd effekt. E18 kommer därmed inte  att påverkas negativt av handelsut-
byggnaden. Se även kommentar till Länsstyrelsen gällande trafik och klimateffekter.

Övriga
Privatperson 1 (Ej bedömd som sakägare.)
Tycker det är fruktansvärt att ni i dessa tider utökar handeln på bergvik. Vi måste konsumera min-
dre, åka bil mer sällan och inte ta bort den natur som finns. Den här detaljplanen går emot vad alla 
vettiga forskare säger om vår tids störtats fråga - hur vi ska lyckas bevara ekosystemet.
Skärpning kommunen. Den här planen är pinsam.

Kommentar:
En fortsatt tillväxt och utveckling av handeln inom Karlstad tätort är ett politiskt mål i Karlstads kommun. 
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Privatperson 2 (Ej bedömd som sakägare. Sent inkommet.)
Funderingar vid nyetablering av handelsområde.
Skickar dessa synpunkter lite sent men jag tänkte att ”bättre sent än aldrig”.
Jag tycker att det är viktigt att man vid nyetablering av ett handelsområde utreder dess livstidspåver-
kan, dvs. vilket totalt ekologiskt fotavtryck som etableringen ger under en uppskattad livstid.
En MKB tar inte hänsyn till ett totalt ekologiskt fotavtryck. 

Bör kunna utformas som en risk- och konsekvensanalys för att försöka att göra en uppskattning av 
den risk- och de konsekvenser som etablering av ett handelsområde innebär under förslagsvis 10 år.
Bör baseras på
• tillverkning, import med flyg- båt, av varor som är tänkta i utbudet, tillverkade i andra länder
• inhemsk tillverkning och transport av varor som är tänkta i utbudet
• övriga transporter till- och från handelsområdet
• antal kunder och deras transportsätt och avstånd till handelsområdet
• varans energiförbrukning vid normalt användande
• varans destruktion
• handelsområdets belastning vid byggande – användande – rivning (infrastruktur och
byggnader)
• MKB

Kriterier för den slutliga bedömningen av det totala ekologiska avtrycket bör kunna tas fram av 
konsultföretag som exempelvis WSP eller SWECO.
Blir det totala ekologiska fotavtrycket för stort skall inte en ny etablering genomföras.
Viktigt att det finns en ekonomisk och ekologisk balans för oss människor och att den livsviktiga
naturen för oss människor finns kvar, inte minst i närområden till städer och samhällen.

Jag vill också kommentera WSP´s PM – trafikanalys 2019-11-07.
De skriver ” Mätningarna visade att det är ett litet antal fotgängare och cyklister i området. Gång-
och cykeltrafikanter antas därför ha marginell påverkan på biltrafikens framkomlighet i området. I
modellen har gång- och cykeltrafikanter lagts till enligt mätningarna för att få med den lilla påverkan
som de kan ha på biltrafiken”.
Orsaken, som jag tror och upplevt, till att antalet fotgängare och cyklister är få är att GC-vägen ner 
till Bergvik är att det är den mest ljudbelastade GC-vägen i Karlstad. Den ligger mellan Bergviks-
nedfarten (dubbelfilig) och motorvägen (dubbelfilig). Särskilt vinterhalvåret är ljudnivån öronbedö-
vande från bilar och deras dubbdäck.
Är man två som går, kan man inte prata i normal samtalston utan man måste ropa/skrika till
varandra. Ljudnivån kulminerar i veckoslut/lönehelger.
Vore inte ljudbelastningen så hög skulle säkert fler använda GC-vägen.
En omdragning av GC-vägen upp mot Månberget skulle sänka ljudbelastningen betydligt.

Kommentar:
Det finns idag inga krav att pröva verksamheters livstidspåverkan eller ekologiska fotavtryck i plan- och bygglagen. 
Det är heller inte givet vilken verksamhet som kan komma att etablera sig inom planområdet i detta skedet. 

Kommunen håller med om att gång- och cykelförbindelsera behöver förbättras. Dock inte genom ovan föreslagen 
sträckning. En utbyggnad av Katrineberg skulle förbättra gång- och cykelmöjligheterna avsevärt.
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Privatperson 3 (Ej bedömd som sakägare. Sent inkommet efter samrådet.)
Jag tycker att Thorn gruppen ska få bygga sin matbutik mitt i mot Biltema och vill jag ha en city 
grossbutik till Karlstad Det är roligt att få nya matbutiker och inte bara Ica. .pekås.hemköp.och 
Coop som ska finnas börja bli lite tjatig. Med dom här matbutikerna

Kommentar:
Marken mittemot Biltema kommer inte planläggas i det här skedet. Matbutik medges ej i planen. Planen har heller 
ingen möjlighet att styra vilken aktör som etablerar sig på platsen.



MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Anna Pettersson  
för stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2021-05-28



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


