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Uppdrag 
Rapporten är framtagen 2020 på uppdrag av Prepart Projekt AB. Rapporten är underlag för 

bedömning av miljöpåverkan vid detaljplanering av området kring Edsgatans Gård. 

Bakgrund 

Karlstad kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området kring Edsgatans gård. Vid en 

fladdermusinventering genomförd 2020-06-06 återfanns flera arter av fladdermöss som nyttjar 

byggnader för sina koloniplatser.  Då vagnslidret kommer att rivas vid ett genomförande av 

detaljplanen utfördes en kompletterande undersökning av byggnaden 2020-07-29 för att bedöma 

dess värde som koloniplats och övervintringsplats för fladdermöss. 

Vagnslidrets väggar är konstruerat med stående panel och lockläkt. Taket är sticktak täckt med 

korrugerad takplåt. Takbeklädnaden byttes år 2015 från tegel till plåt. Väggarna är målade med falu 

rödfärg. Byggnaden är inte vinterbonad. 

 

Bild 1. Andra våningen 

Resultat och diskussion 

Vid besöket hittades inga utvändiga tecken, som bortskavd färg eller spillning på eller nedanför 

ytterväggar, som tyder på att byggnaden används som yngelkoloni. Vid invändig besiktning hittades 

inte några koncentrerade mängder spillning, vilket normalt ansamlas under koloniplatser. 

Invändigt på andra vångingen vid södergaveln hittades inom ett litet område en stor mängd 

fjärilsvingar (bild 2), främst av större bandfly, vilka äts av fladdermöss. Små mängder 

fladdermusspillning av ålder från flera år gammal till färsk återfanns bland fjärilsvingarna (bild 3). 



 
 

 

Bild 2. Bytesrester från fladdermöss vid södra gaveln 

 

Bild 3. Spillning från fladdermöss 

 

Byggnadens konstruktion gör den olämplig som övervintringsplats för fladdermöss. Detta på grund av 

att frostfria utrymmen saknas vid kalla vintertemperaturer, då inomhustemperaturen i byggnaden i 

stort sett följer utomhustemperaturen. Det saknas också sannolikt dragfria, tillräckligt mörka och 

skyddade utrymmen lämpliga för yngelkolonier av fladdermöss. 

 



 
 

Slutsats 

Byggnaden används av fladdermöss som plats för att vila och äta byten, men sannolikt inte som 

yngelplats. Slutsatsen dras efter fyndet av små mängder spillning och en stor mängd avbitna 

fjärilsvingar vid byggnadens södra gavel, samt avsaknad av ansamlingar av spillning på golvet i 

byggnaden i övrigt. 

Slutsatsen är att byggnaden kan rivas, men detta bör av försiktighetsskäl ske utanför fladdermössens 

yngelperiod.  


