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Bakgrund och avgränsning 

Karlstads kommun arbetar med en detaljplan för Eriksberg inom ett 42 ha stort område som till 

största delen utgörs av åkermark. Detaljplanens syfte är att möjliggöra etableringar av 

verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, t.ex. service, lager, tillverkning, tillhörande 

kontor, handel med skrymmande varor m.m. Åkermarken kommer att ersättas med olika typer 

av hårdgjord mark som passar för verksamheterna. Cirka 25 ha föreslås bli industriyta fördelat 

på 24 olika delytor och utöver dessa innehåller planområdet även vägar, diken, övriga grönytor 

samt en befintlig ladugårdsbyggnad med omgivande gårdsmiljö. 

Utredningen omfattar risk för påverkan på de objekt inom planområdet som har ett generellt 

biotopskydd. Konsekvensbedömningen ska ta hänsyn till alla berörda pågående planprojekt 

inom Eriksberg närhet, dvs kumulativa effekter ska vägas in. 

Naturvärdesinventering och inventering av biotopskyddade områden 

En översiktlig naturinventering genomfördes av Karlstads kommun 2017 med en komplettering 

2018. Det inventerade området är något större än planområdet och omfattade cirka 55 hektar. 

Merparten av det inventerade området består av brukad åkermark. De naturvärden som finns 

utgörs främst av öppna diken, brynmiljöer, lövskog samt enstaka äldre lövträd vid gårdsmiljön. 

Tre mindre skogsbestånd i anslutning till planområdet bedömdes vid den översiktliga 

naturinventeringen hålla påtagliga naturvärden (klass 3). Resterande delområden bedömdes ha 

vissa eller låga naturvärden.  

Inventeringen av objekt/områden som omfattas av det generella biotopskyddet gjordes 2020 

med resultatet enligt figur 1. Biotoptypen Öppna diken (småvatten och våtmarker i 

jordbrukslandskapet) finns i stor omfattning, sammanlagt ca 3 200 längdmeter. De flesta av 

dikena har bedömts som vattenförande året om. Ett av dikena, nr 6 i figur 1, är lite större och 

har ett något meandrande lopp. Detta dike är en tidigare bäck och benämns Eriksbergsbäcken i 

dagvattenutredningen.    

Dessutom finns tre mindre områden som klassificerats som åkerholmar. Två av dem är mycket 

små, endast några m2 enligt inventeringen. Den tredje består av en tät yngre skog med 

dominerande gråal och är cirka 400 m2 stor.         

Enligt SGU:s kartvisare består berggrunden i området av en granodioritisk-granitisk gnejs som 

är relativt svårvittrad och rik på kiselsyra och ger därför inte förutsättningar för någon särskilt rik 

eller krävande flora i området.   
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Figur 1. Avgränsning av det biotopinventerade området i Eriksberg där merparten ligger inom 

detaljplaneområdet. De öppna dikena visas i blått och åkerholmarna i turkos färg. Figuren med tillhörande 

numrering är hämtad från Greensways inventering 2020.  

 

Allmänt om generellt biotopskydd och vägledningar vid bedömningar 

Enligt handboken om biotopskyddsområden (Naturvårdsverket 2012) ska den som vill vidta  

åtgärder som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde ansöka om dispens från förbudet 

i 7 kap. 11 § miljöbalken. Det står också i handboken att när ett biotopskyddsområde berörs av 

framtagandet av en detaljplan bör biotopskyddsområdets naturvärden och planens eventuella 

påverkan på dessa naturvärden beaktas. De frågor som bör bedömas är om 

biotopskyddsområdet bör ingå i eller undantas från planområdet, om det finns förutsättningar för 

ett bibehållet skydd, eller om skada på naturmiljön inte går att undvika. När det är möjligt bör 

planen utformas så att skyddet för befintliga biotopskyddsområden inte upphör. 

För varje biotoptyp finns ett vägledande dokument från Naturvårdsverket. Enligt vägledningen 

för småvatten och våtmark i jordbruksmark (öppna diken) fyller dikena en viktig funktion som 

livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlinjer i landskapet för växter och djur. De har också en 

funktion som näringsfällor. De karakteristiska arter för biotopen som nämns i vägledningens 

bilaga, bl.a. groddjur, fiskar och kärlväxter förefaller att saknas i detta område. Det har gjorts en 

inventering av groddjur i området men det påträffades inga.   
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Vid en genomgång av de viktiga strukturer och funktioner som beskrivs i vägledningen för 

biotopen åkerholme finns inget som stämmer överens med de små åkerholmar som finns inom 

planområdet. Generellt beskrivs värdet bestå i att åkerholmarna utgör viktiga restbiotoper i ett i 

övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse som livsmiljöer för jordbrukslandskapets 

växt- och djurarter. Ingen av de karakteristiska arterna för biotopen åkerholme som omnämns i 

vägledningen är uppgivna från inventeringsområdet.   

I sammanhanget bör det påpekas att det generella biotopskyddet kom till för att i första hand 

värna biologiska (och kulturhistoriska) värden i storöppna helåkersbygder där t.ex. alléer, 

stenmurar och öppna diken är viktiga restbiotoper för växter och djur. Generellt för Sverige är 

igenväxning av biotoper i odlingslandskapet ett större problem än borttagande av biotoper av 

rationaliseringsskäl eller exploatering för annan markanvändning.  

Kumulativa effekter 

De detaljplaneprojekt som närmast omger Eriksberg ligger samtliga söder om E18.   

Inom handelsområdet Bergvik kommer ett cirka 4 ha stort skogsområde att tas i anspråk för ny 

verksamhet. Här finns även ett mindre område med tomtmark men ingen jordbruksmark eller 

annan öppen mark och inga biotoper med generellt skydd är påträffade vid NVI:n.  

Inom planområdet för Katrineberg som omfattar 80 ha planeras för en ny stadsdel med 

sammanhållen och hållbar bostadsbebyggelse med parker, förskolor, torg och gator med goda 

kopplingar till omgivande stadsdelar. Planprogrammet syftar också till att möjliggöra en 

utveckling av friluftslivet och aktiviteter vid Vänern. I Katrineberg finns öppna diken, en 

åkerholme och en allé, samtliga belägna inom planområdets nordöstra del.  

Inom planområdena Norra Zakrisdal för nya bostäder, service och industri är det yngre 

fastmarks-skog utan höga naturvärden som berörs. Inga biotoper med generellt skydd 

påträffades vid naturvärdesinventeringen 2013.  

Inom planområdet Knappstad (bostäder) är det åkermark och här finns det beskrivet en allé 

med ekar som har ett biotopskydd men inga övriga objekt med generellt biotopskydd.  

Detaljplanen för ny infrastruktur vid Gräsdalen berör till mindre del naturmark med skog. 

Planprogram för bostadskomplettering i Gräsdalen, Gruvlyckan, Ulleberg (Plan-PM 2017) är i ett 

tidigt skede och dess kumulativa effekter är därmed svårbedömda.  

Detaljplanen för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde görs med syftet att stärka områdets 

friluftsvärden och säkerställa allmänhetens tillgång till området. Vid naturvärdesinventeringen för 

Skutberget har inga objekt med generellt biotopskydd påträffats.  

Det är en bred barriär i form av E18 med tillhörande sidovägar och cirkulationsplatser mellan 

planområdet i Eriksberg och områden med liknande biotoper i andra planområden. Generellt för 

växter och djur innebär det att spridningen mellan planområdena är ytterst begränsad. 

Undantaget är fåglar samt vind- och djurspridda växtarter men biotoperna i Eriksberg bedöms 

ha ett mycket begränsat värde för både fågellivet och floran. Utifrån tillgängligt underlag bedöms 

inte ett ianspråktagande av dessa planområden innebära några kumulativa effekter för 

biotopskyddet inom Eriksbergs planområde och vice versa. 
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Planförslaget  

Inom ramen för detaljplanen har en dagvattenutredning utförts av WSP 2019. I denna utredning 

finns skisser över hur det nya dikessystemet planeras utformas, se bilaga.    

Planen innebär att fyra diken om totalt ca 1 400 meter läggs igen och att fyra nya diken för 

dagvattenhanteringen om sammanlagt ca 1 200 meter anläggs. Det befintliga diket utmed den 

nord-sydliga huvudgatan (objekt 1 i figur 1) liksom huvuddiket i öst-västlig riktning till 

Eriksbergsbäcken (objekt 9 i figur 1) bevaras, breddas och förses med omgivande parkmark 

och nyttjas för avvattning av industrimark i området.  

Det öst-västliga diket i planområdets nordvästra del (objekt 3 i figur 1) ersätts av ett nytt dike i 

planområdets norra kant, söder om kommunens huvudvattenledningar. Det nya diket har getts 

ett relativt brett område för att det ska kunna utformas så naturvärden skapas. Angränsande 

område mot norr ingår inte i planen. Området kommer, när jordbruksverksamheten upphör, att 

skötas av kommunen som slåttrad gräsmark.  

Det öst-västliga diket söder om huvuddiket (objekt 8 i figur 1) läggs igen i sin helhet. Det är rakt 

och har begränsat naturvärde. Dess funktion ersätts delvis av ett nytt dike från gårdsområdet 

mot norr till det östvästliga huvuddiket, och i övrigt av dagvattenlösningar för 

verksamhetstomterna. Diket söder därom (objekt 7 i figur 1), även det med låga naturvärden, 

läggs igen och ersätts av dagvattenlösningar för de planerade verksamhetstomterna. 

Bevarande av dessa båda diken i sina befintliga lägen skulle försvåra möjligheten att 

åstadkomma ändamålsenliga tomter för verksamhetsetableringar.  

I planområdets nordöstra del finns ett relativt stort, meandrande dike (objekt 10 i figur 1). Det 

leder bl a vatten från skogsområdena norr om Eriksberg till Eriksbergsbäcken (objekt 6 i figur 1). 

Planen innebär att detta dike läggs igen och ersätts av ett nytt dike, som också ges ett delvis 

meandrande lopp, i anslutning till planområdets gräns mot norr och öster där det delvis ersätter 

dike 11. Dikets naturvärden bedöms vara högre än för övriga diken på grund av dess 

meandrande lopp. Möjligheten att bevara det har studerats, men bedöms alltför mycket 

begränsa områdets användning för stora verksamhetstomter.  

Eriksbergsbäcken, områdets största och viktigaste dike (objekt 6 i figur 1), bevaras i sin helhet 

och kommer att omges av ett generöst parkområde med intilliggande dike och dammar för 

dagvattenfördröjning, samt vegetation (träd och buskar) och utformning gynnsam för 

naturvärden.  

De tre åkerholmar som identifierats inom planområdet kommer att försvinna vid exploateringen 

då de ligger i en planerad väglinje alternativt försvårar områdets nyttjande.  

 
  



   

 

 

6 (6) 
 
RAPPORT 

2021-06-01 

 

 

 

 

Bedömningar av konsekvenser 

Åkerholmarna i området har bedömts ha låga eller vissa naturvärden och utgörs inte av miljöer 

som stämmer överens med kriterierna som räknas upp i handboken. De har begränsad storlek 

och liknande biotoper är allmänna i det omgivande landskapet.  

Sammantaget är Swecos bedömning att ett ianspråktagande av planområdet i Eriksberg medför 

en liten skada på naturmiljön med avseende på biotoptypen åkerholmar.  

Av de öppna dikena kommer sammantaget 3 200 längdmeter öppna diken i 

jordbrukslandskapet att ersättas med 3 000 längdmeter öppna dagvattendiken varav cirka 

hälften i befintlig sträckning. Vissa av dikena kommer att breddas och delvis utgöras av 

dammar. Dikena kommer efter de planerade åtgärderna att vara belägna i en annan omgivning 

med hårdgjorda ytor, byggnader, vägar och verksamhet. De nya dikena kommer i stor 

utsträckning att kunna ersätta merparten av biotopkvaliteterna som de öppna dikena vid 

åkermarkerna utgör. Bedömningen motiveras av att naturvärdena och artvärdena i de berörda 

biotoperna inte bedömts vara höga eller påtagliga. 

Sammantaget är Swecos bedömning att ett ianspråktagande av planområdet i Eriksberg medför 

en liten skada på naturmiljön med avseende på biotoptypen öppna diken.   
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