
GRANSKNINGUTLÅTANDE
Detaljplan för Västra Eriksberg, 

inom Eriksberg, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under gransk-
ningen samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförsla-
get med anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Västra Eriksberg med miljökonsekvensbeskrivning upprättas med utökat förfa-
rande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. Granskning enligt 5 kap 18 § ägde rum mellan den 
15 juli och 24 september 2021. Förslaget till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning skickades 
ut till kommunala och statliga remissinstanser, företagarorganisationer och föreningar m fl, samt till 
berörda fastighetsägare och rättighetshavare. Planförslaget har därtill funnits tillgängligt för allmän-
heten i Samhällsbyggnadshuset, i Bibliotekshuset och på kommunens hemsida. En underrättelse om 
granskningen enligt 5 kap 19 § har anslagits på kommunens anslagstavla den 7 juli 2021. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
14 yttranden inkom under samrådstiden varav 13 från remissinstanser/sakägare. Inkomna yttranden 
redovisas under Inkomna yttranden tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 
dessa. Inkomna synpunkter handlar huvudsakligen om åtgärder och bestämmelser till skydd för 
fladdermöss, bestämmelser för att skydda mot skred, trafikfrågor och åtgärder i anslutning till det 
statliga vägnätet, ansvar för flyttning av befintliga ledningar samt vissa redaktionella synpunkter.

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren nedan och stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §.

Ändringar inför antagande
Inför antagande har följande ändringar/tillägg gjorts:
• Bestämmelse om placering av byggnad (p) har utgått och ersatts med prickmark i lägen där 

placering behöver regleras
• Byggrätt för pylon (skylt) har utgått
• Bestämmelser om erosionsskydd och belastningsfri zon har införts på plankartan
• Bestämmelse om begränsning av belysning till skydd för fladdermöss har ändrats och komplet-

terats
• Plangränsen har justerats i den sydvästra delen för att anpassa till tänkbar utformning av Skut-
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bergsmotet
• Mindre justeringar av gränser och text har gjorts i handlingarna

Kvarstående synpunkter
Inga kvarstående synpunkter finns.

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och kommen-
teras nedan. 

Yttranden utan erinran och/eller av upplysningskaraktär
Hammarö kommun
Hammarö kommun har inget att erinra mot Karlstads granskningsförslag till ny detaljplan för västra 
Eriksberg.

Kils kommun
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från yttrande gällande förslag för ny detaljplan för Västra Eriks-
berg inom Eriksberg i Karlstads kommun.

Ellevio 
Vi har inget elnät inom planområdet och anser att planområdet är på ett sådant avstånd från våra 
ledningar att de inte berörs av planförslaget. Med denna bakgrund avstår vi från att yttra oss i ären-
det.

Kultur och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplanen för Västra Eriksberg inom Eriks-
berg i Karlstad – granskning.

Yttranden från myndigheter och övriga remissinstanser 
Länsstyrelsen
Kvarstående synpunkter från samrådet  
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter bl.a. om naturmiljö, riksintresse för kommuni-
kation, hälsa och säkerhet angående oskyddade trafikanter, översvämning och geoteknik. Även 
biotopskydd, artskydd, och jordbruksmark togs upp. Kommunen har till granskningsskedet bemött 
Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter 
angående hälsa och säkerhet gällande geoteknik samt upplysningar angående planbestämmelser och 
fladdermöss.

Hälsa och säkerhet  
Geoteknik 
Kommunen har inför granskningen kompletterat planhandlingar med geotekniskt utredning gäl-
lande stabilitetsfrågor. SGI har inga synpunkter kring själva utredningen, se bifogat yttrande i sin 
helhet.

Länsstyrelsen anser dock att plankartan behöver förtydligas/kompletteras med hänsyn till slutsat-
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serna i utredningen. Utredningen visar att tillfredställande säkerhet erhålls om vissa restriktioner 
och begränsningar införs i planen. Kommunen anger i planbeskrivningen att planutformningen har 
anpassats till detta med flacka släntlutningar för diken och dammar. Länsstyrelsen kan dock inte se 
att restriktioner och begränsningar i sin helhet har omarbetats till bestämmelser om skydd. Kom-
munen behöver vara tydligare kring dessa restriktioner i plankartan inför antagandet.

Kommentar: Plankartan har kompleterats med bestämmelser om erosionsskydd av diken och dammar, och om 
markbelastning utmed diken.

Övriga upplysningar  
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har goda intentioner gällande belysningsfrågan och 
påverkan av fladdermöss. I MKB:n framhålls vikten av att reglera belysning av området för att und-
vika störning på fladdermössen.

Länsstyrelsens bedömning är att samtliga naturområden ska vara undantagna från belysning för att 
undvika störning på fladdermössens rörelsemönster och för att en fråga om prövning av dispens 
från artskyddsbestämmelserna inte ska väckas. Kommunen behöver vid exploateringsavtal och 
bygglov vara noga med att förmedla kunskapen gällande förekomster av fladdermöss i området. 
Belysning bör riktas in mot byggnader och inte mot brynmiljöer och grönytor som kan nyttjas av 
fladdermöss. Länsstyrelsen kan vägleda i frågan om fladdermöss i de kommande processerna och 
att det till exempel vid avverkning av hålträd krävs samråd med Länsstyrelsen gällande fladdermös-
sen.

Kommunen har valt att reglera belysning och skydd för fladdermöss genom planbestämmelsen 
[m1].  Boverket beskriver att bestämmelser om skydd mot störningar [m] ska tillämpas för att reglera 
skyddsåtgärder för att motverka markföroreningar, olyckor, översvämning och erosion samt skydds-
åtgärder för att motverka störningar från omgivningen. Planbestämmelsen [m1] innehåller vidare 
villkor för belysning och detaljerad information med tidsangivelser. Länsstyrelsen vill påpeka vikten 
av att det som regleras med planbestämmelser kan tas om hand i någon efterkommande prövning 
som till exempel bygglov. Bestämmelser som inte tillämpas i någon efterkommande prövning riske-
rar att inte genomföras.

Länsstyrelsen har svårt att utläsa innebörden av planbestämmelsen [a1] - bygglov krävs även för att sätta 
upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar och vissa skyltar med belysning, i förhållande till det som är 
reglerat genom lagstiftning. Enligt Plan- och byggförordningen krävs det inom detaljplanelagt om-
råde bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Förordningen 
reglerar även vissa undantag. Boverket beskriver i vilka sammanhang finns möjlighet att utöka 
lovplikten, till exempel inom områden med stora kulturvärden för att därigenom bättre kunna värna 
områdets värden. 

På grund av ovan angivna anledningar önskar Länsstyren att kommunen ser över planbestämmel-
serna så att dessa har tydligt lagstöd och kan efterlevas.

Kommentar: Bestämmelse om krav på belysning har ändrats till en utformningsbestämmelse. Denna har också in-
förts inom ett kvarter i planområdets västra del, som gränsar till naturområde där tre träd med potentiella boplatser 
har identifierats. 

Ingen bestämmelse om belysningsbegränsning till skydd för fladdermöss har införts kring Eriksbergs gårdstomt 
(PARK i planen). De potentiella fladdermusboplatser som identifierats där finns i träd mycket nära (och de flesta 
utanför) plangränsen i söder, där området redan idag är starkt ljuspåverkat av gatubelysning och trafik i Skutbergs-
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motet. Avståndet till närmaste byggrätt för verksamheter är ca 50 meter från aktuella träd.

Bestämmelse om utökad bygglovplikt har tagits bort då det som regleras i utformningsbestämmelsen är bygglovplik-
tigt.

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 under förutsättning att 
slutsatserna i stabilitetsutredningen angående restriktioner och begränsningar införs i planen.

SGI
SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet 2020-02-25 samma diarienummer och efterfrågade då 
att de geotekniska säkerhetsfrågorna skulle utredas. Detta har nu gjorts och SGI har inga synpunk-
ter på den geotekniska stabilitetsutredningen. Utredningen [3, sid 7] identifierar och redovisar fyra 
punkter med restriktioner och begränsningar, som ska införas i plan för att tillfredsställande säker-
het ska erhållas. Planbeskrivningen [2, sid 18] nämner även dessa begränsningar vad gäller belast-
ning intill diken, släntlutningar och erosionsskydd och säger att planutformningen har anpassats till 
detta med flacka släntlutningar för diken och dammar. SGI kan inte utläsa om dessa restriktioner 
och begränsningar har säkerställts i plankartan och lämnar frågan till länsstyrelsen att bedöma om/
hur de givna villkoren ska omhändertas i planhandlingarna.

Sammanfattningsvis ser SGI således inget hinder ur geoteknisk säkerhetssynpunkt för fortsatt plan-
läggning.

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsens yttrande ovan.

Trafikverket
Ärendet 
Trafikverket har tagit del av kommunens planunderlag för granskning som avser möjliggöra eta-
blering av ett nytt industri- och verksamhetsområde inom Fintatorp 2:1 och Eriksberg 1:1 m fl. 
Trafikverket har 2020-02-07 yttrat sig i samrådsskedet, se Trv 2019/13537.

Ärendet berör länsväg 722 samt E 18 där Trafikverket är väghållare. E 18 utgör riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät. 
Längs sträckan uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till mellan 15 000-17 000 fordon beroende på 
avsnitt, varav cirka 2 000 utgör tung trafik med mätår 2019 års siffror. Hastighetsbegränsningen är  
90 km/h. Väg 722 har vid aktuellt avsnitt hastighetsbegränsning 70 km/h och cirka 1500 fordon i 
årsmedeldygnstrafik varav ca 10 % är lastbilar.

Gång- och cykelväg 
Detaljplanen föreslår inte längre en parallell gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 722 då an-
slutningar till övrigt cykelnät vid moten inte finns i dagsläget. Trafikverket ser det dock angeläget att 
kunna hitta lösningar för att utveckla ett attraktivt cykelstråk till det nya verksamhetsområdet och 
vill hänvisa till kommande arbete i den fördjupade utredningen om Knutpunkt Bergvik som startar 
under höst 2021.
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Kollektivtrafik 
Trafikverket delar kommunens bedömning att det är av värde att kunna kollektivtrafikförsörja  
området för tex hållbarare arbetsresor. Ambitionen bör vara att den fördjupade utredningen om 
Knutpunkt Bergvik ska resultera i ett mer utvecklat kollektivtrafiknät som inbegriper Eriksberg. Det 
är då väsentligt att detaljplanen kan lämna utrymme för sådana kommande åtgärder.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med hänvisning till kommande arbete med Bergviksmotet och 
Knutpunkt Bergvik.

Dagvatten 
Planförslaget innebär att en stor areal hårdgörs vilket ställer omfattande krav på markavvattning/
dagvattenhantering. Via Eriksberg avvattnas dessutom ett större avvattningsområde norr om plan-
området där allt vatten så småningom leds via trummor under väg 722 och E18 för att nå recipien-
ten. Planförslaget anger att vatten kommer att fördröjas och till viss del renas i ett dagvattensystem 
med nya öppna diken som ersätter befintliga samt i fördröjningsdammar. 

Utloppsnivån från området är låst på grund av trummorna under väg 722 och E18. Enligt planun-
derlaget är dimensioneringen av dagvattensystemet sådant att maximalt flöde i bäcken vid ett
50-årsregn ska kunna flöda vidare genom befintliga trummor under väg 722 och E18 utan risk för 
att någon av vägarna översvämmas. Ett väsentligt villkor för att detta ska fungera är att de diken och
trummor som finns vid väg 722 och E18 samt trummor under Bergviksvägen (tillräcklig dimensi-
on?) och dessutom diken söder om E18 underhålls och har full funktion. Trafikverket erfar dock att 
vatten ofta står högt i aktuella vägdiken och avrinningen inte är optimal varför frågan om avrinning 
söder om E18 behöver belysas. I nuläget är det oklart vad som orsakar den dåliga avrinningen mot 
recipienten.

Om diken söder om E18 behöver rensas eller andra åtgärder vidtas, som exempelvis rätt dimensio-
nering av trummor under Bergviksvägen, för att dagvattensystemet ska fungera som planerat måste 
detta vägas in i bedömning o beräkning av möjligheten att effektivt och långsiktigt kunna avvattna 
det nya verksamhetsområdet. Enligt vad Trafikverket erfar är Karlstad kommun fastighetsägare till 
den mark där dessa diken ligger. Fortsatt kontakt behöver därför omgående tas med Trafikverkets 
projektledare på Underhåll för att klarlägga att dagvatten kan nå ända fram till Vänern utan att 
påverka statlig väg.

Kommentar: Trummorna under Bergviksvägen, liksom de under E18 och väg 722, har studerats i dagvattenutred-
ningen och ska enligt denna ha tillräcklig dimension för att klara avrinningen från verksamhetsområdet mm. Arbete 
pågår inom kommunen för att åtgärda avbördningssituationen söder om Bergviksvägen och tillstånd har sökts för 
rensning av diken genom området.

Geoteknik 
Trafikverket ser positivt på att särskilda anpassningar görs för att förhindra tex sättningar i  
anläggningar pga av stabilitetsförhållanden. Resonemanget bör också inkludera eventuella risker för 
närbelägna statliga väg i den mån det är relevant då sättningar till följd av ökad belastning inte får  
uppstå på väganläggningen.

Kommentar: Planen innebär inga åtgärder som påverkar de geotekniska förhållandena på väg 722.

Skyltar 
Planförslaget medger en skylt längs med väg 722 om upp till 35 meter samt att skyltar tillåts inom 
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hela planområdet med upp till respektive tillåten byggnadshöjd. Den högre skylten ska vara gemen-
sam för området för att kunna samla företagens behov av att exponera sig mot E 18. Enligt Tra-
fikverkets riktlinjer skall en pylon placeras minst 1,5 gånger sin höjd från närmaste allmänna vägs  
beläggningskant (väg 722). Elektroniska, bildväxlande skyltar eller skyltar med rörliga bilder bör inte 
förekomma utmed statliga vägar.

Trafikverkets ställningstagande angående placering och utformning av skyltar i närheten av allmän 
väg grundar sig på forskning om trafiksäkerhet och man tillämpar försiktighets- och likabehand-
lingsprincipen i våra bedömningar. 

Syftet med reklam är att dra till sig uppmärksamhet. Reklam konkurrerar därmed om den uppmärk-
samhet som en fordonsförare istället behöver för att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. 
Det råder en allmän samstämmighet inom forskarvärlden att distraktion är en betydande riskfaktor 
för trafikolyckor som enligt vissa studier orsakar uppemot 60 % av alla olyckor. Forskarna är över-
ens om att en visuell distraktion som varar i två sekunder eller längre medför ökad risk för olycka. 
Det är därför viktigt att ett budskap går att uppfatta på väldigt kort tid, max 1 sekund. Vidare får 
inte en skylt orsaka bländning för trafikanterna. För vidare frågor om placering och utformning kan 
Trafikverket samrådas. 

Kommentar: Byggrätt för 35 meter hög skylt (pylon) har utgått. Inom kvarter närmast statlig väg (väg 722) 
möjliggörs skyltar med maximalt 15 meters höjd. Avståndet mellan tomtmark och vägkant är drygt 25 meter. 
Utformningen av skyltar i övrigt regleras inte i detaljplanen (utöver inom de områden där särskilda bestämmelser för 
belysning till skydd för fladdermöss har infört), utan är en bygglovfråga.

Trafikpåverkan 
Det nya verksamhetsområdet kommer att alstra ytterligare trafik vilket flera utredningar och studier 
belyser. Åtgärder för att förbättra både trafiksäkerhet och framkomlighet har föreslagits i tidigare 
Åvs. Då inga beslut fattats om framtida åtgärder behöver en flexibilitet i planen/planarbetet finnas 
som kan möjliggöra sådana. Kommunen väljer också att lämna visst utrymme för ombyggnationer 
vid Skutbergsmotet genom en anpassad plangräns, framförallt norr om Skutbergsmotet. 

Trafikverket inväntar den kommande fördjupade utredningen om hela Bergviksområdet som för-
hoppningsvis kommer att kunna redovisa en närmare precisering vad gäller markbehov för framtida 
åtgärder.  

Kommentar: Plangränsen har justerats i anslutning till Skutbergsmotet för att ge ytterligare utrymme för utformning 
av trafikplatsen.

Sammantagen bedömning 
Trafikverket konstaterar att frågor om trafikalstring och dess medföljande behov av infrastrukturåt-
gärder, gc-försörjning samt kollektivtrafikanslutning hanteras mer ingående i kommande fördjupad 
utredning om Knutpunkt Bergvik.  

Frågan om dagvatten och avrinning söder om E 18 behöver ytterligare säkerställande då eventuella 
brister här påverkar avrinning vid statlig väg och begränsar vatten från planområdet att nå recipient.

Karlstad el- och stadsnät
Det yttrande vi lämnade under samrådet avseende nätstationer har beaktats. Vi önskar att planbe-
skrivningen kompletteras med att de befintliga 10 kV ledningarna som vi har som korsar området 
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kommer att behöva flyttas på till ny sträckning och att vi för detta kommer att ta ut en kostnad.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats enligt synpunkten.

Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar: Enligt senare uppgift finns ingen ledning enligt yttrandet, och Skanova har lämnat in ansökan om 
upphävande av ledningsrätten inom planområdet.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. 
Baskartan ska uppdateras. 
Plangränsen är heldragen på vissa ställen på plankartan samt i teckenförklaringen. 
Beroende på var ledningsrätten för tele är tänkt att förläggas efter omprövningen, kan ett u-område 
behövas på plankartan. 
I genomförandebeskrivningen under fastighetsrättsliga åtgärder ska det stå att servitut ändras ej 
omprövas. 
I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit hanterade.

Kommentar: Baskartan har uppdaterats. Innehavaren av ledningsrätten för tele har kommit in med ansökan om att 
den ska upphävas.

Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Eriksberg 1:1. Miljönämn-
den har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till detaljplan remitterades i sam-
rådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med synpunkt om att möjliggöra för en ny återvin-
ningscentral inom området. Stadsbyggnadsförvaltningen har i den reviderade planredovisningen 
beaktat denna synpunkt och planbestämmelserna tillåter den typen av verksamhet.

Efter att ha tagit del av den nya dagvattenutredningen har vi även följande synpunkter om skötsel 
för diken och dagvattenhantering:

Verksamhetsområden blir generellt ofta stora hårdgjorda ytor och det är viktigt att på olika sätt 
premiera ett mer ”grönt” verksamhetsområde. Även om detaljplanen inte kan styra fördröjning på 
kvartersmark bör det ändå säkerställas och följas upp hur dagvattenhanteringen inte ska påverka 
vattenkvaliteten eller naturvärden i Eriksbergsbäcken på ett negativt sätt.
  
Vid projektering och utarbetande av drift- och skötselplan för dagvattenhanteringen bör, förutom 
hantering av skyfall och dimensionerande regn, också kemiska och ekologiska aspekter inkluderas.

Kommentar: Synpunkten har överlämnats till teknik- och fastighetsförvaltningen som ansvarar för dagvattenhante-
ringen.
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Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av granskningsförslaget och har 
inget att erinra förutom nedanstående kommentarer:

Markanvändning
Förvaltningen har efterfrågat och ser mycket positivt på detaljplanens möjlighet till flexibilitet 
avseende fastighetsstorlekar. Däremot finns även en del utmaningar med en plan där fastigheternas 
storlek inte är kända. Dimensionering av gator och ledningar skiljer sig mycket beroende på typ och 
storlek på den verksamhet som etableras, vilket kan medföra utmaningar vid genomförande.  

Gator och trafik
Fastigheten som ligger längst söderut på västra sidan huvudgatan har en möjlig in- och utfart mot 
huvudgatan. Denna bör flyttas längre norrut för så att den inte ligger för nära korsningspunkten 
mellan huvudgata/lokalgata.

Kommentar: Utfartsförbudet har tagits bort, så utfart kan anordnas där det bedöms lämpligt. Planen har komplet-
terats med en bestämmelse om att endast en utfart per fastighet får anordnas mot huvudgatan för att begränsa antalet 
utfarter mot denna.

VA
Genomförandet av planen och utbyggnad av VA-system kommer att medföra stora investeringar 
utan en tydlig tidsram för intäkter. Ett stort vattenledningsnät utan omsättning eller väldigt låg om-
sättning är en risk för vattenkvaliteten. Ett sätt att undvika detta är att bygga ut området i etapper.

I samband med avstyckning av tomter och vid bygglovsgivande måste kontroll ske av storlek, 
placering och utformning så att styckningslotten klarar att få självfall på dag- och spillvattenled-
ningar mot det allmänna ledningssystemet inom området. Önskvärt om detta kan läggas till som en 
bestämmelse eller dylikt i detaljplanen.

Kommentar: Upplysning om förhållandet har införts i planbeskrivningen och i genomförandebeskrivningen så att den 
bevakas vid upplåtelse av tomtmark.

Geoteknik
Förvaltningen vill förtydliga att samtliga schaktslänter, exempelvis för diken och dagvattendammar, 
ska erosionsskyddas. 

Kommentar: Planen har kompletterats med bestämmelser om erosionsskydd.

Skanska
Det är bra att Karlstad tillförs mer mark för handel och verksamheter, det finns ett stort behov av 
det när Karlstad växer.

Eriksberg 1:8 var med i det ursprungliga förslaget till ny detaljplan för Västra Eriksberg och vi 
deltog i arbetet med att ta fram de första utkasten till detaljplan. I våras fick vi information om att 
fastigheten skulle lämnas utanför planförslaget med hänsyn till den osäkerhet som råder kring hur 
Trafikverkets förslag till förändring av infrastrukturen kommer att se ut (väg 722 och E18 med 
tillhörande trafikplatser Skutbergsmotet och Bergviksmotet).

Från vårt perspektiv är det angeläget att Trafikverkets planer för området direkt söder om planom-
rådet fastställs skyndsamt så att vi vet hur vår fastighet kan användas. Vi vill att Eriksberg 1:8 så 



snart som möjligt integreras in i den aktuella detaljplanen med samma förutsättningar som verksam-
hetsområdet i övrigt norr om vår fastighet.

Fram till den tidpunkt då det går att säga hur ombyggnationen av infrastrukturen kommer att se 
ut och fastigheten kan integreras i detaljplanen för Västra Eriksberg så är det vår önskan att fastig-
heten Eriksberg 1:8 kan användas för parkering i samband med Skanskas entreprenad som rör om- 
och tillbyggnad Centralsjukhuset. Vi kommer att ansöka om bygglov och göra nödvändiga utred-
ningar för att det ska bli möjligt.

Kommentar: När utformningen av Bergviksmotet lagts fast kommer planläggning av östra delen av Eriksberg att 
aktualiseras. De fastigheter som utgått ur den nu aktuella detaljplanen får övervägas i samband med det. 

Yttranden från övriga
Hans Nyqvist
Mina tidigare synpunkter på detaljplanen har nu besvarats och tillgodosetts, men det finns detaljer 
som är värda att påpeka, samt några frågor. Se även skiss på bifogad planritning.
1. Utfart tillåts strax söder om ladans SV hörn. Vägens linjeföring i kombination med ladans 
närbelägna hörn, medför att sikten blir dålig.
2. Vid samma hörn ska en GC- väg rymmas mellan bilvägen och ladan. Vilket verkar bli 
trångt. Vid den nyplanerade bebyggelsen har det angetts måttet 6 m mellan GC-väg och byggnad. 
Varför tillämpas inte samma princip förbi ladan? Då blir även sikten bättre.
3. Det orangefärgade området avslutas i söder med en ”spets”. Det vore bättre om spetsen 
ersätts med en böjd linje som är parallell med min illustrerade framtida vägutformning.
4. Skissad cirkulationsplats behöver nog förskjutas något västerut, om mina synpunkter 1 och 
2 blir accepterade. Det kanske vore bra om den framtida trafikplatsen illustreras, för att helheten ska 
bli lättare att förstå. (Jag kan via min arbetsgivare WSP, vara behjälplig med att ta fram en skiss för 
detta ändamål).
5. Vändplanerna är olämpligt utformade. ”Bubblan” bör placeras på motsatt sida av vägen för 
att körningen ska underlättas. Om boggiebuss ska kunna vända så behöver radien ökas till 30 m. 
6. Behövs det ingen vändplats på den nord-sydliga huvudatan?

Kommentar: 
1 och 2. Plangränsen har justerats så att området väster om ladan infogats i planen och möjliggör en utbyggnad som 
ger större avstånd till ladans hörn. Även med befintlig väg som tillfart bedöms sikten som tillfredsställande.
3. Planområdets gräns har justerats för att ge ytterligare frihet åt utformningen av Skutbergsmotet.
4. Eftersom principutformningen av Skutbergsmotet inte är fastlagd finns ingen illustration av trafikplatsen med i 
planhandlingarna.
5. Vändplanerna har justerats något, men inte flyttats. Att lägga ”bubblan” över parkmark med dagvattenanlägg-
ningen skulle medföra behov att kulvertera dagvattendiket vilket inte är önskvärt. Vändplanerna bedöms tillräckligt 
stora för den trafik som antas komma att trafikera området.
6. Vändplats på den nord-sydliga huvudgatan kommer att anläggas utanför planområdet i avvaktan på att vägen 
dras vidare. Samma gäller för den öst-västliga huvudgatan.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg
2021-11-11.
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