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INLEDNING
Bakgrund och syfte
Karlstads kommun har stort behov att kunna erbjuda mark för etablering av verksamheter, och har 
därför tagit fram ett förslag till detaljplan för att skapa verksamhetsmark inom området Eriksberg, 
ca fem kilometer väster om Karlstads centrum.

Syftet med planen är framförallt att skapa planlagd mark för verksamheter för att kunna tillgo-
dose det akuta behovet av mark för upplåtelse till nya och befintliga företag i kommunen och för 
att kunna möta efterfrågan på verksamhetsmark under några år framöver. Ett annat syfte är att ge 
skydd åt och möjliggöra lämplig användning av befintliga, kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
inom planområdet.

En behovsbedömning har gjorts (april 2017) som visar att genomförande av detaljplanen kan antas 
medföra risk för betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas 
och processas tillsammans med detaljplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att belysa de 
miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå vid genomförande av planförslaget samt beskriva hur 
eventuella negativa miljökonsekvenser kan minskas eller undvikas. Miljökonsekvensbeskrivningens 
syfte är också att bredda underlaget för beslut om markanvändningen.

Uppdraget att upprätta detaljplanen gavs 2016. Miljöbalkens (SFS 1998:808) bestämmelser i lydelse 
före 2018-01-01 ska därför tillämpas. Det innebär att miljöbedömningsprocessen ska tillgängliggö-
ras för myndigheter, berörda kommuner och allmänheten m fl (MB 6 kap 14 § i lydelse före 2018-
01-01). Detta sker tillsammans med planprocessen.

Planförslaget i korthet
Planförslaget innebär att närmare 30 ha åkermark (klass 2 enligt kommunens klassning i översikts-
planen, dvs den lägre klassen av två) tas ur bruk och kan nyttjas för etablering av olika verksamheter 
- industri, service, lager, tillverkning och därmed sammanhängande kontor samt partihandel och 
handel med skrymmande varor. Området kommer att i stor utsträckning hårdgöras (tak och belagda 
ytor). Dagvatten från fastigheterna och från gatorna avleds huvudsakligen i öppna diken, och längs 
Eriksbergsbäcken anläggs en dagvattenpark med kapacitet att fördröja både normalt dagvatten och 
vatten från kraftiga regn. Ladugårdsbyggnaden vid f  d Eriksbergs gård med omgivande område 
avses användas för besöksverksamhet (samlingslokal, restaurang, kulturell verksamhet eller liknande 
publik verksamhet), samt möjlighet till kontor och hotell/vandrarhem.

Den nu aktuella detaljplanen omfattar inte hela Eriksbergsområdet. Ca 40 % av jordbruksmarken 
kommer att vara kvar och tills vidare fortsatt brukas i den östra delen av området. Dock är det tro-
ligt att även denna del av Eriksberg i framtiden kommer att planläggas och tas i bruk för liknande 
ändamål i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för området (se nedan). 

Tidigare planering och beslut
Översiktsplan
Eriksberg anges i Karlstads översiktsplan 2012 som område för handel och verksamheter. Inrikt-
ningen ska enligt översiktsplanen preciseras i en fördjupning av översiktsplanen.

Arbete med en ny översiktsplan pågår, med samråd under sommaren 2021.
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Fördjupad översiktsplan för Eriksberg
En fördjupad översiktsplan för Eriksbergsområdet togs fram 2012 med huvudsakligt syfte att skapa 
möjligheter att komplettera Bergviks köpcentrum med mark för etablering av ytterligare handel, 
samt att skapa planlagd mark för etablering av industri och liknande verksamheter. Den nu aktuella 
detaljplanen omfattar västra delen av FÖP Eriksberg, som anges som område för industri, verksam-
heter och kulturmiljö. 

En mindre del av det nu aktuella planområdets östra del är i FÖP:en angivet som område för han-
del och tjänsteföretag, vilket inte längre är aktuellt.

Detaljplaner
Området är inte detaljplanelagt. Beslut om planläggning fattades av Stadsbyggnadsnämnden  
den 16 mars 2016, § 21. Planområdet gränsar i väster till detaljplan för Eriksbergs masshanterings-
station, akt nr 1780K-39-P99/18.

Avgränsning
Geografisk avgränsning
Planområdet omfattar 37 ha och gränsar i norr till kommunens huvudvattenledning från Sörmon, 
som ligger i jordbruksmarkens norra del mot skogsmark som ägs dels av Karlstads kommun (del av 
Fintatorp 2:1) och dels av privat fastighetsägare (Eriksberg 1:7). I väster gränsar planområdet till  
Eriksbergs masshanteringsstation (Eriksberg 1:9). I söder gränsar planområdet till väg 722 utmed 
E18. Gränsen i öster utgörs delvis av Eriksbergsbäcken (som ingår i planen) och i övrigt av skogs-
område kring Aspsätters gård.

Avgränsning i sak
De miljöaspekter som behandlas i denna miljökonsekvensbeskrivning är sådana som skulle kunna 
medföra risk för betydande miljöpåverkan. Avgränsningen har gjorts i samråd om behovsbedöm-
ningen med länsstyrelsen (januari och april 2017). Utifrån avgränsningen bedöms följande miljö-
aspekter som de viktigaste att behandla: 
• mark (förändring av markanvändning), 
• naturresurser (jordbruksmark), 
• naturmiljö (biotoper, biotopskydd och skyddade arter), 
• kulturmiljö (fornlämning/kulturlämning), 
• vatten (dagvatten och vattenkvalitet), 
• trafik (riksintresse för kommunikation), samt
• luft- och klimatfaktorer (ökade transporter).

Utredningar
• Industrimarksutredning, Karlstads kommun 2013,
• Dagvattenutredning, WSP 2017-12-06 med kompletterande PM Dagvattenutredning Eriksbergs 

industriområde 2021-06-14,
• Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Eriksberg, Arkeologgruppen AB rapport 2018:20,
• Geoteknisk undersökning, Sweco 2014-01-07,
• PM Geoteknik - stabilitetsutredning, Sweco 2020-04-15
• Översiktlig naturinventering Eriksberg 2017 och 2018, Karlstads kommun,
• Fågelinventering, Naturvisaren 2017-07-12,
• Inventering av groddjur vid Eriksberg, Karlstads kommun 2019-10-04,
• Inventering av fladdermöss vid Eriksberg, Calluna 2020-11-30
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• Inventering av fladdermusboplatser inför byggnation vid Eriksberg, Calluna 2020-11-30
• Fladdermusutredning gällande påverkan av exploatering utmed västra Karlstads Vänerkust, 

Sweco 2021-03-18
• Inventering av generella biotopskydd, Eriksberg, Greensway 2020-12-08
• Påverkan på objekt med generellt biotopskydd inom detaljplan för Eriksberg, Karlstad, Sweco 

2021-05-17
• Därtill har Calluna och Sweco medverkat med skrivningar i avsnittet Naturmiljö i miljökon-

sekvensbeskrivningen.

BEHOVET AV INDUSTRIMARK
Karlstadsregionen har under de senaste åren ökat befolkningsmässigt. Det byggs och har byggts bo-
städer i snabb takt i regionen. Näringslivet har stark tillväxt och många av regionens företag behöver 
expandera för att kunna möta efterfrågan på sina marknader.  Det råder brist på kompetens inom 
i stort sett alla branscher över hela landet och även internationellt.  För att kunna behålla företagen 
och attrahera nya företag och kompetens till Karlstad behöver kommunen erbjuda bra möjligheter 
för företag att etablera sig och att utvecklas. Det är kring de faktorerna som Karlstad konkurrerar 
med landets övriga kommuner och regioner. Efterfrågan på verksamhetsmark för nya företag och 
för befintliga företag som behöver expandera är stor. Finns inte detaljplanerad verksamhetsmark att 
tillgå försvinner företagen ett efter ett och då i förlängningen även människorna.  

Tillgång på verksamhetsmark i bra logistiklägen är idag en konkurrensfördel. För Karlstads del 
handlar det om E18-lägen. De ger bra skyltlägen mot förbipasserande, de har bra tillgänglighet, 
vilket innebär att det är lätt att transportera gods till och från verksamheterna, och de har ett bra 
strategiskt geografiskt läge med access till både Stockholm, Oslo och Göteborg.

Vikten av skyltlägen kan sammanfattas enligt följande:
• En marknadsföringskanal.
• Viktigt för nationella/internationella varumärken att synas vid passering.
• Rent logistiskt är det en betydande fördel att ligga väldigt nära en europaväg för att snabbt ta sig 

ut i trafiken.
• Svårt för kommunen att agera proaktivt vad gäller etableringar, dvs konkurrera med andra stä-

der för att öka tillväxten, om inte sådana lägen finns.
• Det är en viktig faktor för de befintliga företag som redan finns i Karlstad – ju fler företag som 

etablerar sig här desto fler människor flyttar hit och då blir det lättare att rekrytera personal.

Av målen i kommunens strategiska plan har bl a vikten att verka för ett starkt näringsliv som vill 
satsa som grund för Karlstads fortsatta utveckling och tillväxt, samt ett gott företagsklimat med 
bra förutsättningar för näringslivet och att arbeta för att vara en attraktiv etableringsort för företag, 
särskild bäring på denna detaljplan. Inom detta ryms strävan efter att ha planlagd mark att erbjuda 
både nya företag som vill etablera sig i kommunen och befintliga företag som behöver växa och 
utvecklas. Läget för närvarande är att kommunen har alltför lite (i stort sett ingen) planlagd industri-
mark som kan upplåtas. Det kommer många förfrågningar från företag som håller på att växa, och 
det kommer förfrågningar om större etableringar. 

Mer verksamhetsmark är nödvändigt för kommunen för att säkra tillväxten och för att fortsätta ut-
vecklas som motorn i Värmland. Kan inte Karlstad utvecklas och få den tillväxt som behövs, kom-
mer inte heller övriga Värmland att öka sin. Länet är beroende av Karlstads utveckling och tillväxt. 
Och läget är akut. Karlstads kommun bedömer att inom en tvåårsperiod kommer ingen tätortsnära 
planlagd industrimark finnas kvar att upplåta om inte ytterligare områden planläggs.
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Bråtebäcken har under de senaste åren varit det område där industrimark har varit tillgänglig, nu är 
all mark antingen anvisad eller reserverad. Många företag har anmält intresse för etablering inom 
Eriksberg när det området står klart. Bedömningen är att Eriksberg kommer att utgöra ett mycket 
viktigt och nödvändigt tillskott i kommunens planberedskap för verksamheter.

Genom det planerade verksamhetsområdets läge, ca 5 km från Karlstads centrum och med närhet 
till många bostadsområden, tillsammans med det stora behovet av mark för verksamhetsetablering-
ar, är det ett väsentligt samhällsintresse att det kan komma till stånd. 

ALTERNATIV 
Placeringen av ett nytt verksamhetsområde enligt det nu aktuella planförslaget har föregåtts av 
tidigare utredningar och översiktsplaner, där inga ytterligare industrimarksområden av motsvarande 
storlek pekats ut. Miljökonsekvensbeskrivningen för denna detaljplan behandlar därför endast ett 
nollalternativ och planförslaget (huvudalternativet). Under rubriken Områden som bedömts inte vara 
möjliga eller lämpliga beskrivs områden som bedöms som icke funktionellt lämpliga eller ekonomiskt 
rimliga att genomföra. Därför behandlas de inte som alternativa lägen i denna process.

Planförslaget - huvudalternativet 
Den föreslagna detaljplanen för Västra Eriksbergs verksamhetsområde ger möjlighet att bebygga 
ca 25 ha mark med olika slag av verksamheter. Planutformningen är flexibel så att tomter av olika 
storlek kan åstadkommas - från större än 50 000 m2 till små tomter om 3-4000 m2, beroende på 
önskemål från etablerare. Den sammanlagda byggnadsarean uppskattas översiktligt till ca 100 000 - 
150 000 m2 beroende på hur stor del av tomterna som kommer att bebyggas.

Några av tomterna som kan erbjudas har skyltläge direkt mot E18.

Ladugårdsbyggnaden och ladan vid f  d Eriksbergs gård har stort kulturhistoriskt värde. Planen ger 
möjlighet till en publik användning - som samlingslokal, restaurang eller liknande - vilket skapar 
förutsättningar för att byggnaderna ska kunna bevaras och underhållas. Byggrätt skapas också för 
att kunna komplettera befintliga byggnader med ytterligare någon/några byggnader.

Gårdstomten till Eriksbergs gård har av länsstyrelsen pekats ut som fornlämningsområde. Den är 
bevuxen med ett antal stora träd som tillsammans med övrig vegetation kommer att bevaras som 
parkmark. Befintlig uppfartsväg till tidigare mangårdsbyggnad är tänkt att utnyttjas som gång- och 
cykelväg.

De mindre naturmarksområdena i västra delen, vid vägen till masshanteringsstationen, bevaras till 
stor del. Ett större parkområde skapas utmed Eriksbergsbäcken samt mot skogsmarken i norr för 
fördröjning och rening av dagvatten i dammar och vattendrag.

Dagvattenhanteringen utformas huvudsakligen med öppna lösningar. Från tomterna leds dagvatt-
net till dagvattendiken på allmän platsmark (parkmark), de flesta längs gator i området. Dessa diken 
mynnar i dagvattenanläggningen utmed Eriksbergsbäcken. Dagvattenanläggningen dimensioneras 
så att den förutom att ta hand om normalt dagvatten också kan förhindra översvämning av E18 på 
grund av kraftiga regn.

Nollalternativet
Nollalternativet beskriver en tänkt framtida situation om området inte planläggs och exploateras. 
Det utgår från dagens situation där marken inte är planlagd och huvudsakligen består av åkermark 
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som nyttjas/har nyttjats för jordbruksändamål. Fastigheten i sydöstra delen av planområdet har i en 
del tidigare varit bebyggd med en bostad.

Nollalternativet innebär att åkermarken kvarstår och kan fortsätta arrenderas ut och nyttjas för 
jordbruksverksamhet. Sannolikheten för att jordbruksmarken fortsatt kommer att brukas är därför 
relativt stor.

Ladugårdsbyggnaderna vid f  d Eriksbergs gård kan fortsätta hyras ut. Ingen begränsning för vad 
byggnaderna får användas till finns då, och byggnaderna har inte heller något skydd mot rivning 
eller förvanskning.

Den tidigare bostadsfastigheten i planområdets sydöstra del kommer sannolikt att förbli obebyggd 
och successivt växa igen i ett nollalternativ. Att nyttja den för annan användning kräver sannolikt att 
användningen prövas i detaljplan.

I nollalternativet anläggs ingen dagvattenpark utmed Eriksbergsbäcken, utan vattenavledningen 
kommer att ske på samma sätt som idag. Vid kraftiga regn (skyfall) kvarstår risk för översvämning 
av både väg 722 och E18 (jfr augusti 2014). Fortsatt odling av åkermarken innebär tillförsel av göd-
ningsämnen och bekämpningsmedel inom ramen för vad som är tillåtet inom vattenskyddsområdet 
för Kattfjorden, och någon ytterligare rening än vad som dagens diken medför kommer inte att ske.

Områden som bedömts inte vara möjliga eller lämpliga
Välsviken
Eriksberg, Välsviken och Bråtebäcken har sedan lång tid funnits med i Karlstads översiktliga 
planering som områden för etablering av verksamheter. I en utredning i slutet av 1980-talet gjordes 
en jämförande studie av områdena, och valet föll då på att öppna Välsvikenområdet. Välsviksleden 
byggdes för att skapa en god koppling mellan Örsholmen och E18, och i början av 1990-talet upp-
rättades detaljplan för industriverksamhet för en del av området. Detta område är nu fullt utbyggt, 
och ytterligare ett delområde inom Välsviken har planlagts för industriverksamhet och är delvis 
utbyggt.

En fördjupad översiktplan för Välsviken antogs 2019. Den huvudsakliga användningen av mark 
som ännu inte är ianspråktagen är bostäder, men några områden för verksamhetsetableringar ingår 
också i förslaget (totalt ca 20 ha för industri/kontor fördelat på flera delområden). Några delom-
råden har skyltläge mot E18 och bedöms kunna bli attraktiva för företag som önskar exponera sig. 
Inga riktigt stora tomter finns att tillgå inom området.

Bråtebäcken
Detaljplan för Bråtebäcken upprättades 2012. Ingen mark finns kvar att upplåta.

Industrimarksutredning
År 2013 gjordes en översiktlig industrimarksutredning, i syfte att studera möjliga områden för 
att skapa planlagd industrimark i Karlstads tätorts närhet. Eriksberg är ett av de områden som 
beskrivs i studien. Flera av de övriga områden som då undersöktes har sedan dess planlagts/tagits i 
anspråk för upplåtelse av mark (del av Välsviken, Bråtebäcken, Örsholmen).

För att möta efterfrågan på industrimark har därefter Våxnäs industriområde utvidgats mot norr (nu 
fullt utbyggt).

Ilanda
Industriområdet Ilanda i Skåre är inte fullt utbyggt enligt gällande detaljplan. Huvuddelen av den 
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återstående industrimarken (ca 2 ha, ej sammanhängande) är privatägd och används för närvarande 
för bostadsändamål (bostäder som var befintliga när detaljplanen upprättades). 

Ilanda väst
I Karlstads kommuns översiktplan är hamnen (Wermlandskajen-Vänerterminalen) utpekad som ett 
område för stadsutveckling. För att möjliggöra en omvandling av området krävs det att Stora Ensos 
lagerlokaler flyttas. Karlstads kommun gjorde därför en utredning (Ilanda logistikområde, 2017) med 
syfte att undersöka möjligheterna att flytta lagerlokalerna till Ilanda, som tidigare pekats ut som 
ett lämpligt område med tanke på närhet till riksväg och järnväg (se Industrimarksutredning 2013). 
Utredningen resulterade i att en sådan lokalisering inte var möjlig, bl a på grund av att den berörde 
högklassig jordbruksmark (klass 1) och behov av infrastrukturinvesteringar.

Gräsdalen Östra
Området är planlagt för industriverksamheter och möjliggör för cirka 8500 m2 BTA (1,5 ha mark). 
Anledningen till att området inte exploaterats enligt plan beror på markföroreningar och att kostna-
derna för en marksanering inte bedöms ekonomiskt rimlig i förhållande till den areal industrimark 
som kan skapas.

Stockfallet och Edsgatan 
En fördjupad översiktsplan för Stockfallet och Edsgatan antogs 2006. I denna ingår ett ca 10 ha 
stort område för verksamheter intill riksväg 63. För att nå området behöver en trafikplats byggas på 
väg 63, varför fortsatt planläggning för området inte är aktuell.

Sammantagen bedömning
Vare sig Välsviken eller Ilanda (eller båda tillsammans) räcker till för att täcka behovet av mark för 
verksamhetsetableringar i Karlstad. Något ytterligare område för verksamhetsetableringar, utöver 
Eriksberg, finns inte i kommunens översiktsplan. Någon alternativ lokalisering som är godtagbar ur 
samhällsbyggnadssynpunkt, funktionellt lämplig och ekonomiskt rimlig finns således inte.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Geografiskt läge
Eriksberg är beläget i Karlstads tätorts västra del, ca fem km väster om centrum (bild nedan). Söder 
om Eriksberg ligger Bergviks handelsområde samt ett mindre villaområde mellan E18 och Vänern, 

Områdets läge i staden (planområdet något justerat i förhållande till bilden)
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öster om Eriksbergsområdet finns riksväg 61-62 och bostadsområdet Henstad, och i norr och väs-
ter vidtar skogsmark. Ca en kilometer norrut ligger väg 702 (Trossnäsvägen), som ansluter till väg 
61-62 i Katåsmotet.

Planområdet, består av den västra delen av Eriksberg (delar av fastigheterna Eriksberg 1:1 och Fin-
tatorp 2:1, samt en privatägd fastighet öster om Eriksbergsbäcken, Eriksberg 1:4). Planläggning av 
den östra delen av Eriksberg avvaktar bl a utvecklingen inom Bergviks handelsområde och föränd-
ringar i trafiksystemet (ny trafikplatsutformning i Bergvik).

Nuvarande markanvändning

Området består huvudsakligen av brukad åkermark som ägs av kommunen och arrenderas ut. Av 
f  d Eriksbergs gård i sydvästra delen av planområdet finns ladugårdsbyggnaden och ett uthus kvar, 
medan mangårdsbyggnaden (inte ursprunglig) brann ner 2013. Ladugården och ladan är uthyrda 
för kulturverksamhet. Den privatägda fastigheten i den sydöstra delen av planområdet har avverkats 
och nyttjas inte i avvaktan på planläggning. Den är taxerad som småhusenhet, men byggnaderna är 
numera bortrivna.

Riksintressen
Planområdet ligger strax intill E18 som är av riksintresse för kommunikationer enligt MB 3 kap  
8 §. Detaljplanens genomförande berör riksintresset såtillvida att Skutbergsmotet på E18 utgör en 
av tillfarterna till det planerade verksamhetsområdet.

Planområdet berör därmed också riksintresseområdet enligt MB 4 kap ”Vänern med öar och 
strandområden”, som på grund av sina natur- och kulturmiljöförhållanden är av riksintresse för 
friluftsliv och turism. Riksintresseområdet omfattar enligt kommunens översiktsplan hela den del av 
Karlstads kommun som ligger söder om E18. 

I länsstyrelsens redovisning av riksintresseområden ligger Eriksberg inom riksintresseområde enligt 
4 kap MB. 

Ortofoto över Eriksbergsområdet - detaljplanens avgränsning markerad med röd linje
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Skyddade områden
Planområdet ligger inom vattenförekomsten Kattfjorden, som utgör vattenskyddsområde enligt  
7 kap 21 § MB. Området ligger huvudsakligen inom den sekundära skyddszonen. Kattfjorden utgör 
råvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer Karlstads tätort och Hammarö med dricksvat-
ten. Det finns särskilda föreskrifter för vattenskyddsområdet för att skydda vattnets kvalitet, bland 
annat förbud mot att använda förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus för markut-
fyllnad och återfyllning.

Inom planområdet finns flera öppna diken och tre åkerholmar som omfattas av det generella bio-
topskyddet för småbiotoper i odlingslandskap enligt 7 kap 11 § MB. Åtgärder som skadar naturmil-
jön inom generellt biotopskyddade områden kräver dispens som söks hos länsstyrelsen.

Gårdstomten vid Eriksbergs gård utgör fornlämningsområde, som skyddas av Lagen (1942:350) om 
fornminnen.

Trafik
Karlstads kommun har tagit fram en simuleringsmodell över Karlstads trafiksituation utifrån 
prognosår 2040. Denna har kompletterats med särskilt scenario för området Eriksberg/Bergvik där 
planerad exploatering i anslutning till Bergviks köpcentrum har lagts till (Scenario Bergvik, WSP 
2017-05-05). Utredningen resulterade i en rad åtgärdsförslag med anledning av förväntade trafik-
mängder. 

Trafikverket, tillsammans med bl a Karlstads kommun, har tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
för E18 genom Karlstad. Denna innehåller förslag till en rad åtgärder både i anslutning till Bergvik 
och i Skutbergsmotet. Gränsen för den nu aktuella detaljplanen har lagts så att den inte försvårar ett 
genomförande av sådana åtgärder.

MILJÖKONSEKVENSER
Mark
Nuläge
Eriksbergsområdet som helhet omfattar ca 80 ha, huvudsakligen öppen mark, enligt den avgräns-
ning som gjorts i FÖP Eriksberg. Större delen av marken odlas.

Den ändrade markanvändning som föreslås i planförslaget gäller Eriksbergsområdets västra del  
(37 ha), som till övervägande del består av odlad jordbruksmark.

Konsekvenser av planförslaget
Ändrad markanvändning enligt planförslaget leder bl a till följande konsekvenser:
• jordbruksverksamheten upphör inom planområdet (se avsnittet Naturresurser nedan),
• vattenavrinningen blir snabbare (se avsnittet Vattenmiljö nedan),
• landskapsbilden - mötet med staden - förändras (se avsnittet Landskapsbild i planbeskrivningen),
• trafikbelastningen ökar, framförallt i Skutbergsmotet (se avsnittet Trafik i planbeskrivningen),
• förutsättningar skapas för användning och skydd av befintlig bebyggelse (se avsnittet Kulturmiljö 

nedan), och
• områdets naturförhållanden förändras (se avsnittet Naturmiljö nedan).

Planförslaget bedöms innebära både positiv och negativ påverkan på markförhållanden. Planen ger 
möjlighet till ett mer intensivt nyttjande som skapar arbetsplatser och bidrar till kommunens tillväxt. 
Samtidigt försvinner mark för livsmedelsförsörjning. Den samlade bedömningen är att omvand-
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lingen till verksamhetsområde är av större samhälleligt värde än att fortsätta med jordbruk inom 
området.

Konsekvenser av nollalternativet
Så länge det finns intresse att bruka jordbruksmarken kommer detta sannolikt att fortgå. Den av-
verkade marken i sydöstra delen kommer sannolikt inte att återgå till skogsmark/bostad utan annan 
användning kommer troligen att sökas. De befintliga byggnaderna vid Eriksbergs gård kan även 
fortsatt hyras ut, eller möjligen avyttras, för något ändamål som bedöms som lämpligt. Något skydd 
för byggnadernas kulturhistoriska värde finns inte.

Eriksberg är i kommunens översiktsplan utpekat som område för stadsutveckling för störande verk-
samheter, varför andra exploateringsanspråk kan komma att riktas mot området.

Nollalternativet bedöms inte innebära vare sig positiv eller negativ påverkan.

Naturresurser
Miljömål som berörs
• Ett rikt odlingslandskap
Riksdagens definition av miljömålet: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks.

MB 3 kap 4 §
Jordbruksmark är av nationell betydelse och regleras i bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden enligt miljöbalken. I propositionen (1985/86:3) förtydligas att brukningsvärd 
jordbruksmark är sådan mark som utifrån läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar lämpar sig 
för jordbruksproduktion. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller an-
läggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt (funktionellt lämpligt och ekono-
miskt rimligt) genom att annan mark tas i anspråk. 

Nuläge
Planområdet består till stor del av brukad åkermark, som är klassad som värdefull jordbruksmark 
(klass 2 i kommunens översiktsplan, vilket är den lägre klassningen i en tvågradig skala - att jämföra 
med den nationella klassningen av jordbruksmark som har klass 1 som lägsta klass i en tiogra-
dig skala). Enligt länsstyrelsens underlag till Karlstads översiktsplan 2012 avser klass 1 åkermark 
av väsentligt intresse som bör förbehållas jordbruket och klass 2 mark med jämförelsevis sämre 
produktionsförutsättningar. Marken ägs av kommunen och arrenderas på korttidskontrakt ut för 
jordbruksverksamhet till privat aktör som huvudsakligen odlar grynhavre. Arrendatorn gör bedöm-
ningen att jorden har medelgod till god kvalitet som ger bra skörd. Jorden har få hinder och är av 
sådan storlek att relativt rationellt jordbruk kan bedrivas. Totalt utgör den sammanhängande utar-
renderade jordbruksmarken ca 55 ha.

Varje år minskar jordbruksmarken i Sverige på grund av att mark tas ur produktion. Den största 
anledningen till minskningen är att jordbruksmark läggs ner och växer igen. Exploatering står för en 
relativt liten del, ca 10 %, av det totala bortfallet av jordbruksmark nationellt.

Jordbruksmark i Karlstads kommun
I Karlstads kommun finns totalt ca 23 000 ha jordbruksmark, vilket utgör runt 15 % av den totala 
marken i kommunen. Under perioden 2011-2017 exploaterade kommunen cirka 27 ha jordbruks-
mark, vilket motsvarade 0,11 % av den totala arealen jordbruksmark. 
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I Jönköpings kommun som jämförelse, som har jordbruksarealer jämförbara med Karlstads kom-
mun, har där en betydligt högre exploatering av jordbruksmark skett perioden 2011-2015. Växjö 
har något mindre arealer men lite högre exploatering än Karlstad. Linköping har fyra gånger högre 
exploatering men förvisso också större arealer och andel jordbruksmark. I övrigt finns mycket av 
den bästa jordbruksmarken i Skåne, och exempelvis i Helsingborgs kommun exploaterades ca 70 ha 
under samma period. 

Planförslaget
Planen innebär att ca 30 ha av totalt ca 55 ha sammanhängande jordbruksmark inom Eriksberg tas 
i anspråk för annan markanvändning. Detta är knappt 60 % av jordbruksmarken inom hela Eriks-
bergs jordbruksmarksområde, och cirka 0,13 % av kommunens totala areal av jordbruksmark.

Motiv för att ta jordbruksmarken inom Eriksberg i anspråk för etablering av ett verksamhetsområde 
är kommunens stora behov av mark att erbjuda företag som önskar etablera sig i kommunen och 
befintliga företag som har behov av ny mark för utveckling av sin verksamhet (avsnittet Behovet av 
industrimark ovan). Eriksberg ligger därtill nära både Karlstads centrum och stora bostadsområden, 
vilket innebär förutsättningar både för framtida kollektivtrafikförsörjning till området och möjlighet 
att gå/cykla till sin arbetsplats. Något alternativt område för verksamhetsmark finns inte i tätortens 
närhet, vilket redovisats ovan (se avsnittet Områden som bedömts inte vara möjliga eller lämpliga ovan).

Bedömningen är att den planerade användningen utgör ett väsentligt samhällsintresse och att be-
hovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt på annan plats, varför 
miljöbalkens krav i 3 kap 4 § är uppfyllt.

Konsekvenser av planförslaget
De delar av jordbruksmarken som inte omfattas av detaljplanen, ca 25 ha motsvarande drygt  
35 % av Eriksbergs jordbruksmark, kan och kommer sannolikt fortsatt att brukas under en tid även 
om det blir svårare att bedriva rationellt jordbruk då den totala arealen minskar. På sikt planeras 
även den återstående jordbruksmarken inom Eriksberg att tas i anspråk för verksamheter i enlighet 
med översiktsplanen på samma sätt som Västra Eriksberg, samt till del för ny trafikplats vid Berg-
vik.

Eftersom tätortsnära jordbruksmark kan vara av stor vikt för framtida behov, medför förlusten av 
dessa marker negativa konsekvenser för de lokala försörjningsmöjligheterna. 

Jordbruksmarken inom Eriksberg utgör en mycket liten del (0,13 %) av den totala jordbruksmarken 
inom kommunen. Stora samlade jordbruksområden finns både väster, norr och öster om tätorten 
(Segerstad-Norsälven, Härtsöga-Hynboholm, Alstersälvens dalgång, Östra Fågelvik-Väse för att 
nämna några). Förlusten av jordbruksmarken inom planområdet bedöms därför endast medföra 
mycket små negativa konsekvenser för livsmedelsförsörjningen i regionen. Ianspråktagandet av 
jordbruksmarken har ingen påverkan på den nationella livsmedelsförsörjningen.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalterantivet innebär att området inte planläggs och jordbruksmarken blir kvar och kan fortsätta 
att brukas. Med tanke på områdets läge nära tätorten, och att området är utpekat i översiktsplanen 
som utvecklingsområde för tätorten, är det troligt att området även fortsättningsvis kommer att ar-
renderas ut på kortare tid. 

Då den svenska jordbruksmarken bedöms få ett ökat värde med anledning av klimatförändringar 
och ökad efterfrågan på närodlade jordbruksprodukter, kan Eriksbergs åkermark bli mer attraktiv 
med hänsyn till det stadsnära läget. 
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Naturmiljö
Miljömål som berörs
• Ett rikt växt- och djurliv
Riksdagens definition av miljömålet: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.

Kunskapsunderlag
Inom ramen för planarbetet har följande utredningar utförts och använts som underlag för detta 
avsnitt:
• Översiktlig naturinventering Eriksberg 2017 och 2018 (Karlstads kommun)
• Ekologiska samband i Karlstads tätort (Ekologigruppen, 2016)
• Fågelinventering av detaljplaneområdet Eriksberg (Naturvisaren, 2017)
• Dagvattenutredning (WSP, 2017 och 2021)
•  Inventering av groddjur vid Eriksberg (Karlstads kommun 2019)
•  Inventering av fladdermöss vid Eriksberg, Calluna AB 2020
•  Inventering av fladdermusboplatser inför byggnation vid Eriksberg, Calluna AB 2020
•  Fladdermusutredning gällande påverkan av exploatering utmed västra Karlstads Vänerkust,  

 Sweco 2021
•  Inventering av generella biotopskydd, Greensway AB 2020
•  Påverkan på objekt med generellt biotopskydd, Sweco 2021

Det har också gjorts ett utdrag från Artportalen med planområdet plus en buffert på ca 300 meter 
som avgränsning (Artdatabanken, 2019). En genomgång av naturvårdsunderlag i det aktuella land-
skapet har gjorts med data från Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, vilket har 
sammanställts i karta.

Nuläge
Planområdet 
Planområdet på ca 37 ha utgörs huvudsakligen av öppen åkermark med flera genomkorsande 
diken, varav ett bredare dike (Eriksbergsbäcken) i nordsydlig riktning. Norr om planområdet finns 
skogsmiljöer utpekade med ett högt naturvärde enligt kommunens naturvårds- och friluftsplan. En 
gårdsmiljö finns i den sydvästra delen med bland annat en gammal ladugård. Skogsmiljöerna inom 
planområdet består generellt av blandskog med tall, björk, al och gran. Delar av marken i anslutning 
till dikena är fuktig-blöt. 

Eriksberg har en ekologisk funktion i landskapet och området är utpekat som spridningskorridor 
(främst den södra delen) för groddjur, reliktbock och vildbin enligt analys utförd av Ekologigrup-
pen, 2016. Inga groddjur påträffades dock vid inventeringen våren 2019, och inte heller vid ett 
fältbesök 2020.

Eftersom det finns en närhet till andra öppna ytor t ex vid Skutberget och betesmarken vid Ikea 
(Bergviks strandängar) så har planområdet även en ekologisk betydelse för landskapet i stort. Områ-
det har ett värde för att arter som t ex groddjur och fåglar kan sprida och röra sig i landskapet, samt 
är av värde för reproduktion. Några groddjur har dock som nämnts ovan inte påträffats vid genom-
förd inventering.
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Naturvärden inom planområdet

Miljöerna strax utanför planområdet påverkar förutsättningarna för de arter som förekommer inom 
planområdet och är viktiga att analysera gällande spridningsvägar i landskapet. I figur 1 ovan redovi-
sas tidigare känd information om naturvärden i planområdets närhet.

Strax väster om planområdet finns naturreservatet Sörmon, utpekat som viktigt för bland annat 
insekter och sandödla. Söder om väg E18 finns en utpekad värdefull strandäng som gränsar till en 
nyckelbiotop mot Vänern, vilken utgörs av hällmarkstallskog med höga naturvärden.

En översiktlig naturinventering har under 2017 och 2018 gjorts av hela Eriksbergsområdet. Tre om-
råden med ett påtagligt naturvärde har pekats ut (figur 2 nedan), av vilka ett berörs av planområdet 
(område C). Den del av område C som berörs av planen är tidigare odlad mark som sedan 1970-ta-
let fått växa igen och består idag av relativt ung lövskog med lägre naturvärde än resten av området. 
Ett område som bedömdes ha ett visst naturvärde (område E) ligger i sin helhet inom planområdet. 
Området har dock kalavverkats sedan utredningen gjordes. Övriga områden ligger utanför planom-
rådet. Områden med naturvärden inom Eriksberg redovisas i tabell 1 och utgörs av skogsmiljöer 
med barr- och blandskog samt en fuktig ung triviallövskog. De skogliga naturvärdena i området är 
kopplade till förekomster av död ved, enstaka äldre träd, en viss variation av trädslag och ålder samt 
en varierad markfuktighet. 

Inom planområdet finns naturvärden kopplade till de öppna dikena som fungerar som spridnings-
korridor och livsmiljö för bland annat fåglar och insekter. Åkerholmarna inom Eriksberg är små, 

Naturmiljö figur 1. Förekomster av i tidigare inventeringar utpekade områden och arter kopplade till naturvärden i 
landskapet kring planområdet (plangränsen har justerats något i södra delen i förhållande till bilden)
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drygt 10 meter i diameter. Tre små åkerholmar (figur 2)1 finns inom planområdet, varav en är be-
vuxen med lövsly som började växa upp i början av 2000-talet. De övriga två åkerholmarna utgörs 
av små objekt om några kvadratmeter med berg i dagen.

Brynmiljöerna kring åkermarken, varav endast en mindre del ligger inom planområdet, är värdefulla 
miljöer för en lång rad arter, bland annat eftersom en variation av kärlväxter förekommer här. Inom 
gårdsmiljön finns gynnsamma miljöer för fåglar och insekter där också två träd utpekats som värde-
fulla i länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd. Inom gårdsmiljön och på flera andra platser i 
brynmiljöerna runt planområdet står stora sälgar vilka är viktiga för pollinerande vildbin på våren.

Naturmiljö, tabell 1. Beskrivning av naturvärdesklassning och beskrivning för de olika objekten (Karlstads kom-
mun, 2018). Av de inventerade områdena berörs endast område C och E av planen.
ID Naturvärdes-

klass
Ligger 
inom
planen

Naturtyp Beskrivning av biotopen och naturvärdet

A 3 Påtagligt Nej Granskog Grandominerat blandbestånd med hög lövan-
del, delvis f d jordbruksmark. Naturvärdet är 
kopplat till att död ved förekommer rikligt, 
gammalt dike och brynmiljö samt kantzon 
mot åker.

1 Plangränsen har sedan avsnittet skrevs justerats så att de två små åkerholmarna bestående   
 av berg i dagen inte ligger inom planområdet, men de kommer att beröras om/när gatan förlängs vidare  
 österut

Naturmiljö figur 2. Naturvärdesklassade områden i Eriksberg samt gräns för planområdet.
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C 3 Påtagligt Delvis Blandskog Blandskog, med stort inslag av lövträd bl a ek, 
sälg och asp. Naturvärdet är kopplat till några 
gamla tallar med sköldpaddsbark, måttlig 
förekomst av död ved, grova björkar samt fem 
riktigt grova aspar.

F 3 Påtagligt Nej Lövskog Yngre till medelålders, tät lövskog på fuktig,  
f d jordbruksmark. Här växer asp, björk, gråal, 
lönn och hägg. Naturvärdet är kopplat till en 
blandning av olika trädslag och åldrar, grova 
aspar, en hel del död ved och ett ganska rikt 
fältskikt gällande örter.

D 4 Visst Nej Blandskog Blandskog bestående av i huvudsak tall, gran 
och björk. Naturvärdet är kopplat till inslag av 
gammal tall samt kantzon mot åker.

E 4 Visst Ja Barrblandskog Äldre barrblandskog där naturvärdet är kopp-
lat till förekomster av död ved. Har avverkats 
sedan inventeringen gjordes.

Förekomst av fladdermöss och potentiella fladdermusboplatser har inventerats inom hela Eriks-
bergsområdet (inkluderat den östra delen som inte ingår i detaljplanen). Dessa utredningar har 
kompletterats med en analys av påverkan på fladdermöss inom hela Karlstads västra Vänerkust.

Karlstads Vänerkust innehåller rika flad-
dermusmiljöer både sett till länet och na-
tionellt. Områdets förekomst av äldre skog, 
lövskog och småskalig jordbruksmark, 
närheten till Vänerkusten samt till det stora 
våtmarksområdet i Klarälvsdeltat söder 
om Karlstad bidrar till dess höga värde 
för fladdermöss. Nuvarande bebyggelse, 
vägar och järnväg utgör begränsningar för 
fladdermöss, dels genom direkt ianspråk-
tagande av livsmiljö, dels genom reducerad 
habitatkvalitet och barriäreffekter från 
bland annat trafik, ljus och ljud.

En analys har gjorts av hur ett antal på-
gående exploateringsprojekt inom västra 
Karlstad påverkar gynnsam bevarandesta-
tus för olika fladdermusarter inom områ-
det (se vidstående karta). 

Eriksbergs gård och gårdsmiljön Aspsätter (fig 4 nästa sida) kan utgöra goda livsmiljöer för fladder-
möss, dels som boplatser, dels för födosök. Vid inventering av potentiella boplatser i planområdet 
och dess omgivningar identifierades 41 potentiella boplatser samt en mindre yta med flera träd som 
utgör potentiella boplatser. Nio av de identifierade potentiella boplatserna ligger inom planområdet 
men inga ligger inom områden som kommer bebyggas.

Naturmiljö figur 3. Analys av påverkan på 
fladdermöss av ett antal pågående planprojekt i 
västra Karlstad. Planområdet Västra Eriksberg 
markerat med röd linje i norra delen av utred-
ningsområdet.
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De öppna ytor som till stor del utgör planområdet för Eriksberg bedöms inte vara värdefulla för 
fladdermöss (Sweco 2021). En del av de beskogade områdena i anslutning till planområdet har 
utpekats som goda fladdermusmiljöer (Calluna AB 2020). Brynmiljöerna som omger den kringlig-
gande jordbruksmarken har förutsättning att utgöra goda jaktmarker för ett flertal fladdermusarter.

Skyddade områden - biotopskydd

Diken och åkerholmar inom Eriksberg har inventerats av Greensway hösten 2020. Inventeringen 
redovisas i figur 6 nästa sida. Biotoptypen Öppna diken (småvatten och våtmarker i jordbruksland-
skapet) finns i stor omfattning, sammanlagt ca 3 200 längdmeter. De flesta av dikena har bedömts 
som vattenförande året om. Ett av dikena, Eriksbergsbäcken, nr 6 i figur 6, är lite större och har ett 
något meandrande lopp.

Naturmiljö figur 4. Potentiella boplatser för fladdermöss inom Eriksberg samt gräns för planområdet (blå streckad 
linje)

Naturmiljö figur 5. Foton från 
planområdet, t v åkerholme i 
norr och t h öppet dike (huvud-
diket i sin norra del).
Foton från Karlstads kommun 
2018.
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I området finns tre mindre områden som klassificerats som åkerholmar. Två av dem är mycket 
små, endast några m2 enligt inventeringen2. De består av mycket små partier med berg i dagen, 
utan busk- och trädskikt. Enligt den översiktliga naturinventeringen finns där en del blommor, som 
rölleka, hundkex, ängssyra, veronika och olika gräs. 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.

Artdiversitet inom planområdet och habitat
Det har rapporterats 63 arter inom ett sökområde som omfattar planområdet och en buffert-
zon kring planområdet på ca 300 m (ArtDatabanken 2018). Därtill har 9 (ev 10) fladdermusarter 
identifierats vid en inventering inom hela Eriksbergsområdet (även den östra delen, utanför det 
nu aktuella planområdet). 27 arter, utöver fladdermusarterna, bedöms ha livsmiljöer i olika grad 
inom planområdet och kan dessutom räknas som naturvårdsarter, dvs rödlistade, ovanliga, juridiskt 
skyddade arter eller signalarter. 24 av arterna är fåglar vilka är knutna till antingen öppna miljöer 
med linjära element (diken och buskridåer), eller till varierande skogsmiljöer. Resterande fem tillhör 
gruppen kryptogamer och signalerar skogliga naturvärden med en viss kontinuitet. Ingen av de 
noterade naturvårdsarterna är ovanliga i Sverige men törnskata och stenskvätta är mindre allmänna 
i regionen. 

2 Plangränsen har sedan avsnittet skrevs justerats så att de två små åkerholmarna bestående   
 av berg i dagen inte ligger inom planområdet, men de kommer att beröras om/när gatan förlängs vidare  
 österut

Naturmiljö figur 6. Översiktskarta över objekt som bedöms utgöra generellt biotopskydd inom inventeringsområdet 
Eriksberg. Nummer efter bindestreck avser delområden av objekt. Röd streckad linje anger plangränsen.
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De gamla byggnaderna (ladugården och ett uthus) vid Eriksbergs gård och ett av de utpekade 
träden har hål som ger goda förutsättningar för att hysa fladdermuskolonier eftersom det finns en 
närhet till öppna mark- och vattenmiljöer där insektsproduktionen är högre i landskapet. Invente-
ring av förekomst av fladdermöss och fladdermusboplatser gjordes sommaren 2020. Inventeringen 
omfattar hela Eriksbergsområdet. Hög aktivitet av fladdermöss registrerades både vid Eriksbergs 
gård och Aspsätters gård (öster om planområdet) samt i skogsbrynet norr om planområdet. Inga 
observationer gjordes som tyder på att det fanns någon etablerad boplats inom Eriksbergs gård. 
Dock indikerar inventeringen att det finns en koloni i närheten av Aspsätters gård. 

Det finns inga groddjur rapporterade sedan tidigare på Artportalen. Inte heller påträffades några 
groddjur i den inventering som gjordes våren 2019 eller vid fältbesök våren 2020. Mängden diken, 
vattenmiljöer och fuktiga ytor gör ändå att området torde ha goda möjligheter för groddjur, fram-
förallt för spridning men möjligtvis även i viss mån för reproduktion. 

Skyddade arter 
Enligt de inventeringar som utförts och utdrag från Artdatabanken kan fyra fågelarter med ett juri-
diskt skydd förekomma inom eller i anslutning till planområdet: brun kärrhök, spillkråka, sångsvan 
och törnskata. Utifrån områdets biotopkvaliteter, planens omfattning och arternas ekologi dras 
slutsatsen att planområdet har betydelse för en av dessa fågelarter, törnskata, vilken därför bör 
konsekvensbedömas. I artskyddsförordningen anges följande för törnskata som är fridlyst enligt 4 §: 
”Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsin-
tresse att särskilda skyddsområden behöver utses”. 

Utöver de arter som är upptagna i bilaga 1 i fågeldirektivet, prioriteras skyddsarbetet i Sverige för 
de arter som är rödlistade3 eller uppvisar en negativ trend. 10 fågelarter är noterade inom eller 
strax utanför planområdet vilka antingen är rödlistade eller uppvisat en minskande trend. Av dessa 
bedöms fyra arter ha häckningsmiljöer och/eller viktiga födosöksytor inom områden som kommer 
att tas i anspråk och är därför relevanta att konsekvensbedöma: buskskvätta, gulsparv, tofsvipa och 
ängspiplärka. Dessa är också utpekade i fågelinventeringen 2017. Resterande sex arter (domherre, 
gröngöling, mindre hackspett, rödstjärt, stare och sävsparv) är registrerade strax utanför området 
(ArtDatabanken).

Alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta enligt 4 och 5 §§ i artskyddsförordningen, och i vissa fall 
av jaktlagstiftningen (3 § i jaktlagen). Samtliga arter är upptagna i Habitatdirektivets bilaga IV. Flad-
dermössen i Sverige är även skyddade av den europeiska konventionen Eurobats (Eurobats 2021). 
Enligt EUROBATS-avtalet ska områden som är viktiga för fladdermössens bevarandestatus skyd-
das från skada eller störning, förutsatt att detta är ekonomiskt och socialt genomförbart  
(EUROBATS, 1994). Nio (eventuellt tio) arter registrerades vid inventering sommaren 2020, dock 
inga boplatser inom planområdet. Några potentiella boplatsobjekt finns i byggnader och träd vid 
Eriksbergs gård. Miljön kring Aspsätters gård, där inventeringen indikerar förekomst av en koloni 
och stor aktivitet av fladdermöss gränsar direkt till planområdet. De områden som identifierades 
som viktiga för fladdermöss inom samt norr och öster om planområdet kommer att finnas kvar.

Av de fladdermusarter som påträffats i planområdet är nordfladdermus, fransfladdermus och brun-
långöra rödlistade. Ännu en rödlistad art, sydfladdermus, har påträffats i anslutning till planområdet 
och det är därför möjligt att denna art kan förekomma i planområdet.

Alla groddjur är fridlysta i Sverige där flera arter också har ett förhöjt skydd enligt artskyddsför-
ordningen. En groddjursinventering gjordes under våren 2019. Inga groddjur eller romklumpar 
observerads under inventeringsperioden. Så inte heller vid fältbesök våren 2020. I inventeringen 

3 I rödlista 2015. En ny rödlista publicerades 2020.
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konstateras att dikenas kvalitet inte är optimala för groddjurslek. Delar av dikena har kvaliteter som 
är gynnsamma för lekande groddjur men vattentillgången är osäker. Flödet i dikena är högt och 
området töms snart på vatten vilket skapar osäkerhet för groddjuren.

I norr och nordväst (utanför planområdet) finns diken som skulle kunna vara gynnsamma för grod-
djur men förmodligen mer som spridningsväg än som leklokal. Skogen är mycket tät och vattnet 
värms inte upp tidigt på våren.

Enligt kommunens kartering över ekologiska spridningssamband bedöms området ha betydelse för 
reliktbock. Då planområdet saknar livsmiljöer för arten (gamla solbelysta tallar) bedöms dock inte 
området utgöra en viktig plats för arten.

Naturmiljö tabell 2. Sammanställning av arter/artgrupper som bör konsekvensbedömas baserat på det kunskaps-
underlag som finns i dagsläget. Planområdet bedöms i dagsläget vara av störst betydelse för artena enligt prioriterings-
ordningen 1-7.

Art/artgrupp Artskydd 50% minsk-
ning 
1975–2005

Rödlistan Information

1. Buskskvätta x VU 
(sårbar)4 

Trolig häckning - 1 revir

2. Gulsparv x VU 
(sårbar)5 

Möjlig häckning - 3 revir

3. Tofsvipa x 6 Möjlig häckning - 3 revir
4. Groddjur Fridlysta Spridning och potentiella 

lekvatten. Inga groddjur kunde 
dock påvisas vid inventering 
våren 2019 eller vid fältbesök 
våren 2020.

5.Törnskata Bilaga 1, 
Fågeldirektivet

Möjlig häckning - 1 revir

6. Ängspiplärka NT (Nära 
hotad)7 

Födosök/möjlig häckning - 10 
födosökande individer

7. Fladdermöss Fridlysta Jaktmiljöer i brynmiljöer och 
över diken. Potentiellt goda 
boplatser i gårdsmiljö.

Planförslaget
Planförslaget föreslår markanvändning verksamheter och industri (Z1, J) inom huvudsakligen om-
råden med låga naturvärden. Två utpekade områden (totalt ca 2,5 ha) med visst (område E, figur 2) 
respektive påtagligt (del av område C, figur 2) naturvärde tas dock i anspråk för verksamhetsmark. 
(Område E, visst värde, har dock avverkats efter att naturinventeringen gjordes och inga natur-
värden bedöms därför finnas kvar och den del av område C, påtagligt värde, som berörs har lägre 
naturvärde än resten av område C). 

Fyra diken (ca 1400 meter) och tre åkerholmar som omfattas av det generella biotopskyddet läggs 
igen och tas bort. Planförslaget innebär samtidigt att fyra nya diken (ca 1500 meter) skapas och 
4 I ny rödlista 2020 ändrad till NT (nära hotad)
5 I ny rödlista 2020 ändrad till NT (nära hotad)
6 I ny rödlista 2020 klassad som VU (sårbar)
7 I ny rödlista 2020 klassad som LC (livskraftig)
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700 meter befintliga diken breddas och utformas med dämmen och vegetation. Områdets huvud-
dike (Eriksbergsbäcken) bevaras intakt och kompletteras med ett väl tilltaget parkstråk innehållande 
dammar och diken för fördröjning och rening av dagvatten samt ny vegetation.
Diket utmed den nord-sydliga huvudgatan (objekt 1 i figur 6 sid 19 ovan) liksom diket från mass-
hanteringsstationen (objekt 2) och huvuddiket i öst-västlig riktning till Eriksbergsbäcken (objekt 9) 
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) ersätts av ett nytt dike i planområ-
dets norra kant, söder om kommunens huvudvattenledningar. Alternativet att behålla diket i sitt 
nuvarande läge har studerats, men valts bort då det avsevärt försvårar områdets utnyttjande för 
verksamhetstomter. 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. Där ligger kommunens 
huvudvattenledningar från Sörmon i ett stråk med ca 20 meters bredd. Området kommer när jord-
bruksverksamheten upphör att skötas av kommunen som slåttrad gräsmark.

De öst-västliga dikena söder om huvuddiket (objekt 7 och 8) läggs igen i sin helhet. De är raka och 
har begränsade naturvärden. Deras funktion ersätts dels av ett nytt dike från gårdsområdet mot 
norr till det östvästliga huvuddiket, och av ett nytt dike i planområdets södra gräns. 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, något meandrande dike (objekt 10 i figur 6). 
Det leder bl a vatten från skogsområdena norr om Eriksberg till Eriksbergsbäcken (objekt 6). 
Planen innebär att även detta dike läggs igen och ersätts av ett nytt dike, som också kan ges ett 
delvis meandrande lopp, i anslutning till planområdets gräns mot norr och öster, där det också 
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), bevaras i sin helhet och kommer 
inte att förändras till sin utformning eller funktion. Det kommer att omges av ett generöst park-
område med intilliggande diken och dammar för dagvattenfördröjning, samt vegetation (träd och 
buskar) och utformning gynnsam för naturvärden.

Av de tre åkerholmar som identifierats inom planområdet består de två i söder (objekt 15 och 16 i 
figur 68) av mycket små partier med berg i dagen, utan busk- och trädskikt. Dessa kommer att för-
svinna vid exploateringen då de ligger i en planerad väglinje.

I planområdets nordvästra del finns en åkerholme som utvecklats sedan 1990-talet kring ett fuktigt 
område i jordbruksmarken (objekt 14). Området är bevuxet med lövsly och har ett värde för fågelli-
vet. Planen innebär att åkerholmen tas bort för att möjliggöra ett funktionellt nyttjande av området.

För området kring Eriksbergs gård, med utpekade värdefulla träd och brynmiljöer, föreslås använd-
ning för huvudsakligen besöksverksamhet respektive parkmark i detaljplanen. Flera bestämmelser i 
planförslaget reglerar bevarandet av gårdsmiljön och byggnaderna.

Planförslaget innebär också att del av jordbruksmarken i norr (mot skogen) planläggs som park-
mark med dagvattenanläggning.

8 Båda ligger utanför planområdet efter den gränsjustering som gjorts, men kommer att beröras om/när  
 gatan förlängs vidare mot öster
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Planbestämmelserna innehåller villkor för belysning med syftet att begränsa negativ påverkan på 
fladdermöss. 

Konsekvenser av planförslaget
Naturmiljöer
Den habitatförlust planens genomförande leder till medför huvudsakligen konsekvenser för områ-
dets artrikedom (insekter m fl) och funktion som spridningskorridor samt som rast- och häcknings-
lokal för fåglar.

Ianspråktagandet av miljöerna inom Eriksberg kan påverka landskapets funktion som spridningsvä-
gar för bland annat fåglar. Effekten blir att arterna kommer att få svårare att röra sig i landskapet 
och lägre chans att etablera sig på nya platser. Öppen jordbruksmark och öppna gräsytor förekom-
mer norr om planområdet vid Önnerud och Kätterud samt söder om E18 ut mot Skutberget-Bom-
stad och mot Hammarö. Arter knutna till öppen jordbruksmark i detta landskap kommer därför få 
längre sträckor mellan livsmiljöer. 

En positiv påverkan är att huvuddiket (Eriksbergsbäcken) som rinner under E18 kommer att för-
bättras avseende kantzoner och översvämningszoner i och med att det planeras dammar och mer 
vegetation än i dagsläget, vilket kan bidra till att artrikedomen inom flera artgrupper bevaras och 
stärks. Detsamma gäller för diket i nordväst som kommer att flyttas norrut. Att flytta ett vattendrag 
innebär ett avbrott i den ekologiska kontinuiteten, vilket är negativt för många arter. Det finns dock 
goda möjligheter vid flytt av diken, liksom vid anläggande av nya diken, att genom olika åtgärder 
höja naturvärdet eftersom de befintliga dikena i dagsläget saknar många biotopkvaliteter kopplade 
till vattendrag. Positivt är också att områdets norra delar planläggs som parkmark för dagvattenhan-
tering, vilket har betydelse för bl a insekter och bevarande av brynmiljöer.

De två utpekade värdefulla träden ingår i ett område som planläggs som park. Ett av träden ligger 
dock utanför plangränsen.

Planen överlappar i mycket liten utsträckning med de områden som utpekats som särskilt intres-
santa för fladdermöss och man har i planen lagt in en grön korridor utmed planområdets östkant. 
Brynzonen mot skogen i norr ligger inte inom planområdet. 

Skyddade arter och artdiversitet 
Effekterna på skyddade arter och artdiversitet vid genomförandet av detaljplanen bedöms bli små 
till måttliga. Habitatförluster och störningar sker främst för arter kopplade till öppen jordbruks-
mark med kantzoner. Av rödlistade och skyddade arter är det främst fåglar som bedöms påverkas. 
Anpassningar som minimerar påverkan, t ex att spara och förbättra ytor kring Eriksbergsbäcken, 
planeras i detaljplanearbetet.

Fåglar: För buskskvätta, törnskata och gulsparv samt resterande fåglar (tabell 2) blir effekten av 
planen att området i fortsättningen inte kommer kunna hålla lika många revir som idag och inte hel-
ler kan antalet revir öka. Effekten av planen och efterföljande habitatförlust gör troligen också att 
rastande fåglar inte kommer förekomma i lika stor utsträckning som idag.
 
Sammantaget på lokal populationsnivå bedöms det bli en liten negativ påverkan för ovan nämnda 
arter. Bevarandestatusen hos de utpekade fågelarterna bedöms inte påverkas av planen. Denna 
bedömning grundar sig på att arterna, förutom törnskata och stenskvätta, är vanligt förekommande 
i regionen och att ytan med påverkad häckningsmiljö blir liten. Relativt få potentiella revir och 
födosöksytor påverkas inom detaljplaneområdet. Törnskata och stenskvätta använder sig främst av 
miljöer inom gårdsmiljön och öppna diken, vilket är miljöer som kommer finnas kvar efter exploa-
teringen men få en lägre biotopkvalitet.
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Fladdermöss: Vilo- och potentiella boplatser för fladdermöss finns så gott som enbart i områden 
som inte kommer att exploateras. Träd som pekats ut som potentiella boplatser inom planområdet 
har boplatsvärde 3 (dvs begränsade boplatsförutsättningar), och de två byggnaderna inom område 
för besöksverksamhet (varav en bedöms ha goda boplatsförutsättningar, klass 2, medan den andra 
är av klass 3) har åsatts rivningsförbud och därmed kommer att finnas kvar. Inga boplatser har 
indikerats inom planområdet. Skogsbrynet i norr med stor aktivitet överlappar inte geografiskt med 
planen, och inte heller miljön i anslutning till Aspsätters gård. Brynzoner och diken i åkermarken 
som tas i anspråk för exploatering kan i dagsläget fungera som jaktmarker. Dessa kommer att för-
ändras i och med ett genomförande av planförslaget, framför allt genom att de inte längre kommer 
att omges av jordbruksmark. Mer gynnsamma jaktmarker finns dock söder om planerad bebyggelse 
över vatten och våtmarker. Sannolikheten att fladdermöss på populationsnivå kommer påverkas 
negativt på grund av den planerade exploateringen är låg.

Villkoren i planförslaget gällande belysning bedöms kunna ge minskad risk för ljusföroreningar i na-
turmiljön i och kring Eriksberg. Den planerade gröna korridoren i planområdets östra del bedöms 
kunna få en funktion som rörelsekorridor för fladdermöss. Därför bedöms sannolikheten för att 
planen leder till en negativ påverkan på bevarandestatus för någon av fladdermusarterna i närområ-
det som obetydlig. 

Det bedöms inte föreligga risk för att planen för Eriksberg, sammantaget med pågående plan-
processer längs Karlstads västkust, riskerar att påverka bevarandestatusen för fladdermöss eller 
landskapets kontinuerliga ekologiska funktion negativt. Bedömningen förutsätter att återstående 
miljöer med potentiellt goda värden för fladdermöss inom utredningsområdet för fladdermusanaly-
sen  (Sweco 2021) inte påverkas genom avverkning/vegetationsröjning, buller, belysning och annan 
mänsklig störning på ett sådant sätt att deras kvalitet för fladdermöss försämras. 

Groddjur: Effekterna av planen på groddjur bedöms som försumbar då inga groddjur kunde iakttas 
vare sig vid inventeringen våren 2019 eller vid fältbesök våren 2020. Genom att skapa öppna dag-
vattenlösningar i grönstråket längs Eriksbergsbäcken där dammar som kan fungera som lekvatten 
planeras att anläggas, kan möjligtvis förutsättningarna för groddjur i området på sikt öka. 

Naturmiljö tabell 3. Sammanställning av effekter på de arter/artgrupper som pekats ut baserat på det kunskaps-
underlag som finns i dagsläget.

Art/artgrupp 
 

Information Effekter på arten/artgruppen av planen

1. Buskskvätta Rödlistad i kate-
gorin Sårbar (VU)9 
samt har minskat 
50 % 1975-2005.

Området kommer troligtvis inte kunna upprätthålla det 
revir som finns idag och inte heller kan antalet revir öka. På 
lokal populationsnivå bedöms det bli ingen till liten nega-
tiv effekt. Bevarandestatusen hos buskskvätta bedöms 
inte påverkas av planen eftersom arten är relativt vanligt 
förekommande i regionen och att ytan med påverkad häck-
ningsmiljö blir liten. Få potentiella revir och födosöksytor 
påverkas.

9 I ny rödlista 2020 ändrad till NT (nära hotad)
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2. Gulsparv Rödlistad i 
kategorin Sårbar 
(VU)10 samt har 
minskat 50 % 
1975-2005.

Området kommer troligtvis inte kunna upprätthålla de 
revir som potentiellt finns idag och inte heller kan antalet 
revir öka. På lokal populationsnivå bedöms det bli ingen 
eller liten negativ effekt. Bevarandestatusen hos gulsparv 
bedöms inte påverkas av planen eftersom arten är vanligt 
förekommande i regionen och att ytan med påverkad häck-
ningsmiljö blir liten.

3. Tofsvipa Minskat 50 % 
1975-2005.11 

Området kommer troligtvis inte kunna upprätthålla de revir 
som potentiellt finns idag och inte heller kan antalet revir 
öka. På lokal populationsnivå bedöms det bli ingen till liten 
negativ effekt. Bevarandestatusen hos tofsvipa bedöms 
inte påverkas av planen eftersom arten är vanligt förekom-
mande i regionen och att ytan med påverkad häcknings-
miljö blir liten.

4. Groddjur Fridlysta Bedömningen är att groddjur inte påverkas av planen. Ef-
fekten av planen blir dock att potentiella habitat påverkas 
men i relativt liten omfattning. Beroende på hur dagvatten-
dammarna utformas kan förutsättningar för groddjur på 
sikt förbättras i förhållande till dagsläget.

5.Törnskata Bilaga 1,  
Fågeldirektivet

Området kommer ha svårare att kunna upprätthålla det 
revir som potentiellt finns idag och inte heller kan antalet 
revir öka. På lokal populationsnivå bedöms det bli ingen till 
liten negativ påverkan. Bevarandestatusen hos törnskata 
bedöms inte påverkas av planen eftersom ytan med påver-
kad häckningsmiljö blir liten. Få födosöksytor påverkas.

6. Ängspiplärka Rödlistad i kate-
gorin Nära hotad 
(NT)12 

Området kommer troligtvis inte kunna upprätthålla de revir 
som potentiellt finns idag och inte heller kan antalet revir 
öka. På lokal populationsnivå bedöms det bli en liten nega-
tiv påverkan. Bevarandestatusen hos ängspiplärka bedöms 
inte påverkas av planen eftersom arten är vanligt förekom-
mande i regionen och att ytan med påverkad häcknings-
miljö blir liten.

7. Fladdermöss Fridlysta Arternas bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt, 
eftersom planen i mycket liten utsträckning överlappar 
med de områden som utpekats som särskilt intressanta 
för fladdermöss. Därtill finns i planen hänsynsåtgärder för 
fladdermöss. 

Skyddade områden - generellt biotopskydd 
Åkerholmarna i området har bedömts ha låga eller vissa naturvärden och utgörs inte av miljöer som 
stämmer överens med de kriterierna som anges i Naturvårdsverkets handbok om biotopskydds-
områden. De har begränsad storlek och liknande biotoper är allmänna i det omgivande landskapet. 
Bedömningen är att planens genomförande 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 verk-
samhet. De nya dikena kommer i stor utsträckning att kunna ersätta merparten av biotopkvaliteter-
10 I ny rödlista 2020 ändrad till NT (nära hotad)
11 I ny rödlista 2020 klassad som VU (sårbar)
12 I ny rödlista 2020 klassad som LC (livskraftig)
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na som de öppna dikena vid åkermarkerna utgör. Bedömningen motiveras av att naturvärdena och 
artvärdena i de berörda biotoperna inte bedömts vara höga eller påtagliga. Därför bedöms planens 
genomförande medföra en liten skada på naturmiljön med avseende på biotoptypen öppna diken. 

Biotoper i närområdet - kumulativa effekter
I den del av Eriksberg som ligger utanför planområdet har endast ett kortare dike (objekt 13 i figur 
6) och en åkerholme (objekt 17) identifierats som biotopskydd.

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 an-
nan 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 samman-
hållen 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 natur-
värdesinventeringen 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. Plan-
program 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 plan-
området 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 planom-
råde och vice versa.

Samlad bedömning natur
Naturmiljö
Huvudalternativet bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för naturmiljö. 

Området bedöms ha ett visst till måttligt värde, förutom för fladdermöss, för vilka området 
bedöms ha ett högt värde (se nedan). Denna bedömning bygger på de utredningar och landskaps-
analyser som utförts. Området hyser livsmiljöer för ett antal jordbruksmarksarter. Del av ett utpekat 
naturvårdsobjekt och naturvärden kopplade till öppna ytor, diken och kantzoner påverkas och ger 
vissa habitatförluster.
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Skyddade arter och artdiversitet
Planen bedöms sammantaget få små negativa konsekvenser på skyddade arter och artdiversitet. 

Planområdet bedöms ha ett högt värde som landskapsobjekt för fladdermöss. Bedömningen utgår 
från att planområdet utgör en del av den rika fladdermusmiljön längs Karlstads västkust, samt att 
det innehåller och angränsar till objekt och områden som utpekats som särskilt intressanta för flad-
dermöss (se avsnittet Naturvärden inom planområdet sid 15 ovan). Det har också observerats många 
arter av fladdermöss i och i anslutning till planområdet (se avsnittet Skyddade arter sid 20 ovan).

I övrigt bedöms planområdet ha ett lågt värde gällande skyddade arter och artdiversitet. Områdets 
artdiversitet består av flera artgrupper och inom området förekommer flera skyddade arter, men 
omfattningen av passande habitat och områdets biotopkvaliteter uppnår inga högre värden, för-
utom för fladdermöss. 

Vad gäller fåglar kommer habitatförlusten samt landskapets nedsatta funktion för spridning troligen 
innebära att ett något lägre antal häckande individer samt att ett mindre antal rastande fåglar före-
kommer. Vad gäller fladdermöss berör planen i mycket liten utsträckning särskilt intressanta miljöer 
och man har i planen lagt in en grön korridor utmed planområdets östkant. Brynzonen mot skogen 
i norr ligger inte inom planområdet. Därför bedöms sannolikheten för att planen leder till en ne-
gativ påverkan på den kontinuerliga ekologiska funktionen och/eller bevarandestatus för någon av 
fladdermössen i närområdet som obetydlig.
  
Skyddade områden - generellt biotopskydd
Konsekvenserna av huvudalternativet bedöms sammantaget bli små till måttliga för biotoper som 
omfattas av generellt biotopskydd. Området bedöms ha ett måttligt värde gällande skyddad natur 
med tanke på omfattningen av biotopskyddade diken och åkerholmar inom området.

Sammanfattning
Utifrån 1) de arter som noterats, 2) de inventeringar som utförts, 3) de biotopkvaliteter som finns 
inom planerad bebyggelse och strax utanför, och 4) landskapets ekologiska funktion, bedöms pla-
nen påverka vissa naturmiljöer och arter negativt men i liten omfattning och sammantaget med små 
till måttliga konsekvenser. Beroende på hur skadebegränsande åtgärder utförs kan vissa artgrup-
per som groddjur och insekter påverkas positivt på sikt. 

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att planen inte genomförs. Jordbruksmark, diken och områden med natur-
värden blir kvar. 

Med hänvisning till den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg kan det dock inte uteslutas att 
området i framtiden kan komma att planläggas och exploateras, även om den nu aktuella planen 
inte genomförs.

Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser för naturmiljön.

Skadebegränsande åtgärder
För att minska de negativa konsekvenser som planen förväntas leda till föreslås ett antal skadebe-
gränsande åtgärder i området:
• I anslutning till Eriksbergsbäcken planeras en dagvattenanläggning bestående av flera från 

Eriksbergsbäcken friliggande dammar. En eller flera av dessa dammar kan gärna utformas så 
att de blir gynnsamma för groddjur och insekter. Dammarna bör vara tallriksformade och ha 
en djuphåla på minst 1 meter och ha sluttande kanter. Vatten från Eriksbergsbäcken bör inte 
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ha kontakt med dammarna eftersom fiskar då kan ta sig in och äta upp ynglen. Miljöfarliga eller 
ekologiskt negativt påverkande ämnen från Eriksbergsbäcken stoppas också genom att vatten-
flöde mellan dammarna och bäcken förhindras. Dagvattenanläggningen är reglerad i detaljpla-
nen.

• Vid en flytt av diken finns goda möjligheter att höja naturvärdet genom att efterlikna ett natur-
ligt meandrande vattendrag för att få en viss variation i djup, anlägga bågar och genom att spara 
en kantzon på ca 5-10 m för buskar och träd.

• Tidsbegränsa arbetet i diken och vattenmiljöer på grund av ökade rörelser av groddjur under 
mars-september. Arbete bör alltså ske under perioden oktober-februari.

• Tidsbegränsa arbetet i skogsmiljöer och brynmiljöer så att dessa utförs mellan 15:e juli och 15:e 
april för att undvika att störa eventuella fågelhäckningar i april-juni.

• Plantera blommande buskar och träd i kantzonen till Eriksbergsbäcken som kan fungera som 
spridningskorridor och för att gynna pollinerande insekter och fladdermöss. Här kan också 
stenhögar och död ved utplaceras för övervintrande groddjur och ryggradslösa djur. En orörd 
kantzon på ca 10 meter åt varje håll från vattendraget rekommenderas. 

• Gräsmark som sparas, liksom gårdsmiljön, bör skötas genom sen slåtter (fr o m mitten av au-
gusti) för att gynna vildbin och kärlväxter.

• Av de träd som behöver avverkas kan en stor del lämnas i närområdet som död ved för att 
gynna kryptogamer och insekter. Vissa kan placeras i anslutning till Eriksbergsbäcken.

• Sandhögar och insektshotell kan anläggas i närheten av gårdsmiljön för att gynna vildbin och 
andra steklar.

• Holkhäckande fåglar kan gynnas genom uppsättning av holkar.
• Nära objekt och områden som bedömts utgöra potentiella boplatser för fladdermöss ska påver-

kan från buller och belysning begränsas genom anpassningar. Om belysning anses nödvändig ur 
säkerhetssynpunkt rekommenderas rörelsedetektorer eller annan teknik för att begränsa tiden 
som områden är upplysta. Låga och avskärmade lampor med svagt ljus utan UV-komponent är 
också en viktig del i en bra belysningsplanering. Generellt sett bör belysning planeras noggrant 
och i ett tidigt skede för att minimera ljusföroreningar.

Om dessa skadebegränsande åtgärder genomförs i området minskar sannolikt de negativa konse-
kvenserna för arter och naturmiljöer i området. Under förutsättning att rekommenderade skadebe-
gränsande åtgärder beaktas i såväl planering och projektering som byggskede bedöms de negativa 
effekterna bli små.

Kulturmiljö
Miljömål som berörs
• God bebyggd miljö
Riksdagens definition av miljömålet: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utveck-
las. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Nuläge
Två arkeologiska utredningar har gjorts som berör planområdet. 

2013 gjorde Stiftelsen Kulturmiljövård en särskild arkeologisk utredning för ett område i Eriks-
bergsområdets norra del inför anläggande av ny huvudvattenledning från Sörmons vattenverk till 
Karlstads tätort. I denna utredning gjordes inga fynd av fornlämningar. 

2018 gjorde Arkeologgruppen AB en utredning omfattande hela planområdet inför upprättande av 
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den nu aktuella detaljplanen. Inte heller i denna utredning gjordes några fynd av fornlämningar. I 
samband med inventeringen påträffades dock ett torp eller en backstuga, troligen från senare delen 
av 1800-talet, i den östra delen av inventeringsområdet (A56, utanför det nu avgränsade planområ-
det, se karta nästa sida). I den västra delen, strax väster om Eriksbergs gårdstomt, framkom en val-
lanläggning som förmodligen utgör rester efter en jordkällare eller liknande, troligen från 1800-talet 
(A55). 

Norra Aspsätters gamla bytomt (i början av 1800-talet namnändrad till Eriksbergs gård) har beskri-
vits i Arkeologgruppens utredning. Gården bedöms ha funnits redan på 1500-talet, och bebyggdes 
i början av 1800-talet i form av en mindre herrgård, med mangårdsbyggnad med flyglar och en allé 
mot söder till den gamla landsvägen mot Åmål. Huvudbyggnaden ersattes på 1950-talet med den 
mangårdsbyggnad som sedan förstördes i en brand 2013. De kvarvarande ekonomibyggnaderna - 
en ladugård i tegel och trä, en jordkällare och en förrådsbyggnad i trä - ligger i ungeför samma läge 
som stallbacken från 1803 men är av senare datum. Där finns också rester av en husgrund (A58). 
Ett fornlämningsområde har pekats ut kring den gamla gårdstomten (trädgården, A57).

Den befintliga ladugårdsbyggnaden och jordkällaren har i Karlstads kulturmiljöprogram pekats ut 
som kulturhistoriskt värdefull (röd markering). Förrådsbyggnaden är av visst kulturhistoriskt värde 
(blå markering). Ladugårdsbyggnaden, tillsammans med uthus och jordkällare, utgör den sista kvar-
varande bebyggelsen som vittnar om Eriksbergs gård. Den har välbearbetade material och detaljer 
av mönstermurat tegel, ankarslut och ventilationsöppningar. Den beskrivs som tydligt synlig från 
E18 och ett landmärke i det öppna landskapet som ger den ett miljöskapande värde.
Runt planområdet finns flera fornlämningar:
• Karlstad 40:1 och 40:2 (två gravar: ett röse och en stensättning) i skogsmarken norr om plan-

områdets östra del. 
• Karlstad 41:1, en fornlämningsliknande lämning inom Eriksbergs masshanteringsstation (un-

Ovan: Kulturvärden i och omkring planområdet
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dersökt och borttagen)
• Karlstad 42:1, lämning (jordkällarruin) efter torpet Labråten, strax väster om planområdets 

nordvästra del, och delvis inom Eriksbergs masshanteringsstation.
• Karlstad 43:1, lämning (trädgårdsväxter) från ett sentida torp, beläget i en dikesren i Skutbergs-

motet, söder om E18. 

Planförslag
Planförslaget innebär att del av det utpekade fornlämningsområdet (Eriksbergs gårdstomt) plan-
läggs som parkmark och därmed skyddas från bebyggelse och exploatering. Vägen i området 
(uppfartsväg till f  d mangårdsbyggnaden) planeras finnas kvar som grusväg, och fungera som del av 
gång- och cykelstråk norrut i verksamhetsområdet. 

Resterna från jordkällaren väster om Eriksbergs gård ligger inom område som planläggs som natur-
mark.

Eriksbergs gårds ekonomibyggnader med tillhörande område möjliggörs för etablering av en 
besöksanläggning (restaurang/samlingslokal/kultur), kontor samt tillfällig vistelse (hotell/vand-
rarhem). Den kulturhistoriskt värdefulla ladugårdsbyggnaden liksom uthuset (ladan) skyddas med 
rivingsförbud och bestämmelse att värdefulla karaktärsdrag ska bevaras/beaktas vid underhåll och 
ombyggnad. Ladugårdsbyggnadens befintliga tegelfasad ska bevaras. Ytterligare byggrätt finns för 
kompletterande byggnader. Dessa ges utformningsbestämmelser som innebär anpassning till ladu-
gårdsbyggnaden. Syftet är att området även framledes ska upplevas som ekonomibyggnader till en 
större lantgård.

Konsekvenser av planförslaget
Ett fornlämningsområde har skydd genom bestämmelser i kulturminneslagen, varför detaljplanen 
inte innebär något utökat skydd förutom att den bekräftar fornlämningsområdet. Resterna av jord-
källaren i skogsmarken väster om gården berörs inte och kan med tiden utvecklas till en fornläm-
ning. 

Planförslaget innebär att den särskilt värdefulla ladugårdsbyggnaden liksom ladan får ett juridiskt 
skydd mot rivning samt krav på bevarande av viktiga karaktärsdrag, vilket de inte har idag. 

Genom planläggningen kommer fler människor att vistas i området och förutsättningarna för att 
byggnaderna kommer att få en mer kvalificerad användning (liksom förutsättningar för att de un-
derhålls) ökar. 

Planförslaget medför positiva konsekvenser för kulturmiljön.

Konsekvenser av nollalternativet
Fornlämningsområdet kommer att vara skyddat även om planen inte genomförs. Ombyggnad av 
Skutbergsmotet kommer att ske även om planen inte genomförs, och väg 722 ska också komplette-
ras med en gång- och cykelväg. Det finns dock en risk, om området inte ingår i något sammanhang 
att miljön inte kommer att skötas, och det kan då på sikt komma att växa igen. 

Byggnaderna inom Eriksbergs gårdsmiljö kan även i ett nollalternativ komma att användas, men de 
saknar skyddsbestämmelser som gör att de inte riskerar att rivas eller förvanskas vid underhåll. I 
ett nollalternativ planläggs inte omgivande mark med verksamheter och attraktiviteten för att nyttja 
gårdsmiljön för publik verksamhet bedöms därfär inte vara lika stor.

Nollalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser för kulturmiljön på grund av risk 
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för förvanskning, bristande underhåll samt sämre förutsättningar för att gårdsmiljön görs publik.

Vattenmiljö
Miljömål som berörs
• Levande sjöar och vattendrag
Riksdagens definition av miljömålet: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Nuläge
En dagvattenutredning har gjorts inom ramen för detaljplanearbetet: WSP Dagvattenutredning, Eriks-
berg, Karlstads kommun, 2017-12-06, med kompletterande PM Dagvattenutredning Eriksbergs industriområde, 
2021-06-14.

Eriksbergsbäcken avvattnar två avrinningsområden, där det största omfattar 680 ha och avvattnar 
bl a större delar av Henstad och Hultsberg och delar av I2-området samt skogsområden norr och 
väster om Eriksberg. Det andra avrinningsområdet är på ca 22 ha och avvattnar sydöstra delen av 
Eriksbergsområdet fram till väg 61-62. Från planområdet leds vattnet i två trummor under E18 och 
sedan i ett gemensamt dike ut i Kattviken (inre delen av Kattfjorden i Vänern). Primär ytlig reci-
pient för planområdet är Vänern Kattfjorden (SE658206-136039).

Markavvattningsföretag
Eriksbergsbäcken omfattas av ett markavvattningsföretag från år 1935. Markavvattningsföretaget 
kommer inte att upphävas i samband med planläggningen.

Vattenskyddsområde

Utsnitt ur karta över Sörmons vattenskyddsområde. Planområdet rödmarkerat med svart streckad kantlinje.
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Kattfjorden utgör råvattentäkt till Sörmons vattenverk, som försörjer Karlstads tätort och Ham-
marö med dricksvatten. Ett skyddsområde, Kattfjordens vattenskyddsområde, har skapats för 
vattentäkten. Planområdet ligger till större delen inom sekundär skyddszon och en mycket liten del 
inom tertiär skyddszon. Det innebär bl a förbud för markutfyllnad och återfyllning med förorenade 
massor eller med massor med okänd miljöstatus. 

För pågående jordbruksverksamhet krävs bl a tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel, 
stallgödsel och slam från reningsverk.

Miljökvalitetsnormer
Planområdet är beläget strax norr om Kattviken i Vänern och har avrinning till vattenförekomsten 
Vänern-Kattfjorden (SE658206-136039, VISS).

Kattfjorden har idag otillfredsställande ekologisk status. Utslagsgivande parameter för bedömningen 
är fisk, som expertbedömts till otillfredsställande status pga att fisksamhällena i Vänern som helhet 
bedöms vara väsentligt annorlunda än vad de var under orörda förhållanden. En generell påverkan 
på fisk har också identifierats genom provfisken som tyder på måttlig status. Hydrologisk regim är 
bedömd till måttlig status pga att Vänern är reglerad.

Förutom fisk har Kattfjorden har god-hög status med avseende på andra biologiska kvalitetsfakto-
rer: bottenfauna (god) och växtplankton (hög). Vad gäller fysikalisk-kemiska parametrar har Katt-
fjorden hög status vad gäller näringsämnen, ljusförhållanden och syrgasförhållanden. Försurning 
och särskilt förorenande ämnen är ej klassade eftersom mätdata saknas. 

Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk status ska uppfyllas senast 2021 (nytt förslag är att det ska 
uppfyllas senast 2033, dock ännu inte beslutat).

I den senaste påverkansanalysen har diffusa källor från urban markanvändning (dagvatten) inte nå-
gon betydande påverkan på Kattfjorden idag. Inte heller jordbruk har någon betydande påverkan.

Vattenförekomsten uppnår god kemisk status med undantag för kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar (PBDE). De flesta svenska ytvattenförekomster uppnår inte god kemisk status med 
avseende på kvicksilver och PBDE.

Ekologisk status och MKN för vattenförekomsten Vänern-Kattfjorden. VISS 2019-11-18
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Statusen vad gäller Vänern-Kattfjorden är sämre (otillfredsställande) än vad MKN kräver. Detta be-
ror dock på bedömning av fisk och hydromorfologiska parametrar som planen inte väntas påverka.

Kattfjorden är fredningsområde för unika stammar av Klarälvslax och Klarälvsöring. Kattfjorden är 
också badvatten, med bl a badplatserna Bomstadsbaden, Skutberget och Torsviken.

Nordvästra delen av planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Sörmon (SE659133-
135830, VISS). Sörmon har i senaste bedömningen god kemisk och god kvantitativ status, vilket 
uppfyller MKN:s krav.

Förorenad mark
Uppgifter om förekomst av förorenad mark i området saknas. Man kan dock förvänta sig att det 
finns mindre mägder bekämpningsmedelsrester kvar i jorden till följd av jordbruksverksamhet. 
Eventuella rester av bekämpningsmedel antas inte ligga på nivåer som innebär någon risk för hälsa 
eller miljö.

Närsalter i form av fosfor och kväve finns upplagrat i jorden pga jordbruksverksamheten.

Eriksbergsbäcken avleder också vägdagvatten från E18 och väg 722. Påverkan från trafiken är be-
gränsad på grund av att fordon passerar området med relativt höga hastigheter. Fordon i rörelse är 
varma varför oljeprodukter avdunstar, samtidigt som spridningen via vind och aerosoler är mycket 
stor i det öppna landskapet.

Översvämning och skyfall 

Kemisk status och MKN för vattenförekomsten Vänern-Kattfjorden. VISS 2019-11-18

Ovan:
Område som kan komma att översvämmas vid en 
200-årsnivå i Vänern (+46,48 möh)

Ovan:
Område som kan komma att översvämmas vid ett 100-årsregn 
(DHI 2017)
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En del av Eriksbergsbäcken kan komma att översvämmas vid 200-årsnivå i Vänern (+46,48 möh). 
Även del av väg 722 kommer också att översvämmas i en sådan situation, och trummorna under 
vägarna kommer sannolikt att vattenfyllas så att Eriksbergsbäcken och dagvattensystemet däms.
2017 gjorde DHI en studie av hur ett 100-årsregn respektive ett s k ”Köpenhamnsregn” (som mot-
svarar två 100-årsregn efter varandra) skulle påverka olika delar av Karlstad. Resultatet presentera-
des som kartor som visar vattendjup. För Eriksberg är redovisningen inte fullständig, då områden 
väster om Eriksberg inte ingick i studien. Den visar dock att områden kring Eriksbergsbäcken skulle 
komma att översvämmas redan vid ett 100-årsregn, och att väg 722 och E18 skulle översvämmas 
vid ett Köpenhamnsregn.

I samband med ett skyfall i augusti 2014 översvämmades både mark i södra delen av planområdet 
och vägarna 722 och E18. Se bild nedan.

Planförslaget
Planförslaget innebär att jordbruksverksamheten kommer att upphöra och ersättas av olika verk-
samheter. Stora ytor kommer att hårdgöras (gatumark, tak och asfalterade ytor för logistik, parke-
ring och upplag inom fastigheterna).

Markavvattningsföretaget
Markavvattningsföretagets huvuddike, Eriksbergsbäcken, kommer inte att beröras av åtgärder. Det 
finns inga behov av breddning och/eller fördjupning av diket, och det kommer att skötas enligt 
markavvattningsföretagets bestämmelser. Dagvatten från verksamhetsområdet hanteras i en separat 
anläggning som rinner ihop med Eriksbergsbäcken nedströms markavvattningsföretaget.

Dagvatten

Principutformning av 
dagvattensystemet - av-
ledning av dagvatten från 
fastighet till kommunalt 
dike och vidare till 
fördröjningsdammar

Översvämning av väg 722, i an-
slutning till utloppstrumman från 
planområdet, den 23 augusti 2014. 
Ungefärlig plats för fotot visas med röd 
markering i figuren. Foto: svt.se
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En särskild dagvattenutredning har gjorts som ger förslag till utformning och dimensionering 
av dagvattensystemet, som utformas med öppna lösningar. Dagvatten från kvartersmark leds till 
uppsamlingsdiken längs gator eller i parkmark (se bild nedan). Dikena utformas med växtlighet och 
dämmen där fördröjning och viss rening sker. Dikena mynnar i ett system med fördröjningsdammar 
med vegetation (gräs, buskar, träd) där den huvudsakliga fördröjningen och reningen sker. Dam-
marna förbinds med en bäckfåra parallell med Eriksbergsbäcken. Strax norr om väg 722 samman-
förs dagvattnet med Eriksbergsbäcken innan det via trummor under väg 722, E18 och Bergviks-
vägen leds vidare till Kattviken i Vänern. Dammarna kan förses med avstängningsanordning vid 
sina utflöden för att eventuella utsläpp inom området ska kunna hanteras utan att föroreningar når 
Vänern.

Dagvattensystemet med fördröjningsdammar har dimensionerats så att flödena vid ett 50-årsregn 
inte ska överskrida kapaciteten i trummorna under vägarna.

Översvämning och skyfall
Endast parkområdet i anslutning till Eriksbergsbäckens utlopp under väg 722 ligger inom område 
som beräknas översvämmas vid Vänerns 200-årsnivå med marginal för klimat- och vindpåverkan. 
Ingen bebyggelse planeras inom översvämningsområdet. Översvämning kommer dock att innebära 
att Eriksbergsbäcken däms av vattenfyllda trummor under vägarna. Utformningen av dagvattenpar-
ken utmed Eriksbergsbäcken är sådan att tillkommande vatten vid höga nivåer i Vänern till en del 
kan magasineras i området.

Vid skyfall kommer stora vattenmängder rinna av från ytor inom området. Diken ska utformas och 
marken höjdsättas så att vattnet kan transporteras bort utan att bebyggelsen skadas. Vid mycket 
stora flöden i dagvattensystemet kan det komma att översvämmas så att vatten flödar över till Eriks-
bergsbäcken och bildar ett gemensamt flöde med den.

Konsekvenser av planförslaget
Miljökvalitetsnormer
Avrinning av dagvatten från verksamhetsområdet kan indirekt påverka biologiska kvalitetsfaktorer 
och direkt påverka kvalitetsfaktorerna näringsämnen, särskilt förorenande ämnen samt med vissa 
prioriterade ämnen. Riskerna som planen kan medföra påverkas framförallt av vilka typer av verk-
samheter som etablerar sig, samt av att trafiken i området ökar.

Principskiss över dagvattenanlägg-
ningen.
Ljusblå markering visar fördröj-
ningsdammar och diken ingående i 
dagvattensystemet, befintliga diken 
som läggs igen är överkorsade, 
mörkblå linje anger Eriksbergs-
bäcken och röd streckad linje visar 
planens avgränsning.
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Biologiska kvalitetsfaktorer
Biologiska kvalitetsfaktorer kan påverkas indirekt om vattenkvaliteten påverkas. Med tillräcklig 
rening av dagvatten bör inte biologiska faktorer påverkas. Förändringar i Eriksbergsbäcken skulle 
eventuellt kunna vara positiva.

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Dagvatten från verksamhetsområdet kan bidra med näringsämnen, framförallt troligen beroende på 
utsläpp från trafik. 

Lokalt och temporärt kan planen påverka ljusförhållanden om grumling skapas under byggnadsti-
den. Det är dock inte troligt att effekten skulle påverka statusklassningen för Kattfjorden, däremot 
kan Eriksbergsbäcken påverkas.

Försurning eller syrgasförhållanden bedöms inte påverkas.

Vad gäller särskilt förorenande ämnen (SFÄ) kan vissa ämnen minska i och med att jordbruksverk-
samheten minskar, dock kan andra ämnen öka på grund av ökad andel hårdgjorda ytor och ökad 
trafik i området. Vissa SFÄ från atmosfärisk deposition kan öka på grund av ökad andel hårdgjorda 
ytor. 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Planen påverkar inte hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, eftersom området inte ligger inom Katt-
fjordens närområde eller svämplan. Eventuell förändring av dagvattenflöde på grund av att området 
hårdgörs bedöms inte påverka Kattfjorden på grund av Kattfjordens storlek i förhållande till tillfört 
vatten. 

Planen bedöms främst påverka Eriksbergsbäcken. Planen innebär att området kring bäcken utfor-
mas som ett parkområde med dammar och vegetation.

Kemisk status
Eftersom området hårdgörs och trafiken i området ökar kan spridning av vissa föroreningar från 
dagvatten som ingår i den kemiska statusen öka. Vilka föroreningar som kan spridas till Kattfjorden 
från planområdet beror på hur dagvattenreningen utformas och hur verksamheter etableras. Dag-
vattenrening planeras i flera steg för att minska påverkan från planområdet. 

Den dagvattenanläggning med öppna diken och dammar som planeras innebär att förorenande äm-
nen kan fångas upp av växtlighet och därmed inte når Kattfjorden. Mer förorenande verksamheter 
behöver rena sitt dagvatten innan det släpps från fastigheten, t ex genom installation av oljeavskil-
jare.

Jordbruksverksamheten inom planområdet upphör varför inget ytterligare tillskott av gödnings- och 
bekämpningsmedel kommer att ske. Det som finns upplagrat i jorden kommer att fortsätta läcka ut, 
men i avtagande mängder, samtidigt som vattnet renas innan det når Eriksbergsbäcken. 

Trafik och parkering i området kommer att öka. Föroreningar i dagvattnet på grund av detta tas om 
hand i de öppna diken som ingår i dagvattensystemet och ska inte nå recipienten.

Dagvattensystemet utformas så att flödet i Eriksbergsbäcken inte ska öka jämfört med dagens för-
hållanden. Någon erosion som för med sig föroreningar och näringsämnen till recipienten bedöms 
därför inte bli följd av planens genomförande.
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Planförslaget bedöms inte medföra några betydande negativa konsekvenser på vattenmiljön. 
Med den dagvattenhanterig som föreslås bedöms inte planen ha någon påverkan på Kattfjordens 
ekologiska och kemiska status för ytvatten och inte heller riskera att försämra någon enskild kvali-
tetsfaktor eller medverka till att miljökvalitetsnormen god kemisk och ekologisk status för år 2021 
inte kan nås för vattenförekomsen.

Påverkan på vattenskyddsområdet
Det dagvattensystem som planeras inom området innebär både fördröjning och viss rening av 
dagvattnet innan det når Kattfjorden. Kattfjorden utgör råvattentäkt för dricksvattenförsörjning för 
närmare 100 000 personer, och det är av mycket stor vikt att föroreningar inte når vattenområdet.

En källa till föroreningar är trafik, och där är trafiken på E18 den klart största källan i området. E18 
saknar därtill helt skydd mot föroreningar på grund av olyckor. Den ytterligare trafik som genereras 
av verksamheten inom planområdet är marginell i förhållande till trafiken på E18, liksom i förhål-
lande till trafikmängderna inom Bergviks köpcentrum, som också ligger inom sekundär skyddszon 
för vattenskyddsområdet. Risken för olyckor bedöms inte öka mer än marginellt på grund av verk-
samhetsområdets etablering.

En annan källa till föroreningar är de verksamheter som kommer att etableras inom området. För 
verksamheter som bedriver någon form av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd, där bl a eventuella 
utsläpp till både luft och vatten hanteras. Det kan medföra krav på reningsåtgärder inom fastigheten 
innan t ex dagvatten får släppas ut till den kommunala dagvattenanläggningen. 

För att minimera risken för påverkan på dricksvattentäkten bör en skötselplan för dagvattenanlägg-
ningen utformas, liksom ett kontrollsystem för dagvattnets kvalitet och möjlighet att stänga av delar 
av dagvattenanläggningen för sanering om en olycka skulle inträffa.

Med dagvattensystemets utformning bedöms risken för påverkan på vattenskyddsområdet vara 
liten.

Konsekvenser av nollalternativet
Även avrinning från jordbruksmark kan indirekt påverka biologiska kvalitetsfaktorer och direkt 
påverka kvalitetsfaktorerna näringsämnen, särskilt förorenande ämnen samt med vissa prioriterade 
ämnen. Både jordbruksmark och dagvatten från verksamhetsområde kan bidra med näringsämnen. 
Läckage av näringsämnen från jordbruksmark beror till stor utsträckning på hur jordbruket bedrivs 
och markens förutsättningar.

Nollalternativet innebär ingen förändring av dagens förhållanden. Jordbruksverksamhet kan fortgå 
vilket i ett nollalterantiv innebär att gödnings- och bekämpningsmedel kan fortsätta tillföras och nå 
Eriksbergsbäcken och Kattfjorden. Nivåerna bedöms vara sådana att det inte påverkar miljö eller 
hälsa negativt.

Nollalternativet bedöms inte medföra vare sig positiva eller negativa konsekvenser för vattenmiljön.

Trafik
E18 är av riksintresse för kommunikationer enligt MB 3 kap 8 §.

Nuläge
Planområdet ligger vid E18. Trafikmängden i detta avsnitt av E18 uppgår till ca 14 000 f/åmd och 
på väg 722 till ca 1500 f/åmd (uppgifter från Trafikverket). 
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E18 har nyligen byggts om och är nu en mötesseparerad 1+1-väg förbi planområdet. Skutbergs-
motet har förbättrats med förlängda påfartsramper samt längre avfartsramp från väster. Avfarts-
rampen från öster har inte gjorts om. Den är drygt 200 meter lång och bedöms ha tillräckligt hög 
standard.

I Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) E18 genom Karlstad som färdigställdes 2019 föreslås åtgärder i Skut-
bergsmotet med bl a ny planskild passage för oskyddade trafikanter, ny gång- och cykelväg längs 
väg 722, ombyggnad av ramperna i trafikplatsen, ombyggnad av trafikplatsen med ny sträckning av 
ramperna med cirkulationsplatser i korsningar med väg 722 samt ombyggnad av E18 till 2+2-väg. 

Planförslaget
Tillfart till det planerade verksamhetsområdet Västra Eriksberg beräknas ske huvudsakligen via E18 
och Skutbergsmotet. Från norr nås området också från riksväg 61 via väg 722, och från öster från 
Körkarlsvägen via port under väg 61 till väg 722.

Tillfarten utformas som en huvudgata med få direktutfarter från industritomter. Till huvudgatan 
ansluter dels en huvudgata mot öster, som kan förbinda verksamhetsområdet med östra Eriksberg 
när det blir aktuellt och lokalgator till olika delar av området. Den nord-sydliga huvudgatan går i en 
framtid att förlänga vidare norrut mot Trossnäsvägen om det skulle bli aktuellt.

Framtida trafiklösning
Kapacitetsmässigt har Skutbergsmotet med dagens utformning god kapacitet att ta emot tillkom-
mande trafik från Eriksberg visar ÅVS-en. Ombyggnad av Skutbergsmotet enligt ÅVS E18 bedöms 
främst föranledas av önskemålet att kunna bredda E18 till en 2+2-väg, vilket gör att ramperna be-
höver förändras om man inte ska behöva bygga om bron över Skutbergsvägen. Planavgränsningen 
har anpassats så att en lösning med cirkulationsplats och förändrade ramper ryms utanför planen. 
En gång- och cykelpassage under E18 bedöms kunna rymmas i befintlig vägport.

Tillfart till verksamhetsområdet sker efter motets ombyggnad från cirkulationsplatsen norr om E18. 

Ny utformning av Bergviksmotet enligt ÅVS-en innehåller bl a planskild passage både för bil och 
gång- och cykeltrafik mellan östra Eriksberg och Bergvik, fyra körfält på E18 och en kollektivtra-
fiknod. Något förslag till utformning har inte presenterats. För att ge plats för olika lösningar har 
planområdet begränsats i förhållande till samrådsförslaget så tillvida att fastigheterna Eriksberg 1:5, 
1:6 och 1:8 har utgått ur planförslaget. Därigenom går det vid behov att ”vinkla upp” E18 och väg 
722 till ett nordligare läge förbi Bergvik. Plats har också lämnats utanför planen för en gång- och 
cykelväg utmed väg 722.

Konsekvenser av planförslaget
Verksamhetsområdet Västra Eriksberg beräknas generera en trafikmängd om ca 3 500 fordons-
rörelser per årsmedeldygn (f/åmd). Beräkningen grundar sig på jämförelser med Gräsdalens och 
Örsholmens industriområden i Karlstad, antal sysselsatta i områdena och en trafikgenerering på tre 
fordonsrörelser per anställd (ett genomsnitt för olika typer av industri- och verksamhetsområden 
enligt Trafikverket). Gräsdalen har högre exploateringsgrad och större inslag av handel än vad som 
antas för Eriksberg, medan Örsholmen är ett mer utpräglat industriområde. Eriksberg antas få en 
utnyttjandegrad någonstans mellan Gräsdalen och Örsholmen.

Merparten av trafiken till/från Eriksberg bedöms komma via E18 i Skutbergsmotet. Trafikbelast-
ningen i Skutbergsmotet har studerats inom ramen för ÅVS-arbetet. Som input till beräkningarna 
ligger bl a full utbyggnad av hela Eriksbergsområdet. Belastningsgranden beräknas till mindre än 0,6 
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för alla scenarier som studerats (Nuläge, Flöden 2040 enligt TRV prognos och Flöden 2040 Busi-
ness as usual), vilket innebär att kapaciteten i trafikplatsen räcker väl till för tillkommande trafik.

Planförslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för riksintresset.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen förändring av dagens förhållanden och innebär således inga konse-
kvenser för riksintresset.

Luft 
Miljömål som berörs
• Frisk luft
Riksdagens definition av miljömålet: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvär-
den inte skadas.

Nuläge
Planområdet ligger vid E18. Trafikmängden i detta avsnitt av E18 uppgår till ca 14 000 f/åmd och 
på väg 722 till ca 1500 f/åmd (uppgifter från Trafikverket). 

Konsekvenser av planförslaget
Detaljplanen beräknas generera en trafikmängd om 3 500 f/åmd. Totalt beräknas således dagens 
trafik till 19 000 f/åmd i anslutning till planområdet med ett utbyggt verksamhetsområde.

Prognostiserad trafikmängd 2040 är i Karlstads trafiksimuleringsmodell 19 000 (E18) respektive 
6000 (väg 722) f/åmd när hela Eriksberg (inkluderande den östra delen som inte behandlas i detta 
planarbete) är fullt utbyggt.

I samband med planeringen av ett bostadsprojekt inom Sandbäcken, norr om Tingvalla idrottsplats, 
har en luftutredning gjorts (Luftutredning Sandbäcken, Sweco 2019-02-15). Området ligger intill E18 
och grundar sig på en trafikmängd om totalt 39 000 f/åmd varav ca 34 500 på E18 - dvs mer än  
50 % högre än prognostiserad trafikmängd 2040 i anslutning till planområdet inom Eriksberg. I 
övrigt är förhållandena relativt jämförbara - båda områdena är plana, öppna och välventilerade, och 
trafiken flyter förbi med jämn hastighet utan stopp (skyltad hastighet 90 km/h på E18 på båda stäl-
len).

Utredningen för Sandbäcken visar att knappt 30 meter från körbanekant på E18, där närmaste 
byggrätt för bostad är placerad, ligger årsmedelvärdena för både kvävedioxid (NO2) och partiklar 
(PM10) klart under miljökvalitetsnormerna för luft och under eller lika (för partiklar) miljökvalitets-
målet för frisk luft.

Det finns därför goda skäl att bedöma att både miljökvalitetsnormerna för luft och miljökvalitets-
målen för frisk luft kan innehållas i det nu aktuella planområdet.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär inget tillskott av trafik från Eriksbergsområdet. Eftersom den trafik som 
planförslaget beräknas generera är liten i förhållande till trafikmängden i övrigt i området har den 
mindre trafiken i nollalternativet ingen betydelse för luftmiljön i stort.
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SAMLAD BEDÖMNING
Jämförelse av konsekvenser för alternativen

Avstämning mot miljökvalitetsmålen
Miljömål Planförslaget (huvudalternativet) Nollalternativet

2. Frisk luft Fler människor kommer att ha sina 
arbetsplatser nära en trafikmiljö. 
Halterna skadliga luftföroreningar lig-
ger under miljökvalitetsmålet.

Ingen förändring mot dagens 
förhållanden

8. Levande sjöar 
och vattendrag

Rening och fördröjning av dagvatten-
avrinningen gör att den ekologiska 
statusen i Kattfjorden bibehålls.

Anläggande av dagvattenpark bidrar 
till biologisk mångfald och bättre för-
utsättningar för friluftsliv i området.

Ingen rening och fördröjning av 
dagvatten kommer att ske

Inga friluftsvärden finns i området

13. Ett rikt odlings-
landskap

29 ha jordbruksmark tas ur produk-
tion vilket innebär minskad livsme-
delsproduktion och förlust av biotoper 
för den biologiska mångfalden. 
Med hänsyn till den ringa omfattning-
en i förhållande till vad som i övrigt 
finns i närområdet är den negativa 
konsekvensen liten.

Ingen förändring mot dagens 
förhållanden

Miljöaspekt Planförslaget (Huvudalternativet) Nollalternativet

Mark Både positiva och små negativa konse-
kvenser: Området får en mer kvalifice-
rad användning som bidrar till tillväxt, 
men mark för livsmedelsförsörjning 
försvinner. 

Stor negativ konsekvens då mark 
för verksamhetsområde måste 
skapas någon annanstans i sämre 
kommersiellt och tillgängligt läge

Naturresurser Små negativa konsekvenser av att 
mark för livsmedelsförsörjning försvin-
ner

Små positiva konsekvenser då 
tätortsnära jordbruksmark på sikt 
kan bli mer attraktiv

Naturmiljö Små till måttliga negativa konsekven-
ser av att habitat försvinner

Ingen påverkan

Skyddade arter Obetydliga till små negativa konse-
kvenser för arter

Ingen påverkan

Kulturmiljö Positiva konsekvenser av att kultur-
miljö kan skyddas

Små till måttliga negativa kon-
sekvenser då kulturmiljö saknar 
skydd

Vattenmiljö Både små positiva konsekvenser pga 
förbättrad rening och små negativa 
konsekvenser pga ökad trafik och 
hårdgjorda ytor

Ingen påverkan

Trafik - riksintresse Ingen påverkan Ingen påverkan

Luft Ingen påverkan Ingen påverkan
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15. God bebyggd 
miljö

Planen medför att arbetsplatser kan 
lokaliseras med goda möjligheter att 
gå eller cykla till arbetet. 

Planen medför att kulturvärden tas 
tillvara, skyddas och kan nyttjas av 
många människor.

Dagvatten från området fördröjs och 
renas för att skydda dricksvattentäk-
ten från påverkan.

Motsvarande arbetsplatser får en 
sämre lokalisering i förhållande till 
bostäder.

Kulturhistoriskt värdefull miljö tas 
inte tillvara.

16. Ett rikt växt- 
och djurliv

Habitatförlusten på grund av genom-
förande av detaljplanen är begränsad 
och ersätts av nya habitat, varför 
påverkan på växt- och djurliv innebär 
små negativa konsekvenser.

Samspelet mellan dikesmiljöer 
och jordbruksmark finns kvar. Inga 
nya naturmiljöer utvecklas.
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