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INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförslaget 
med anledning av synpunkterna.

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Västra Eriksberg upprättas med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) 5 kap. Samråd enligt PBL 5 kap 11a § hölls mellan den 10 december 2019 och den 24 januari 
2020. Samrådet utgjorde även samråd enligt Miljöbalken 6 kap 14 § (MB, SFS 1998:808 i sin lydelse 
före 2018-01-01) för miljökonsekvensbeskrivning till planen. Förslaget till detaljplan och miljökon-
sekvensbeskrivning skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser, företagarorganisationer 
och föreningar m fl, samt till berörda fastighetsägare och rättighetshavare. Detaljplanen har därtill 
funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida under samrådstiden. Kungörelse om samrådet anslogs på kommunens anslagstavla och var 
infört i lokala dagstidningar (NWT och VF) den 10 december 2020 (PBL 5 kap 11c §).

STÄLLNINGSTAGANDE
Nedan följer en redogörelse för inkomna yttranden. Yttrandena har sammanfattats och kommen-
terats av stadsbyggnadsförvaltningen (kursiv stil). Yttranden utan erinran har inkommit från kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott, Vattenfall och Hammarö kommun.

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
manvägd bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt nedan och stadsbyggnadsförvaltningen 
anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18 §.

Inför granskning har följande ändringar och kompletteringar gjorts:
• Planens omfattning mot söder har begränsats för att ge utrymme för trafiklösningar för E18 

och trafikplatser i överensstämmelse med ÅVS E18 genom Karlstad
• Planbeteckningen Z (verksamheter) har ersatts med Z1 (verksamheter, även handel med 

skrymmande varor) på grund av att Boverkets allmänna råd om planbestämmelser ändrats från 
oktober 2020

• Planen har kompletterats med markanvändning J (industri) i delar av området för att möjliggöra 
även verksamheter med mer än begränsad omgivningspåverkan

• Öst-västlig huvudgata har förlängts mot öster
• Parkmarksområden för dagvattenhantering har justerats
• Ytterligare en lokalgata med dike har lagts in i nordöstra delen av området



• Tillfart till verksamhetsområde öster om Eriksbergsbäcken anordnas via öst-västlig huvudgata 
norr om fastigheten

• Område för parkering som kan användas för Skutbergets temapark har utgått
• Planen har kompletterats med E-områden för nätstationer
• Planen har kompletterats med buffertzon och bestämmelser till skydd för fladdermöss

INKOMNA YTTRANDEN
Länsstyrelsen (lst)
Kulturmiljö
Varsamhetsbestämmelserna och skyddsbestämmelserna är korrekt formulerade. Ser gärna bilder på 
byggnaderna i planbeskrivningen.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med bilder.

Hållbart resande
Lst påpekar att förutsättningarna för hållbara resor och transporter bör ges utrymme och vikt.

Kommentar: Innan E18:s framtida sträckning samt utformning av ny trafikplats vid Bergvik klarlagts är det 
omöjligt att föreslå hur området ska kunna kollektivtrafikförsörjas med god kvalitet. Det interna gatunätet utformas 
så att det kan förlängas utanför planområdet och kopplas ihop med stadens trafiknät åt olika håll. Busshållplats(er) 
kan anläggas inom gatumarken när det blir aktuellt.

Naturmiljö
Lst bedömer att sparandet av trädmiljön i sydvästra delen, brynzoner samt en bredare zon vid 
Eriksbergsbäcken är lämpliga naturvårdsåtgärder för att bevara de ekologiska spridningssambanden 
inom och utanför planområdet.

Kommentar: De nämnda områdena är sparade som parkmark i planen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Lst delar kommunens bedömning att planförslaget innebär betydande miljöpåverkan.

Riksintressen - kommunikationer
Lst påpekar att planhandlingarna inte tar höjd för eventuell köbildning i ramp från E18 pga föresla-
gen tillfällig parkering i området mellan E18 och väg 722.

Lst instämmer i Trafikverkets bedömning att risken för påtaglig negativ påverkan på riksintresset är 
liten. Lst påpekar att Trafikverket i sitt yttrande påtalat vikten av att frågan bevakas och trafiksitua-
tionen följs upp.

Kommentar: Parkeringen (och det aktuella området) har utgått ur planförslaget. I övrigt se kommentar till Tra-
fikverkets yttrande nedan.

Hälsa och säkerhet - oskyddade trafikanter
Avseende förslaget till tillfällig parkering inom parkmark intill E18 anser lst att frågan hur oskyd-
dade trafikanter som ska gå från parkeringen till temapaken inte är löst i planen och anser att kom-
munen behöver kartlägga (klarlägga?) frågan inför granskningen.

Kommentar: Området som föreslagits för tillfällig parkering i samrådshandlingen utgår ur planen och ersätts inte då 
behovet inte längre är aktuellt. Enligt ÅVS E18 genom Karlstad ska Skutbergsmotet kompletteras med planskild 
gång- och cykelväg under E18, och knytas ihop med gång- och cykelvägar utmed väg 722 och till Skutberget. Dessa 
åtgärder ingår dock inte i planen. En provisorisk förbindelse för gång- och cykeltrafik till gc-vägnätet ska dock 
utredas.
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Hälsa och säkerhet - översvämning
Lst har ingen anmärkning på hanteringen av översvämningsfrågan.

Hälsa och säkerhet - geoteknik
Lst hänvisar till SGI:s yttrande och lyfter behovet av att stabilitetssituationen utreds ytterligare. 
Därtill önskar lst att kommunen utreder markstabiliteten med avseende på markhöjning på grund 
av översvämningsrisken.

Kommentar: En utredning om markstabilitet har gjorts. Den visar att tillfredsställande säkerhet kan erhållas om 
inga tillskottslaster av uppfyllnad eller byggnader tillförs närmare än två meter från släntkrön till naturliga diken, 
att slänter för dagvattendammar görs flacka (1:4) och att schaktslänter erosionsskyddas. Detta beaktas i planutform-
ningen.

Biotopskydd
Inom planområdet finns flera områden som omfattas av biotopskydd. Åtgärder som kan skada bio-
toperna är förbjudna och det krävs ett särskilt skäl för att få dispens. Planen måste anpassas så att 
syftet med biotopskyddet även i fortsättningen kan tillgodoses. För genomförande av planen enligt 
förslaget krävs att diken och åkerholmar som omfattas av biotopskydd tas bort och att biotopskyd-
det upphör inom planområdet.

Lst saknar en redovisning om alternativa lösningar som innebär mindre skada på de skyddade bio-
toperna. De alternativa lösningar som finns med i MKB:n behöver tydligare diskuteras i förhållande 
till biotopskydd. Ingen analys av påverkan på naturmiljön har gjorts för de alternativa lösningarna.

Kommunen bör genomföra en landskapsanalys om lokalisering av närliggande liknande biotoper 
som kommunen avser att exploatera.

Kommentar: En utredning av biotopskydd omfattande hela Eriksbergsområdet och en landskapsanalys har gjorts. 
Bedömningen är att ianspråktagande av planområdet medför liten skada på naturmiljön med avseende på biotopty-
perna åkerholmar och öppna diken. MKB:n har kompletterats. 

Skäl för borttagande/ersättning av diken och åkerholmar redovisas i MKB. Kommunen kommer att ansöka om 
dispens från biotopskyddsbestämmelserna i samband med att planen ställs ut för granskning.

Att det skulle finnas alternativa lösningar i form av alternativa lägen är ett missförstånd. Någon alternativ loka-
lisering av verksamhetsområdet finns inte, vilket redogjordes för i miljökonsekvensbeskrivningen. Redovisningen har 
förtydligats inför granskningen.

Artskydd
Det saknas en inventering av fladdermöss inom detaljplaneområdet. Kommunen behöver utreda 
och bedöma förekomst av eventuella fladdermöss, och om det finns ska en bedömning ske om flad-
dermössens fortplantningsområden eller viloplatser påverkas av planerad exploatering. Lst före-
språkar att en bedömning av fladdermöss sammanställs med ett landskapsperspektiv där exempelvis 
detaljplan vid Bergvik ingår.

Kommentar: En fladdermusinventering har gjorts för området under sommaren 2020. Hög aktivitet av fladdermöss 
observerades vid Eriksbergs gård, vid skogsbrynet norr om jordbruksmarken och vid Aspsätters gård (de båda senare 
utanför planområdet). Inga observationer tydde på att det skulle finnas boplatser inom planområdet. Dock torde 
boplatser finnas vid Aspsätters gård. 

Även en inventering av potentiella boplatslägen har gjorts. Den visar sådana lägen både inom planområdet (Eriks-
bergs gård) och strax utanför (Aspsätters gård). Bestämmelser har där det bedömts nödvändigt införts i planen för att 
skydda dessa lägen.
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En övergripande analys med avseende på fladdermöss har gjorts för Karlstads västra delar, innefattande även Berg-
vik, Katrineberg, Zakrisdal och Dingelsundet. Den säger bl a att sannolikheten för att planen för Eriksberg leder 
till en negativ inverkan på bevarandestatus för någon av fladdermössen i närområdet bedöms som obetydlig, samt att 
det sammantaget för samtliga detaljplaner inom hela det analyserade området inte är sannolikt med negativ påver-
kan.

Jordbruksmark
Den jordbruksmark som pekas ut i planförslaget är mark med hög avkastning, bra dränering och 
god arrondering. Den klassning som används för jordbruksmark är idag inte lämplig för upplysning 
om jordens produktionsvärde - dels för att den är generell och dels för att den baseras på femtio år 
gammal skördestatistik.

Lst vill lyfta frågan om eventuella konflikter mellan brukande av återstående jordbruksmark inom 
Eriksberg och de planerade verksamheterna med avseende på gödselspridning och kemisk bekämp-
ning.

Om jordbruksmark ska tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar ska kommunen enligt 3 kap. 
4 § andra stycket miljöbalken, visa att behovet av mark inte kan tillgodoses på annan mark. Kom-
munen ska också i det aktuella detaljplaneförslaget, ta ställning till om den tänkta byggnationen 
utgör ett väsentligt samhällsintresse eller inte.

FÖP:en för Eriksberg är framtagen 2012, innan frågan om jordbruksmark aktualiserats med avse-
ende på framtida klimatförändringar och den nationella livsmedelsstrategin.

Kommunen redovisar i planen att alternativa lokaliseringar inte täcker behovet av mark för verk-
samhetsetableringar, och att något ytterligare område för verksamhetsetableringar inte finns i kom-
munens översiktsplan. Frågan huruvida exploateringen utgör ett väsentligt samhällsintresse behöver 
utvecklas.

Lst anser att jordbruksmark och dess ianspråktagande för bebyggelseexploatering behöver kartläg-
gas i ett större sammanhang, lämpligen i ÖP.

Lst upplyser om Mark- och miljödomstolens beslut 29 januari 2020 som belyser problematiken i 
frågan om ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark.

Kommentar: Planhandlingarna och miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats i frågeställningen kring ian-
språktagande av jordbruksmark. Där har förtydligats Karlstads stora och omedelbara behov av ytterligare mark för 
verksamhetsetableringar, och att exploateringen således är av väsentligt samhällsintresse, samt att någon annan plats 
för att tillgodose behovet inte finns att tillgå.

Markavvattning och vattenverksamhet
Av dagvattenutredningen framgår bl a att Eriksbergsbäcken behöver rensas och förstärkas för att 
planerad dagvattenlösning ska fungera. Lst upplyser om att detta är vattenverksamhet som behöver 
anmälas till länsstyrelsen eller tillståndsprövas hos mark- och miljödomstolen.

Kommentar: Det befintliga markavvattningsföretaget kommer att behållas. Huvuddikets/Eriksbergsbäckens skötsel 
kommer att ske enligt företagets bestämmelser och kräver inte tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Den 
planerade dagvattenanläggningen innefattar inte Eriksbergsbäcken.

Prövningsgrundande synpunkter
Lst anser att geoteknik måste utredas innan ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon 
prövning eller ej.
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SGI
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Planområdet lig-
ger i eller i anslutning till områden som av SGU utpekats som aktsamhetsområden med avseende 
på förutsättningar för skred i finkornig jord genom lutningsanalys. Leran i området är högsensitiv 
alternativt kvick. I norra delen av området längs aktsamhetsområdet har man för avsikt att gräva ett 
ca 1 m djupt dike och där placeras även en dagvattendamm med större, men ej specificerat, djup. 
Det ser likadant ut i södra delen av området med en planerad damm och dike i anslutning till akt-
samhetsområdet. 

Med tanke på att det i området finns utpekade aktsamhetsområden och att planen med dagvatten-
anordningarna innebär att lastsituationen förändras bedömer SGI att de geotekniska säkerhetsfrå-
gorna ska utredas, vilket inte har gjorts. Att leran i området till stor del utgörs av kvicklera, där ett 
litet initialskred kan leda till följdskred som kan få stora konsekvenser, understryker enbart vikten av 
att stabilitetssituat ionen utreds. Även områden som gränsar till planområdet och hur ett eventuellt 
skred där skulle påverka själva planområdet ska utredas. Begränsningar och behov av åtgärder som 
identifieras i den geotekniska utredningen ska upptas i plankartan. 

SGI anser att det från geoteknisk synvinkel kvarstår en del arbete för att planen ska kunna betraktas 
som godtagbar.

Kommentar: Planarbetet har kompletterats med en geoteknisk utredning med avseende på stabilitet. Den visar att 
tillfredsställande säkerhet erhålls om vissa hänsyn tas i områdets utformning. Planutformningen och bestämmelserna 
har justerats och kompletterats i erforderlig omfattning med hänsyn till detta.

Trafikverket (TRV)
Trafiksäkerhetsavstånd
Inom tillståndspliktig zon (12 meter från dikeskrön) ska det så långt möjligt inte finnas byggnader 
eller andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten enligt § 47 väglagen. TRV anser att mot-
svarande avstånd ska upprätthållas i detaljplanen. Detta har bäring på föreslagen gc-bana utmed väg 
722 och placering av byggnader med fasadliv i fastighetsgräns mot söder, vilka bör överensstämma 
med tillståndspliktig zon. Om det finns omständigheter som innebär att trafiksäkerheten inte för-
sämras kanske avståndet kan minskas något, detta bör då motiveras och förutsättningarna beskrivas.

Kommentar: Planens omfattning har begränsats med hänsyn till osäkerhet om hur den framtida trafiklösningen 
kommer att utformas. Vare sig väg 722 eller gång- och cykelväg ingår i det omarbetade förslaget. Ett parkstråk 
för dagvattendike ger ytterligare avstånd mellan väg 722 och kommande bebyggelse. Bestämmelse om placering av 
byggnad i fastighetsgräns har tagits bort.

Parkering
TRV är mycket tveksam till förslaget att använda parkmark vid avfartsrampen från öster som tillfäl-
lig parkering vid extrema besökstoppar till Skutbergets temapark. För att kunna göra det måste det 
visas att ny gc-port under E18 vid Skutbergsmotet kan genomföras, och dessutom måste bedöm-
ning av riskavstånd, säkra vägpassager för de parkerande och åtgärder för att förhindra köbildning 
klarläggas innan planen kan antas. TRV bedömer att parkeringen inte kan anordnas där.

Kommentar: Området har utgått ur planförslaget. 

Gång- och cykelväg utmed väg 722
Utformning måst ske i enlighet med VGU där man behöver säkerställa t ex mått för skyddsremsa 
och säkerhetszon.

Kommentar: Gång- och cykelvägen och väg 722 har utgått ur planen. Frågan bör lösas i samband med ombyggnad 
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av Skutbergsmotet och E18 i anslutning till Bergvik. Plats som möjliggör anläggande av gång- och cykelväg har 
lämnats vid planavgränsningen.

Dagvatten
Vägtrummorna under E18 och väg 722 är inte dimensionerade för ytterligare belastning från ut-
byggnad av Eriksberg. För vägar som väg 722 ska avvattningssystem dimensioneras för en 50-års-
händelse, vilket kan ställa krav på ytterligare åtgärder. Viktigt är också att dagvattensystemet under-
hålls kontinuerligt så att dess kapacitet bibehålls.

TRV anser att det bör förtydligas om det krävs åtgärder i väganläggningarna 722 resp E18 för att 
säkerställa att kapacitet i utlopp klaras.

Kommentar: Dagvattenutredningen har kompletterats, bl a med en studie av hur flöden vid ett 50-årsregn kan tas 
om hand. Utredningen visar att den planerade dagvattenanläggningen begränsar flödena tillräckligt för att kapaci-
teten i de befintliga trummorna ska räcka till. Inga åtgärder behövs således i passagerna under väg 722 och E18. 
Dock förutsätts att trummorna hålls i skick av väghållaren.

Geoteknik
Sättningar i väganläggning till följd av exploateringen får inte uppstå.

Anslutning till allmän väg
För anslutningar av gator i detaljplanen till statlig väg krävs ett avtal med tillåtelse att vidta åtgärder 
inom statligt vägområde. Det åligger den sökande att ta initiativ till sådant avtal.

Antalet anslutningar till väg 722 bör begränsas till en huvudinfart till området. Gatunätet inom 
området bör utformas så att trafiken löses utan flera möjligheter till in- och utfarter via väg 722. 
Detta för att inte försämra trafiksäkerhet och framkomlighet då trafikmängden framöver troligen 
kommer att öka. Inga beslut om framtida utformning finns, men förslag finns i åtgärdsvalsstudien 
E18 genom Karlstad för omfattande ombyggnadsförslag vid Bergviksmotet vilka sannolikt påverkar 
väg 722.

Kommentar: Planförslaget innebär inga åtgärder inom statligt vägområde. Dock kommer trafimängden i en befintliga 
anslutningen vid Skutbergsmotet att öka. Anläggande av provisorisk gång- och cykelväg från planområdet till gc-
nätet söder om E18 behöver utredas i samråd med Trafikverket.

Planförslaget har ändrats så att inga nya anslutningar till väg 722 föreslås. Stadsbyggnadsförvaltningen menar dock 
att ett verksamhetsområde bör ha minst två kopplingar till övergripande trafiknät, så att området kan nås av t ex 
räddningsfordon även om en av anslutningarna skulle blockeras av någon anledning. Befintlig grusväg genom Eriks-
bergs gård, som ska bevaras som gång- och cykelväg, bör kunna användas i sådana nödfall i avvaktan på att östra 
Eriksberg byggs ut.

Arbete inom vägområdet och ledningsdragning
Vid arbete inom vägområde för allmän väg krävs en godkänd trafikanordningsplan. För att förlägga 
eller flytta ledning inom vägområdet krävs alltid tillstånd enligt väglagen.

Kommentar: Planförslaget i sin nuvarande utformning medför inget arbete inom vägområdet.

Trafikalstring
Uppgift om tillkommande trafik anges till 5500 f/åmd och återfinns inte i bifogad trafikutredning 
(WSP 2018-02-26). En reviderad version av utredningen (WSP 2018-09-11) finns där det anges att 
trafiken ökar något till följd av verksamhetsutbyggnad inom Eriksberg. 

Trafikalstring, med prognosår 2040, till följd av etablering av verksamhetsområdet vid Eriksberg 
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samt allmän trafikökning längs E18 (i enlighet med Trafikmodell och ÅVS) måste utgöra tydligt och 
följbart underlag inför bedömning av trafikpåverkan och behov av åtgärder. Detta saknas.

Kommentar: Det aktuella planförslaget beräknas ge en tillkommande trafik på 3500 f/åmd. Som underlag för 
ÅVS-en har kommunens prognos om total trafikalstring vid exploatering av även den östra delen av Eriksberg - 
totalt 5500 f/åmd - använts. Belastningsgraden i trafikplatserna utmed E18 har studerats i ÅVS-en. Belastnings-
graden i Skutbergsmotet är för alla studerade scenarier lägre än 0,6 varför exploateringen av Eriksberg i sig inte 
motiverar några åtgärder i motet. Därtill har planerna på etablering av en temapark inom Skutberget lagts ner.

Åtgärder enligt ÅVS ”E18 genom Karlstad”
I åtgärdsvalsstudien föreslås åtgärder i anslutning av ramperna till väg 722, dvs cirkulationer både 
söder och norr om E18 samt en parallellavfart på E18 från (mot?) väster. Utbyggnad av Eriksbergs 
verksamhetsområde ingår som underlag för studien där man föreslår dessa åtgärder.

Eriksbergs verksamhetsområde ingår också i kommunens trafikutredning för Skutbergets temapark. 
Här redovisas dock inget underlag som specifikt rör utbyggnad av Eriksberg. Maxtrafiken till de 
båda områdena inträffar inte vid samma tid på dygnet och utredningen visar att Skutbergsmotet har 
relativt god kapacitet för ökad trafik. TRV ser dock behov att ha beredskap för att trafiken inte ut-
vecklas som planerat och anser att utrymme för cirkulationsplats och parallellavfart bör ges i planen. 

Trafikverket anser det väsentligt att vi kan lyfta frågan om efterarbetet av ÅVS’en E18 genom 
Karlstad då det inte fattats beslut om vilka parter som ansvarar för genomförande av föreslagna 
åtgärder. Detta avspeglar sig i de detaljplaner som tas fram och det är inte godtagbart att det inte är 
samstämmiga bedömningar som görs i planarbete och studie. Frågan bör ges prioritet så att stu-
diens resultat kan vara till stöd för kommande detaljplaner. 

Kommentar: I ÅVS-en föreslås parallellavfart i västergående riktning, alltså från öster. Stadsbyggnadsförvaltningen 
utgår från att Trafikverket skrivit fel i yttrandet.

Planområdet har begränsats så att utrymme finns utanför planen för en lösning för Skutbergsmotet som innehåller de 
element som föreslås i ÅVS-en.

I ÅVS-en ges inte heller någon tydlig beskrivning av hur en framtida utformning av Bergviksmotet kan komma att 
gestalta sig. Planområdet har därför minskats så att olika utformningar möjliggörs.

Avtal
Det åligger kommunen att snarast ta kontakt med TRV för att initiera arbetet med att teckna avtal 
för de åtgärder som rör statlig väganläggning.

Kommentar: Detta har noterats i genomförandebeskrivningen.

Övergripande bedömning
Åtgärder enligt ÅVS E18 genom Karlstad behöver genomföras. Både etableringar vid Skutberget 
och Eriksberg finns som underlag för denna studie. Karlstads kommun ansvarar för en samlad 
bild av de exploateringar som är på gång och den stadsutveckling som önskas, vilket också innebär 
behov av att hantera motsvarande infrastrukturåtgärder. TRV betonar värdet av att arbetet med 
att förverkliga resultat från ÅVS påbörjas omgående så att det finns en klarhet i vilka åtgärder som 
måste genomföras för att detaljplaner som Västra Eriksberg m fl kan antas.

Kommentar: Planförslaget har reviderats med en ny avgränsning som ger utrymme för olika utformning av E18 med 
trafikplatser. Fortsatt arbete med förverkligande av ÅVS-en påverkas inte av genomförande av planförslaget.

Luftfartsverket
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. (Yttrandet 
gäller utfärdandedatum).
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LFV har inte analyserat konsekvenser för flygvägar eller om CNS-utrustning ägd av flygplats kan 
riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser ska därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnads-
verk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli 
påverkade av en etablering.

Kommentar: Karlstad Airport har fått planförslaget för samråd och lämnat yttrande. Se nedan.

Karlstad Airport
Påpekar att om byggnad högre än 20 meter uppförs på området ska en flyghinderanalys beställas 
av Luftfartsverket, därefter ska Karlstad Airport göra en bedömning utifrån de fakta som kommit 
fram i flyghinderanalysen.

Kommentar: Detaljplanen tillåter byggnader med högre totalhöjd än 20 meter inom planområdet. Flyghinderanalyser 
kommer att beställas i samband med bygglov i de fall det blir aktuellt med etablering av verksamhet som innehåller 
byggnader/anläggningar med totalhöjd överstigande 20 meter.

Region Värmland Kollektivtrafik
Region Värmland Kollektivtrafik (RVK) bedömer att området inte är möjligt att kollektivtrafikför-
sörja med nuvarande förutsättningar. Dels är det få människor som berörs och dels är gatunätet 
utformat så att det blir svårt att få till en rationell busslinje som är attraktiv i förhållande till bil.

En bytespunkt för kollektivtrafik planeras i ÅVS E18 genom Karlstad. RVK betonar vikten av att 
det sker en nära dialog med Trafikverket för att säkerställa att planen inte hindrar en kommande 
trafikplats och bytespunkt.

Det planerade Karlstadsstråket som bl a kommer att trafikera Bergviks handelsområde är som pla-
nerna ser ut inte möjligt att förlänga till det nya verksamhetsområdet. 

För kollektivtrafiken är det viktigt att bussen får en gen och central sträckning där hållplatserna når 
ett stort upptagningsområde. Med planförslagets utformning uppfylls inte de förutsättningarna.

Kommentar: Så länge inget förslag till utformning av trafikplatsen vid Bergvik finns är det omöjligt att föreslå hur 
en busslinjesträckning skulle kunna utformas. Innan detta är klart kommer områdets tillgång till kollektivtrafik 
endast bestå av den linje som trafikerar Skutberget söder om E18. Det interna gatunätet utformas dock så att det 
blir möjligt att trafikera med buss och att busshållplats(er) kan anläggas. Planen innebär inget hinder för att anlägga 
en bytespunkt för kollektivtrafik i anslutning till Bergviksmotet.

Skanova
Skanova har teleanläggningar inom planområdet. Karta har bifogats. Skanova önskar så långt möj-
ligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge. Detta bör noteras i planhandlingarna.

Om flyttning eller skyddsåtgärder för telekablar behövs för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar: Befintlig ledning som skär genom hela planområdet behöver läggas om och ledningsrätten justeras. Detta 
blir en fråga för respektive markägare och behandlas i genomförandebeskrivningen.

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret har tagit del av detaljplanen för Västra Eriksberg - nytt industri- och 
verksamhetsområde (samrådshandling). Kommunledningskontoret har inga direkta synpunkter på 
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handlingen men gör bedömningen att det är av vikt att stadsbyggnadsförvaltningen i det fortsatta 
arbetet med planen tar höjd för och beaktar andra varianter/lösningar för att tillgodose behovet av 
en ny trafikplats vid Bergvik.

I den åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som genomförts för E 18 föreslås översiktligt en ny trafikplats/by-
tespunkt vid Bergviksmotet som enligt samrådshandlingen beaktats. Kommunledningskontoret gör 
bedömningen att det kan finnas andra lösningar, som ännu inte analyserats, vars utformning och 
lokalisering ej får hindras av detalj planen för västra Eriksberg - nytt industri- och verksamhetsom-
råde. Kommun ledningskontoret kommer ta kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen angående de 
alternativa lösningar för en trafikplats/bytespunkt som nämns ovan.

Kommentar: I ÅVS-en ges ingen tydlig beskrivning av hur en framtida utformning av Bergviksmotet kan komma 
att gestalta sig. Planområdet har därför i samråd med kommunledningskontoret avgränsats så att olika utformningar 
möjliggörs.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten ifrågasätter lämpligheten av att ha utfart över park/plantering.

Avsnittet ”Fastighetsrättsliga frågor” i planbeskrivningen behöver förtydligas. Det är svårt att förstå 
vad som ska göras.

Vad kommer att hända med ledningsrätten för tele?

I övrigt inget att erinra.

Kommentar: Rätt att anordna utfart över parkmark (dike) har lagts in som en egenskapsbestämmelse i planen.
Planbeskrivningen har förtydligats vad gäller fastighetsrättsliga frågor.
Ledningsrätten för tele ska justeras.

Miljönämnden
Miljönämnden/miljöförvaltningen föreslår att planen anpassas så att en återvinningscentral/krets-
loppspark kan lokaliseras dit. Med ökande befolkningsunderlag i Karlstads västra delar behöver de 
befintliga återvinningscentralerna Heden och Våxnäs kompletteras med en västlig sådan. Närheten 
till IKEA och handel med skrymmande varor i närområdet motiverar också ett sådant läge då för-
packningar och emballage skulle kunna slängas direkt efter köpet.

Kommentar: En återvinningscentral är möjlig att förlägga på mark som planlagts som verksamhetsmark (J respek-
tive Z1). Planen förhindrar således inte en sådan etablering. 

Teknik- och fastighetsnämnden
Att bebygga fastigheter i fastighetsgräns som föreslås innebär att uppförande och skötsel påverkar 
omkringliggande mark negativt. Fasaderna mot E18 kan upplevas som baksidor - som entré till 
Karlstad skulle det kunna vara önskvärt med entrésidor mot E18.

Högsta byggnadshöjd bör ökas till 15 meter för att möta önskemål från verksamheter.

Med endast en utfart per fastighet kan stora ytor inne på fastigheter behöva utformas som vändzo-
ner.

Korsningspunkter inom området och i anslutning till väg 722 behöver ses över för att få en lämplig 
utformning, särskilt med hänsyn till fotgängare och cyklister.
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Kommentar: Avsikten med att placera byggnaderna i fastighetsgräns var att åstadkomma en välordnad fasad mot 
E18, på samma sätt som gjorts i detaljplanen för Gräsdalen. Bestämmelsen om placering har dock utgått. Bestäm-
melsen om högsta byggnadshöjd har justerats. Bestämmelsen om antal utfarter har utgått.

Planerade gång- och cykelvägar i området kommer att korsas av ett antal utfarter från industritomter. Genom 
bestämmelse om 6 meter byggnadsfri zon på kvartersmark och att gc-vägen ligger inom en bred parkmarkzon blir 
sikten vid korsningspunkterna god. Gång- och cykelväg utmed väg 722 med kopplingar till Skutbergsvägen respek-
tive Henstad ingår inte i planen, men förutsätts komma att behandlas vid förverkligande av ÅVS E18.

Karlstads el- och stadsnät AB
Det finns inget beskrivet om plats för nätstation. Ser i dagsläget att det kommer att behövas minst 
två platser för nätstationer.

Kommentar: Nätstationer inryms inom planbestämmelsen Z1, vilket beskrivs i planbeskrivningen sid 8. Tre av de 
önskade lägena för nätstationer har lagts fast i planen med E1-bestämmelse (teknisk anläggning). Läget för en fjärde 
station i den nordöstra delen av verksamhetsområdet får avvakta tills det blir aktuellt att bestämma tomtgränser.

Ägare Eriksberg 1:4
Högsta byggnadshöjd bör ökas från 10 till 12 meter så att många typer av verksamhet inte exklude-
ras.

Önskar att parkmark som tillhör Eriksberg 1:4 kan behållas inom fastigheten och att motsvarande 
parkmark förläggs inom kommunens mark norr om Eriksberg 1:4. Önskar också förvärva del av 
kommunens mark i nordost (inom Eriksberg 1:1) för att fastigheten Eriksberg 1:4 ska få så raka 
gränser som möjligt.

Kommentar: Tillåten byggnadshöjd har ökats till 15 meter. Den del av fastigheten Eriksberg 1:4 som planläggs som 
parkmark behövs för att ta hand om dagvatten från fastigheten och ska ingå i dagvattenanläggningen utmed Eriks-
bergsbäcken. Den kan inte ersättas på annan plats.

Den del av Eriksberg 1:1 som avses i yttrandet har tagits med i planen. Eventuellt förvärv är ingen planfråga utan 
behandlas av kommunens teknik- och fastighetsförvaltning.

Värmlands museum (VM)
VM befarar att den fortsatta etableringen av externa handels- och verksamhetsområden som plane-
ras runt staden riskerar ske på bekostnad av både ett levande centrum samt grönytor och åkermark 
i stadens närhet. Idag står flera butikslokaler tomma i de mest centrala delarna av staden och VM 
befarar att ytterligare externa etableringar kommer att påskynda denna olyckliga utveckling.

Åkermark är en ändlig resurs. VM ifrågasätter om samhällsnyttan med ett nytt industri- och han-
delsområde är större än produktiv åkermark.

Ladugården vid Eriksberg är utpekad som särskilt värdefull i kommunens kulturmiljöprogram. VM 
menar att en stor del av byggnadernas kulturhistoriska värde ligger i att de ligger i en miljö som går 
att tolka som ett äldre jordbrukslandskap. VM anser att det är positivt (främst ur ett resurshushåll-
ningsperspektiv) att ladugården och ladan getts rivningsförbud och att jordkällaren ska bevaras. Det 
kulturhistoriska värdet på byggnaderna kommer att minska drastiskt om planen genomförs efter-
som miljön kring dem blir så kraftigt förändrad att de helt hamnar utanför sitt naturliga samman-
hang. I kommunen finns gott om ladugårdar och lador av det här slaget. De som ligger i brukade 
odlingslandskap visar på kontinuitet i brukandet och bidrar till att landskapet blir förståeligt och 
läsbart - inte konstlat och svårförstått som här.

Kommentar: Eriksberg är inte avsett för externhandel, utan för att skapa industrimark. Behovet att ta jordbruks-
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mark i anspråk för exploateringen utvecklas i miljökonsekvensbeskrivningen.

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

Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adres-
sen.

Kommentar: Det är upp till respektive kommande fastighetsägare att avtala med PostNord om hur postmottagning-
en ska organiseras. Postmottagning via enskilda brevlådor torde vara mindre vanligt inom ett stort verksamhetsom-
råde. Om en gemensam postmottagningsanordning ska anläggas i området bör det ske på fastighetsägarnas initiativ.

Privatperson
(trafikkonsult, har enligt yttrandet deltagit i arbetet med ÅVS för E18 genom Karlstad).

I ÅVS:en har alla trafikplatser och mellanliggande sträckor analyserats, för att kunna identifiera 
brister och behov av ombyggnader. Vid Skutbergsmotet, Bergviksmotet och mellanliggande sträcka, 
behöver omfattande ombyggnationer ske. Exakt hur trafiklösningen ska se ut anges inte i ÅVS:en. 

Det som jag har synpunkter på är att detaljplanen omöjliggör/försvårar en framtida eventuell 
vägförbindelse mellan Skutbergsmotet och Katåsmotet. I ÅVS:en var denna förbindelse aktuell 
som en länk i en nordligare sträckning för E18. Iden med E18 förkastades dock, men förbindelsen 
kan bli aktuell som en länk i en större ombyggnad av Skutbergsmotet. Eftersom utformningen av 
Skutbergsmotet ej är utredd, så anser jag att detaljplanen ska kompletteras med ett ”vägreservat”, 
som möjliggör en framtida koppling mellan Skutbergsmotet - Katåsmotet, samt möjliggör nya av- 
och påfarter inklusive cirkulationsplats. Vägsträckningen och vägområdet inom detaljplaneförslaget 
behöver också justeras. 

Kommentar: Planförslaget har justerats så att utrymme lämnas för en trafikplatsutformning enligt beskrivning i 
ÅVS-en. Den nord-sydliga huvudgatan inom planområdet har utformats så att den är möjlig att förlänga vidare 
norrut (vilket även var avsikten enligt samrådsförslaget), och den har givits en standard så att den kan fungera även 
för genomgående trafik.

_________________

Samrådsredogörelsen är sammanställd av stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg den 21 juni 2021


