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Stadsbyggnadsprinciper 
Stadsbyggnadsstruktur  

Det viktigaste att fastslå i föreliggande fördjupning av översiktsplanen avseende 
Västkust är den stadsbyggnadsstruktur som skall gälla inom området. Markanvänd-
ning kan inte preciseras för alla ingående områden i detta skede, utan strukturen skall 
vara både styrande och tillåtande.  
 
Stadsbyggnadsstrukturen för Västkust bygger på det helhetstänkande mot en 
långsiktig hållbarhet som formuleras i del A. Strukturen innehåller ett huvudstråk 
inom Västkust, som skall kunna leda trafik in och ut från området och ha kopplingar 
till Bergviks handelsområde, Zakrisdal och Ullebergsleden. Viktigt är kopplingen till 
Bergviks handelsområde vilken i hög utsträckning är positiv för Västkust framtida 
boende. Huvudstråket bygger i sin tur på miljömässiga utgångspunkter där kollektiv-
trafiken, fjärrvärmen samt närheten och kopplingen till handel och gång- och 
cykelnätet i staden varit vägledande. Kring detta huvudstråk skall sedan huvuddelen 
av de ingående stadsutvecklingsområdena inordnas, med en samlad bebyggelse enligt i 
huvudsak nedan beskrivna stadstyper. Viktigt i stadsbyggnadsstrukturen har även 
kopplingarna till övriga staden in, ut och genom Västkust varit, där ett av 
huvudsyftena är att tillgängliggöra Västkust för invånarna och besökare i Karlstad.  
 

Dynamik 

Allt går inte att låsa i (en fördjupning av) översiktsplanen och är heller inte önskvärt. 
Det är ett problem att samtidigt visa på inriktningen för byggandet inom ett större 
område som Västkust samtidigt som en ständig samhällsutveckling baserad på trender, 
konjunkturer och marknadskrafter påverkar inriktningen av Västkust. Därför är det 
viktigt för den framtida detaljplaneringen att föra ett resonemang om vad som ska vara 
fast i fördjupningen av översiktsplanen och vad som kan komma att ändras.  
 
Strukturen är karaktärsgivande och hållbar och ska ligga fast. Stadsutvecklingsområd-
enas exakta läge och utformning är att ses som exempel och kan inom strukturen 
komma att varieras och förändras. För att undvika monotoni och stimulera det 
mångfacetterande kan just ett dynamiskt förhållningssätt vara givande. Planen måste 
klara framtida eventuella intresseförskjutningar. 
 

Blandad användning 

Målet är att Västkust ska bli en varierad stadsdel med många olika användningar till 
innehållet. Blandningen av bostäder, handel och andra verksamheter gör Västkust till 
Karlstads västra centrum enligt förslaget. Vid en exploatering med bostäder och 
kompletterande service blir Västkust en komplett stadsdel, som länkar ihop 
verksamhetsområdet Zakrisdal med det halvexterna handelsområdet Bergvik. 
 
Kommande skall kunna innehålla markanvändning för både bostäder och mindre 
störande verksamheter inom samma område. Men givetvis är det så att vissa 
verksamheter inte passar ihop med bostäder. Fördjupningen av översiktsplanen anger i 
enlighet med principen för blandstad utöver befintlig markanvändning endast tre 
markanvändningsbeteckningar; förtätningsområden, stadsutvecklingsområden samt 
fritidsområde. Huvudsakligen är förtätningsområden och stadsutvecklingsområden 
avsedda för nya bostäder, men ska också i ett dynamiskt förhållningssätt ge framtida 
möjlighet till mindre verksamheter och service.  
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En blandad användning innebär också att olika trafiksorter blandas. Utgångspunkten 
för trafiksystemet i området, gällande utformning, gatubredder m m ligger med fokus 
på mjukare trafikslag.  
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Stadstyper inom Västkust 
Nedanstående beskrivning av tre huvudsakliga stadstyper skall tjäna som utgångs-
punkt för bebyggelsestrukturen inom de ingående stadsutvecklingsområdena. Hänvis-
ningar till stadstyper skall ges under redovisningen av respektive delområde i slutet av 
planförslaget. 
 

Trädgårdsstadsbebyggelse 

Den huvudsakliga strukturen inom trädgårdsstadsområden föreslås bli bebyggelse i två 
till tre våningar, men det behöver inte utesluta högre bebyggelse. En relativ tät beby-
ggelse krävs för att få exploateringen att bära sig.  
 
Lösningen på viljan att få en grön men ändå tät stad kan vara ”trädgårdsstad”, där 
dessa två variabler kan förenas. Det innebär relativt smala gator med planteringar, 
kvarter med tät bebyggelse, viss blandning av olika låga husformer, som friliggande 
småhus, radhus, parhus och flerfamiljshus. Vackra och väldefinierade gaturum efter-
strävas; ett enkelt gatunät med tydlig hierarki mellan gatorna och husen placerade nära 
gatan med de privata tomterna mot baksidan. 

    
tv. Landalaområdet Göteborg, stadsplan 1911, th. gatusektion Råtorpsvägen.  

De gatubredder som södra Råtorp uppvisar som senaste utbyggnadsområde i Karlstad 
ska vara vägledande även för Västkust. Vidare bör man planera vidare för stora inslag 
av grönska i gemensamma gårdar, små platsbildningar och parkstråk. 
 

Terränganpassad bebyggelse 

Anpassningen i terrängen är en fråga som bör beaktas särskilt i Västkustområdet. 
Delar av Västkustområdet utgörs av berg, och med en för dålig anpassning till 
terrängen vid detaljplaneringen och byggandet så kommer en stor påverkan på marken 
bli nödvändig. Alternativa grundläggningsformer som plintar, uppbyggda grunder från 
berg, reducerade djup med isolering för ledningsdragningar etc. bör prövas. Ledningar 
inom områden som planeras bör eftersträvas att anläggas som självfallssystem för 
spill- respektive dagvattenavledning, vilket även skapar bättre förutsättningar för 
minskad energianvändning. 
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Terrängen och den stora förekomsten av berg i dagen kan göra att trädgårdsstadstemat 
bör varieras med ett byggande som mer liknar ”hus i park” där topografin avgör hur 
husen ligger i förhållande till gatan. Ett glesare bebyggelsemönster än trädgårdsstaden 
kan innebära att hushöjderna måste ökas i de delar där terrängen påkallar ”hus i 
parktemat”. 
 
I den fortsatta detaljplaneringen av områdena inom Västkust måste de naturbundna 
förutsättningarna för varje delområde studeras noga så att de tillgångar som finns nära 
bostäderna av t ex mindre skogsbackar, berghällar och markvegetation tas tillvara. 
 

Stadsmässig bebyggelse 

I den norra delen av Västkust skall en stadsmässig bebyggelse med tonvikt på täthet, 
kvartersbebyggelse och stringenta allékantade gaturum inrymmas. Mötet mot 
Bergviks handelsområde och gatustrukturen påkallar en tätare, stadsmässig bebygg-
else. Koncentrationen är främst kring huvudstråket i nord-sydlig riktning och kring 
den anslutande vägen ut till Ullebergsleden för att bli friare mot insidorna av 
kvarteren.  
 
Stadsmässig bebyggelse inom Västkust är tät bebyggelse i en kvartersstruktur, som 
kan vara mer eller mindre sluten – mer sluten mot huvudstråket och mindre sluten mot 
de inre delarna. Bebyggelsens skala kan varieras inom kvarteren där högre byggnads-
volymer skall kunna tillåtas. Bebyggelsen längs huvudstråket bör i bottenvåningen 
med fördel innehålla service, offentliga funktioner eller annat innehåll. Det gröna 
stråket som sträcker sig längs Zakrisdalsområdet och Norra Grundviken ner mot 
Vänern, kan i delen närmast bebyggelsen få karaktären av stadspark för att sedan 
övergå till natur längre söderut. Stadsmässigheten måste förenas med terrängen i 
Norra Grundviken, där en ”terrassering” av bebyggelsen ner mot Grundviksbäcken 
skapar en dynamik i bebyggelsen karaktäristisk för Västkust stadsmässighet. Mötena 
mellan gröna friområden och den stadsmässiga bebyggelsen kan varieras i dynamiska 
former – bebyggelsen kan bitvis leta sig ut i grönskan och vice versa.  
 
Gaturummets utformning längs huvudstråket är viktig och kommer att betyda mycket 
för upplevelsen av Västkust som en stadsdel och som Karlstads västra centrum. 
Stadsmässighet i form av alléer och en övergripande enhetlighet i material och 
utsmyckning är viktigt. Utgångspunkter för utformningen av huvudstråkets gaturum är 
bebyggelsetäthet och god kollektivtrafikförsörjning där tillgänglighet för kollektiv-
trafik, gång- och cykeltrafik och biltrafik skall prioriteras enligt denna ordning. Andra 
gator inom stadsutvecklingsområdena ska tydligt skilja sig från de större stråken (i 
storlek och ”pampighet”) och visa vad gatan har för funktion; ren bostadsgata, 
huvudgata inom ett område eller en baksida för lastning av varor etc.  
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Sektoriella anspråk 
Hållbart resande – gator och trafik 

Transportstrategiska utgångspunkter och övergripande trafikstruktur 
Trafiksystemet inom Västkustområdet skall utformas i enlighet med de transport-
politiska målen. Inom de sex delmålen finns prioriterade åtgärder som samlas under 
benämningen Hållbart resande, som är Vägverkets uppdrag från regeringen. ÖP 05 
lyfter fram hållbart resande som kännetecknas av:  
 

• Minskad efterfrågan av transporter 
• Förbättrad tillgänglighet via fysiska åtgärder avseende främst gång, cykel och 

kollektivtrafik 
• Ökad andel miljöanpassade resor i första hand via gång, cykel och 

kollektivtrafik – i kombination med bil på olika sätt vid behov 
• Ökad trafiksäkerhet 
• Ökad effektivitet genom att fler åker i samma fordon, mindre fordon och 

fordon med mindre andel fossila bränslen 
 
Mot bakgrund av detta bygger förslaget på ett stadsmässigt huvudstråk inom området 
från Zakrisdalsvägen via Zakrisdals verksamhetsområde och vidare norrut till 
Bergviks handelsområde, med förgrening i den norra delen ut mot Ullebergsleden 
söder om det sk Biltemaområdet. Detta huvudstråk bygger till stor del på kollektiv-
trafiken och dess förutsättningar till snabba och frekventa linjer med tillräckligt stort 
kundunderlag. Förslaget ger goda möjligheter för kollektivtrafiken att trafikera 
Västkustområdet med flera linjer och utan att behöva skapa ändhållplatser. 
 
Genom att sammanbinda Västkustområdet med Bergviks handelsområde skapas 
dessutom goda förutsättningar att uppnå ett hållbart resande inom Västkust, då ett 
naturligt handelscentrum redan finns inom området. En möjlighet finns även i den 
föreslagna trafikstrukturen att sammanbinda Västkust nya bebyggelse med Bergviks 
villaområde. Sammantaget medför detta ett minskat behov av transporter, förbättrad 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafik till Bergvik samt kollektivtrafik m m.  
 
Attitydpåverkande åtgärder  
Om det hållbara resandet kan bli verklighet i Västkustområdet eller inte, är vid sidan 
av utformningen av (den övergripande) trafikstrukturen inom området, avhängigt hur 
olika intressenter blir medvetna om de principer som ska gälla. En viktig fysisk 
förutsättning för att kunna styra beteenden enligt principerna för hållbart resande är 
dock att kollektivtrafiken är ett självklart inslag redan från början då delområdena 
byggs ut. Ett speciellt informations- och påverkansprojekt bör startas parallellt med 
detaljplaneprocesserna. Medel för en sådan del i utformandet av Västkust kan till 
exempel sökas via de statliga KLIMP-bidragen.  
 
Projektet kan innehålla 

• Framtagande av informationsbroschyr om hållbart resande med principer för 
trafikutformningen i Västkustområdet 

• Kollektivtrafiksinformation – principer och nya linjer 
• Prova på erbjudande till nyinflyttade – gratis respass 
• Kontakt med alla aktörer i utvecklandet av området – utbildningsinsatser 
• Regelbunden utvärdering av insatserna  

 
Huvudman för projektet föreslås Miljöförvaltningen vara tillsammans med Stadsplan-
eringsförvaltningen. 
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Gator och fordonstrafik 
Det vägnät som idag finns i anslutning till Västkust, dvs. Ullebergsleden och 
Skoghallsvägen kommer även i framtiden att utgöra huvudvägar tillsammans med 
huvudstråket inom Västkust som beskrivs nedan. Övriga större vägar av betydelse för 
Västkustområdet är Bergviksvägen och E18. Nya tillfartsvägar från huvudstråket till 
befintliga vägar föreslås i anslutning till Bergviksvägen, Ullebergsleden och 
Skoghallsvägen.  
 
Idag finns vissa kapacitetsproblem vid Bergviksrondellen och Hultsbergsrondellen, 
medan Ullebergsleden kapacitetsmässigt klarar en större trafikökning. Åtgärder skall 
vidtas för att öka framkomligheten vid nämnda rondeller i samband med att IKEA 
byggs i västra Bergvik. Eftersträvas skall att leda trafik i huvudsak till och från 
Västkust via E18, vilket ger bättre förutsättningar för trafiken inom och i anslutning 
till Västkust att fungera och inte överbelasta systemet i övrigt. 
 
En möjlighet skulle också kunna vara att förlänga Ullebergsleden över Klarälven 
vidare till Hammarö – den sk Södra Ringleden – i syfte att till exempel avlasta andra 
delar av trafiksystemet inom Karlstad samt till Hammarö. Inom ramen för Västkust 
har dock de inledande stegen enligt den sk fyrstegsprincipen använts som utgångs-
punkt för att hantera ökad trafik – satsa på andra trafikslag (kollektivtrafik) och 
utnyttja det befintliga nätet mer effektivt. Södra Ringleden finns heller inte idag på 
den politiska dagordningen som ett aktuellt projekt. Däremot hindrar inte föreliggande 
plan att detta i framtiden genomförs om så skulle bli aktuellt. 
 
I syfte att minska en ökande trafik och eventuella trafikproblem är en kombination av 
olika transportslag i ökad utsträckning en viktig princip. Detta innebär behov av att 

utforma knutpunkter som erbjuder 
goda villkor för olika kombinationer – 
byte av transportslag från exempelvis 
cykel till buss. Parkeringsytor för olika 
transportslag med genomtänkta 
anslutningar och god belysning är 
viktiga aspekter att fundera på i 
kommande detaljplanering. Det 
innebär också ett behov av att utforma 
de fysiska miljöerna och 
bostadsområdena med utgångspunkt i 
nya transportstrukturer; mindre andel 
parkeringsytor för bilar, ökade 
parkeringsytor för cykel i anslutning 
till bostadsområden men också vid 
viktiga knutpunkter. 
 

Huvudstråket inom Västkust – markerat med streckad linje – skall ha en rak, stringent, 
stadsmässig utformning och enkelhet med trädplanteringar. Kollektivtrafiken skall 
prioriteras, i kombination med säkra och tydliga knutpunkter/platser för byte mellan 
exempelvis cykel och buss. Gaturummet skall vara ca 30 meter i bredd i de norra 
delarna men kan minskas ner något söder om grönstråket inom Zakrisdals verksamhet-
sområde.  
 

Huvudstråk 
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Principsektion för gaturummet i huvudstråkets norra del 

 
Korsningar 
I samband med utbyggnaden av Västkust kan följande fem korsningar identifieras i 
detta planskede vilka behöver åtgärdas enligt nedan i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för trafiken till, förbi och inom Västkust. Ytterligare insatser kan 
komma att behövas för att kunna genomföra hela Västkust, och får studeras längre 
fram. 
 

 
Fem korsningar i anslutning till Västkust vilka behöver åtgärdas. 

 
1. En koppling från det nya ”interna” trafiksystemet norrut till Bergviks 

handelsområde skall projekteras i syfte att genomföra en av de bärande idéerna 

1. 
2. 

5. 
4. 

3. 
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med trafiksystemets utformning – kopplingen mellan Västkust och Bergviks 
handelsområde med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik i första hand, samt 
även biltrafik. 

 
2. Cirkulationsplatsen som försörjer Bergvik är utbyggd i och med handelsområdets 

utbyggnad. Cirkulationsplatsen skall i samband med utbyggnaden av IKEA 
kompletteras med ett separat högersvängningsfält från Ullebergsleden till E18. 
Eventuellt kan även ett separat högersvängningsfält behöva skapas från 
Bergviksvägen till Ullebergsleden. Dessa åtgärder syftar till att minska 
belastningen på Bergviksrondellen i samband med den ökande trafiken i området. 
Åtgärderna bör studeras vidare och byggas ut senast under utbyggnaden av etapp 
2 (eller när behov av åtgärderna föreligger). 

 
3. I samband med utbyggnaden av Södra och Norra Grundviken kommer en ny 

anslutning – i form av en cirkulationsplats – att behövas för att trafikförsörja de 
nya områdena. Cirkulationsplatsen skall här också försörja det sk Biltema-
området vars nuvarande infart då släcks ut. Den nya cirkulationsplatsen skall 
även samrodna de idag befintliga infarterna till Zakrisdalsverken och Gräsdalen 
från Ullebergsleden. Dessa åtgärder skall genomföras så att trafiken till och från 
Hammarö fortsatt kan ta sig på ett säkert och smidigt sätt genom Västkust. I 
samband med studierna av detta skall även möjligheterna studeras för en 
planskild undergång för gång- och cykeltrafikanter under Ullbergsleden. 

 

4. Korsningen mellan Zakrisdalsvägen, vägen till Ulleberg och Ullebergsleden skall 
ses över, senast i anslutning till utbyggnaden av etapp 2. I samband med detta bör 
man studera om åtgärder även behöver vidtas vid järnvägskorsningen samt 
eventuella åtgärder för gång- och cykeltrafiken. En samordning av insatserna 
skall ske.  

 
5. Korsningen mellan Ullebergsleden och Skoghallsvägen skall ses över. Detta 

behöver inte göras initialt utan om/när trafikbelastningen ökar markant. På 
platsen finns utrymme för en cirkulationsplats. En annan möjlighet är att skapa 
ett separat högersvängningsfält från Ullebergsleden till Skoghallsvägen. 
Angöringen till Kartberget kan ske dels från denna punkt men också från 
Skoghallsvägen söderut. Åtgärderna i denna punkt skall inte omöjliggöra en 
eventuell framtida utbyggnad av Södra ringleden. 

 
Utöver ovan nämnda korsningar, är det av stor vikt att säkra passager över 
Skoghallsbanan prioriteras av kommunen i bland annat frågor av nyanläggningar av 
gång- och cykelpassager. Detta beskrivs utförligare nedan. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Det övergripande gång- och cykelnätet skall byggas ut längs huvudstråket samt längs 
Ullebergsleden. För det övergripande gång- och cykelnätet inom Västkust skall också 
gälla att exploateringen skall kunna skapa mervärden för tillgängligheten till Västkust. 
Detta innebär att en exploatering av Västkust skall kunna innebära att kopplingen 
mellan övriga staden till och inom Västkust förbättras genom ett säkert och tydligt 
gång- och cykelvägnät till/inom Västkust. Det skall bli lättare att ta sig exempelvis till 
Vänerstranden och kunna uppehålla sig, och röra sig längs vattnet även för boende 
utanför området.  
 
Detta innebär att ett antal barriärer behöver överbryggas; Ullebergsleden, Skoghalls-
vägen, Skoghallsbanan samt Klarälven. 
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• Minst en planskildhet skall finnas längs Ullebergsleden som behöver byggas 

ut i ett tidigt skede. I den nya cirkulationsplatsen där infarten till Biltema och 
Grundviken föreslås skall en undergång byggas för att koppla ihop Västkust 
med Gräsdalen, Gruvlyckan m m. Denna utbyggnad bör samordnas med 
utbyggnaden av Grundviken. 

 
• Ytterligare planskildheter över/under Ullebergsleden skall studeras vidare. En 

möjlighet är att använda den naturliga höjdskillnaden i bergsskärningen väster 
om Ulleberg för en gång- och cykelbro. Nackdelen med detta är dock att en 
sådan gång- och cykelväg hamnar något ”utanför” en samlad bebyggelse. Det 
finns även möjlighet att studera ytterligare tunnlar i de södra delarna av 
Ullebergsleden. 

 
• I samband med att korsningspunkterna 4 och 5 studeras vidare skall även 

gång- och cykelfrågan tas med, där möjligheterna till säkra plankorsningar 
skall studeras parallellt med planskilda alternativ. 

 
• Skoghallsvägen skall i samband med utbyggnaden av Kartberget förses med 

minst en trafiksäker gång- och cykelpassage. Detta i syfte att skapa 
förutsättningar för boende inom området att nå Västkust centrala och västra 
delar samt Bergviks handelsområde per fot eller cykel. Detta förutsätter även 
en säker passage över Skoghallsbanan. Det är också viktigt att kompensera 
boende i Björkås, samt nya boende i Kartberget ytor för närrekreation.  

 
• Ett broläge över Klarälven skall studeras vidare för att ytterligare förstärka 

kopplingen mellan Västkust och centrum. Inte minst för tillgängligheten till 
skolor öster om Klarälven.  

 
För gång- och cykeltrafiken inom och mellan delområden skall gångvägar och/eller 
cykelvägar i stort följa gatudragningen, i syfte att undvika enskilt belägna avsnitt som 
kan kännas otrygga och utan naturlig ”kontroll” i form av bebyggelse. Gena 
dragningar bör finnas till och från Bergviks handelsområde samt centrum från hela 
Västkust. Trygghet, säkerhet och hälsa skall genomsyra lokaliseringen och utform-
ningen av gång- och cykelvägnätet inom Västkust, då det skall vara möjligt att gå eller 
cykla hela eller delar av vägen till och från skola och arbete m m.  
 
En anslutning till de södra delarna av Frykmans väg med gång- och cykelväg – 
alternativt kombinerat med bilväg – är möjligt och skulle ge bättre förutsättningar för 
boende längs Frykmans väg att välja ut- och infartsväg samt även kunna ge bättre 
förutsättningar för en säker gång- och cykeltrafik till omkringliggande områden. 
Räddningstjänsten ges dessutom ännu bättre förutsättningar för att nå Frykmans väg 
vid utryckningstillfällen. 
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Områdets stora trafikbarriärer med trafikmängder på Ullebergsleden och Skoghallsvägen.  

 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken inom Västkust är en stor del av grundtankarna till planförslaget och 
Västkust skall trafikeras med ett flertal stadsbusslinjer inom eller i anslutning till 
Västkust. Huvudstråket inom Västkust ger goda förutsättningar för en frekvent och 
snabb kollektivtrafik som på allvar kan konkurrera med bilen. Det är viktigt för 
kollektivtrafiken inom Västkust att bussar finns på plats och trafikerar områdena redan 
från början, i syfte att lägga grunden till vanor och beteenden hos de boende inom 
Västkust, men även för acceptansen av bussar i stadsmiljön. Detta kan försvåras av 
höga initiala investeringskostnader för den kommunala ekonomin, men bör hanteras 
då detta är mycket viktigt för områdets långsiktiga hållbarhet. 
 
Bussar kommer att trafikera Västkust via huvudstråket, Bergviksvägen, Ullebergs-
leden samt Skoghallsvägen. Detta för att kunna hålla en hög frekvens och skapa 
rationella linjer för kollektivtrafiken. Då strukturen och de naturliga riktningarna inom 
Västkust vad gäller topografi, avrinningsområden, uddar samt användning är ”diago-
nal”, dvs nordostlig-sydvästlig, är det svårt att skapa goda, naturliga förutsättningar för 
kollektivtrafiken inom alla stadsutvecklingsområden. Därför har tanken med 
huvudstråket varit att finnas centralt inom Västkust och inrymma tät, stadsmässig 
bebyggelse med mycket människor för att ge ett erforderligt underlag till 
kollektivtrafiken. 
 
För att nå till de mer perifert belägna stadsutvecklingsområdena – i förhållande till 
huvudstråket – är det mycket viktigt att skapa god tillgänglighet i gång- och cykelväg-
nätet samt skapa goda förutsättningar för byten mellan trafikslag i anslutning till 
huvudstråket. Detta kan göras genom exempelvis väderskyddade väntplatser och god 
cykelparkering. 
 
I ett framtida kommunikationssystem kan järnvägen vara en resurs även för person-
trafik; lightrail (spårvagn) Karlstad C – Bergvik eller pendeltåg Karlstad – Skoghall. 

5700 

6500 

jvg 
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Idag är detta inte aktuellt men spåret kan ses som en framtida resurs. Huvudstråkets 
utformning inom Västkust ger möjligheter för detta i ett längre perspektiv. 
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Hållbara tekniska försörjningssystem 

VA 
För vattenförsörjningen finns inga dimensioneringsproblem när det gäller 
utbyggnaden av Västkust där ledningskapaciteteten är god. Däremot finns 
kapacitetsbrister i huvudledningsnätet för spillvatten där befintligt nät genom 
Romstad, Strand och del av centrala Karlstad idag delvis är hårt belastat och där 
bräddningar till Klarälven förekommer.  
 
Spillvatten 
Huvuddelen av allt spillvatten från Västkustområdet ska avledas till befintligt huvud-
ledningsnät vid södra Romstad för vidare avledande till Sjöstads avloppsreningsverk. 
Ett kapacitetstak på ca 8 000 personekvivalenter har identifierats inom Västkust med 
befintligt spillvattennät och den kapacitetsdiskussion som förts avseende olika 
tröskelnivåer i avloppsledningsnätet har lett till att följande övergripande åtgärder 
föreslås;  
 

• Utjämningsmagasin för spillvatten om ca 50 m3 – 100 m3 vid södra Romstad i 
syfte att motverka bräddningar ur spillvattennätet. 

 
• Dagvattensepareringsprojekt. Frigör kapacitet i avloppsledningsnätet i 

befintliga bostadsområden från Romstad till Centrum genom att avleda 
dagvatten till dagvattennätet eller infiltrera dagvatten inom fastighet. Sådana 
åtgärder tar tid och kräver samarbete med fastighetsägare.  

 
Genomförandet av dagvattenseparering nedströms i nätet måste ske innan eller 
parallellt med utbyggnaden av de olika stadsutvecklingsområdena. Medel från 
exploateringen bör överföras till ett särskilt separeringsprojekt för att åtminstone 
delfinansiera arbetet. Teknik- och fastighetsförvaltningen har genomförandeansvaret 
för detta. Delar av kostnaderna för arbetet bör belasta VA-kollektivet.  
 
För hantering av spillvatten inom stadsutvecklingsområdena skall självfall eftersträvas 
i syfte att minska behovet av pumpstationer. Detta skall studeras och bedömas från fall 
till fall. 
 
Dagvatten  
För hela Västkust gäller att stor vaksamhet måste iakttas i dagvattenhanteringen då 
Kattfjorden utgör råvattenmagasin för Karlstads och Hammarös vattenförsörjning. En 
utredning pågår avseende omfattning och innehåll i Kattfjordens vattenskyddsområde 
med förslag till tillhörande skyddsföreskrifter. Denna utredning beaktas inom ramen 
översiktsplaneringen samt efterkommande detaljplaner.  
 
Miljöbedömningsprocessen har påvisat att en utbyggnad av Västkust enligt 
föreliggande förslag troligtvis inte kommer att medföra krav på rening av dagvattnet 
från oljor. Dagvatten som avleds från större vägar, gator och andra hårdgjorda ytor 
skall avledas till Vänern via i huvudsak de befintliga avrinningsområdena beskrivna i 
del D. Inom enskilda stadsutvecklingsområden skall avledning av dagvatten till något 
av nämnda avrinningsområden ske. 
 
En naturlig avrinning skall eftersträvas i syfte att åstadkomma viss rening och 
sedimentering innan dagvattnet når Vänern. Åtgärder kan vidtas främst i och omkring 
Grundviksbäcken, i det låglänta området ner mot Zakrisdalsviken samt inom 
Kartberget för att skapa förutsättningar för ytterligare fördröjning av dagvatten genom 
exempelvis anläggande av dagvattendammar. Dagvattendammar kan också fungera 
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som uppsamlingsmagasin för eventuella ämnen som exempelvis kan rinna ut ur 
tankbilar vid en olyckshändelse. I kombination med dagvattendammar kan även andra 
landskapsåtgärder vidtas i syfte att skapa mer av en parkkaraktär inom de västra 
delarna av Grundviksbäcken. Dagvattenhanteringen inom främst Grundviks-
bäcksområdet kan således även få en estetisk dimension.  
Genom att skapa ett dagvattenhanteringsprojekt som skall finansieras av 
exploateringen av Västkust är det lättare att genomföra en mer övergripande 
dagvattenstrategi inom Västkust, och inte suboptimera frågan inom ramen för varje 
enskild detaljplan.  
 

 
Avrinningsområden inom Västkust (blå streckade) samt norr om Västkust (gula prickade) 

 
El 
Ca 800 – 1000 meter ledning skulle behöva grävas ner för att binda ihop de nya 
stadsutvecklingsområdena med varandra, och lika mycket till för att gräva ner 
ledningarna intill Bergviks villaområde och Bergviks köpcentrum. Enligt preliminära 
kostadsberäkningar skulle en nedgrävning av 300 meter av de fyra 130 kV ledningarna 
kosta ca 42 Mkr. Den stora kostnadsposten i sammanhanget är dock ledningsändarna, 
vilket gör att 1000 meter förläggning i mark skulle kosta uppskattningsvis ca 45 Mkr 
och ca 2000 meter ca 49 Mkr. Dessa siffror är ungefärliga, och kan variera beroende 
på markförhållanden för schaktning samt tillgång till ledningsstolpar vid 
ändpunkterna. En mark- eller vattenförläggning av ledningarna skulle innebära stora 
kvaliteter för hela området. 
 
Genom hela Västkustområdet kan dock kraftledningen även fortsättningsvis löpa. Det 
gör dock att relativt stora delar omöjliggörs för byggande i närheten av ledningen. 
Inom områdena intill ledningen kan parkerings- och uppställningsytor arrangeras efter 
samråd med Fortum. Uppförande av byggnader, vägar eller andra anläggningar får inte 
innebära att tillträde till kraftledningarna för felavhjälpning och underhåll förhindras. 
Markanvändning i ledningsgatorna får förändras efter tillåtelse från ledningsägaren. 
Väsentligt för områdets karaktär och utseende är hur kraftledningsområdet sköts. 

Grundviks- 
bäcken 

Zakrisdalsviken 

Södra  
Romstad 
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Avståndet mellan kraftledningen och ny bebyggelse skall studeras närmare i detalj-
planeskedet. 
 
Skulle dock utrymme finnas inom ramen för exploateringsbudgeten samt övrig 
investeringsbudget samt genom samordning med Bergviks köpcentrum, Bergviks 
villaområde, (eventuellt IKEA) m fl, skulle naturligtvis en nedgrävning av kraft-
ledningarna gynna området som helhet. Denna möjlighet finns, och omöjliggörs alltså 
inte genom föreliggande planförslag. Om en mark- eller vattenförläggning av kraft-
ledningarna inom området skall genomföras ett så långt avsnitt som möjligt tas med då 
huvuddelen av kostnaden ligger i ändarna av ledningarna, inte i längden. 
 
Fjärrvärme 
En långsiktigt hållbar värmeförsörjning skall baseras på förnybara bränslen. Värme-
systemet ska också kunna bidra till kraftvärme för möjlighet till framtida elproduktion. 
Västkust bör därför försörjas med fjärrvärme, och fjärrvärmeledningar skall dras fram 
inom stadsutvecklingsområdena tillsammans med övrig teknisk infrastruktur. Detta är 
en av de grundläggande utgångspunkterna i planeringen av stads- och gatustrukturen 
inom Västkust.  
 
I den norra delen finns idag en temporär lösning med en mindre oljeeldad central. 
Tanken är att denna så småningom skall ersättas av anslutning till det större 
fjärrvärmenätet med biobränsle, i takt med att utbyggnaden av fjärrvärmenätet når 
Västkust. Denna modell kommer troligtvis att bli nödvändig att arbeta vidare med då 
Västkust kommer att byggas ut under en längre tid och i etapper. Detta då 
utbyggnadsordningen inte är linjärt utgående från befintliga lokaliseringar för 
fjärrvärmen.  
 
Då det är mycket viktigt att i nybyggda bostäder i de olika stadsutvecklingsområdena 
kunna erbjuda fjärrvärme redan från början som ett miljövänligt alternativ till 
uppvärmning blir detta nödvändigt. Byte av enskilda uppvärmningsalternativ till 
fjärrvärme i senare skeden är inte realistiskt då enskilda uppvärmningssystem såsom 
elpannor, värmepumpar m m innebär investeringar som sedan ändå skall kompletteras 
med fjärrvärme. Detta problem föreligger oavsett en- eller flerfamiljsbostäder, och i 
större utsträckning för icke vattenburna uppvärmningssystem. När större delen av 
Västkust är utbyggt kan hela området anslutas till det större fjärrvärmenätet, och de 
temporära lösningarna bytas ut. I syfte att temporära lösningar inte skall bli 
permanenta kan anslutning till fjärrvärmenätet krävas genom exempelvis 
exploateringsavtal eller andra avtal. Enklast blir detta där den kommunala rådigheten 
är stor, men kan även vara ett alternativ vid utveckling av privata markområden inom 
Västkust. 
 
Avfall 
Avfallshanteringen inom Västkust kommer att följa den allmänna utveckling som sker 
i Karlstad. Särskilda platser bör reserveras för återvinningsstationer i fortsatt detalj-
planering.  
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Service 

Kommersiell service 
Kommersiellt är Västkust välförsörjt genom närheten till Bergviks handelsområde. 
Bergviks handelsområde kommer att utgöra basen för den närservice som boende 
inom Västkust behöver. Detta innebär ett minskat behov av transporter. Ett 
handelsområde med Bergviks dignitet har också varit en av utgångspunkterna vid 
utformningen av stadsstrukturen inom Västkust, där en stadsmässig bebyggelse i 
anslutning till Bergvik således blir ännu mer motiverad. Centralt i förslaget är 
huvudstråkets lokalisering och möte med Bergviks handelsområde. 
 
Platser skall reserveras inom stadsutvecklingsområdena för att ge möjlighet till viss 
handel, verksamheter och annat inom servicesektorn. Vid sidan av Bergviks handels-
område skulle även en mindre centrumbildning med vissa servicefunktioner kunna 
utvecklas inom Zakrisdals verksamhetsområde (söder). 
 
Den senaste utbyggnaden av Bergvik har lett till att anläggningen nu ytterligare har 
ökat sin andel affärsyta, vilket kommer att öka i och med etableringen av IKEA väster 
om Bergviks handelsområde. Troligen är detta inte den sista förändringen som sker 
inom området och dess omgivning. En utvecklingstendens inom anläggningar likt den 
i Bergvik är att komplettera/bygga kring ett bredare koncept där upplevelser är en 
central utgångspunkt. Den fortsatta handelsstrukturen i regionen och kommunen i 
allmänhet och Bergvik i synnerhet behandlas dock inte vidare i denna fördjupning av 
översiktsplanen avseende Västkust, utan skall studeras i särskild ordning.  
 
Skolor 
Som anges i del D, är Västkust idag beläget inom Gruvlyckans skolområde, men 
kommer att behöva flera skolområden för att klara av tillskottet av skolbarn inom 
Västkust. Avståndsmässigt kan plats inom andra skolområden än Gruvlyckans fungera 
för barn inom Västkust. Detta ställer dock ökade krav på säkra passager, kring 
Bergviksvägen/E18 (till Hultsbergs och Wåxnäs SO) samt Klarälven (till Mariebergs 
SO).  
 
Inom berörda stadsutvecklingsområden skall mark reserveras i detaljplaner för 
eventuella tillkommande förskolor, skolor/friskolor. Behovet av förskolor och skolor 
kan inledningsvis klaras i angränsande stadsdelar. Särskilt förskolor (för barn från 1-5 
år) behöver sannolikt kompletteras successivt i och med Västkust utbyggnad, och 
samtliga detaljplaner för bostadsändamål skall ta detta i beaktande. Skulle behovet av 
en ny skola uppstå (för barn från 6-15 år) bedöms stadsutvecklingsområdet Norra 
Grundviken som lämpligast för detta ändamål.  
 
En preliminär analys har genomförts av vad som anses vara ett optimalt antal elever på 
de skolor som finns i de aktuella skolområdena och från befintliga elevprognoser inom 
dessa skolområden. Som utgångspunkt i analysen har den tidigare indelningen i låg- 
mellan och högstadieskolor utgått och samtliga ingående skolor förutsätts kunna ta 
emot elever från samtliga skolår, även om detta kan innebära omfattande 
organisationsförändringar. Analysen rör läsåren 2008/2009 samt 2010/2011 och ger att 
läsåret 2008/2009 skulle skolorna inom samtliga ovan nämnda skolområden kunna ta 
emot 670 elever. Motsvarande antal elever för läsåret 2010/2011 är 830. För båda 
analysperioderna föreligger ingen överbelastning inom någon enskild skola, utan en 
relativt jämn överkapacitet har redovisats som gör att skolorna kan ta emot fler nya 
elever.  
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Med utgångspunkt i resvaneundersökningen, och med hela Karlstads tätort som 
jämförelseurvalsgrupp, skulle det framtida elevunderlaget inom Västkust kunna 
innebära följande (avrundade siffror): 
 
Antal 
hushåll 

Antal människor Varav barn Barn/hushåll Varav 7-15 år 

2800 (min) 6450 1600 (0,57) 730 
3350 (max) 7700 1900 (0,57) 870 
 
Osäkerhetsfaktorer i sammanhanget som måste belysas och behandlas i fortsatt 
planering är flera; 
 

• Hur många av de framtida Västkustborna bor redan inom något av de berörda 
skolområdena?  

• Hur är trycket på berörda skolområden från elever från andra delar av staden?  
• Tidsaspekten, där färdigställandet av Västkust bedöms kunna ske inom en 25-

årsperiod, men kan beroende på konjunktur, allmän utveckling på orten m m 
komma att förskjutas både tidigare eller senare. Hur kommer där tillskottet av 
nya barn inom åldersintervallet 6-15 år att ske?  

• En trend idag är minskat elevunderlag vilket innebär minskningar av 
skollokaler – hur harmonierar detta med Västkust utbyggnad? 

 
Centralt i sammanhanget är att ha med sig frågeställningarna in i den fortsatta 
planeringen av Västkust, vilket gör det lättare att planera och dimensionera de olika 
skolområdenas behov i en framtid där Västkust successivt inkorporeras i staden. 
 
Omsorg 
Mark skall även reserveras för boende med särskilda behov. Området vid Ulleberg, 
och då främst vid gamla Ullebergsgymnasiet, är tänkbart för kategoriboende eller 
andra institutioner. För äldreboenden, gruppboenden etc. är det svårt att 
förutbestämma behovet. Delar av detta boende integreras alltmer i det allmänna 
boendet, i form av s.k. trygghetsboende. Hur detta kan ske är svårt att säga i ett 
översiktsplaneringsperspektiv.  
 
Idrott & fritid  
Förutom lekytor i närheten av bostäderna skall ett större område inom Västkust 
reserveras för fritidsändamål. Delar av området inom Gräsdalen föreslås användas för 
detta ändamål. Fritidsområdet skall vara dynamiskt och kunna inrymma idrottsverk-
samhet, fritidsaktiviteter, rekreationsmöjligheter, föreningslokaler, odling, djurverk-
samhet m m, och fungera som en resurs – ett mervärde – för hela Karlstad. Det är 
möjligt att skapa ett fritidsområde i hållbarhetens förtecken där företag, föreningar och 
kommunen tillsammans ger möjligheter till en aktiv fritid i en naturlig mötesplats. 
Kultur- och fritidsförvaltningen är huvudman för utvecklingen av detta dynamiska 
fritidsområde – både som idé och som genomförare av projektet. Området kan med 
fördel byggas ut genom en kombination av ideella, kommunala och näringslivs-
satsningar. Områdets geografiska omfattning skall även kunna ”lappa över” söderut 
mot Ulleberg. Kopplingen till, inom och från Västkust från fritidsområdet säkerställs 
genom resonemanget under rubriken gång- och cykeltrafik ovan. 
 
Inom respektive stadsutvecklingsområde och den därtill efterkommande detaljplaner-
ingen skall möjligheterna till- och behovet av idrotts- och fritidsåtgärder studeras. Då 
det ur ett folkhälsoperspektiv är viktigt att den fysiska miljön stimulerar till rörelse är 
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det inte bara viktigt med väl utbyggda gång- och cykelvägar som föreslås utan även 
med en närhet till idrottsmöjligheter och rekreation.  
 

 
Kopplingar till rekreation inom Västkust 
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Grönstruktur och natur 

Västkust innebär – vilket också diskuterats under rubriken ”Exploatering kontra 

miljöhänsyn – förenliga aspekter” – att stora delar av det som idag är naturmark 
kommer att ianspråktas för bebyggelse och stadens utveckling. Ur detta perspektiv är 
Västkust en exploateringsplan och stadsutveckling dess syfte. Däremot, vilket också 
nämns, skall hänsyn tas till de olika ingående delarna av helheten. Detta påpekas också 
under redovisningen av de föreslagna stadsutvecklingsområdena, där aspekter att ta 
med sig in i detaljplaneringen tydliggörs. 
 
Grönstrukturen i området bygger på att man ska kunna ta sig via gröna stråk ner till 
Vänern respektive kunna följa Klarälven ner mot deltalandet. Bredden på stråken 
varierar och en del kommer att upplevas som naturområde, medan andra skall 
inrymma mer av en parkkaraktär. Översiktligt kan fem grönområden/grönstråk 
beskrivas inom Västkust;  

 
 

1. Grundviksbäcken. Dalgången mellan den skogbeklädda delen i nordväst och 
verksamhetsområdet Zakrisdal skall utgöra ett (natur) parkstråk mellan stadsut-
vecklingsområdena samtidigt som det fungerar som avrinningsområde för 
dagvatten. I de nordöstra och centrala delarna kan området ha mer av 
stadsparkskaraktär – en mer iordningsställd naturmiljö med dammar – för att i de 
sydvästra delarna mot strandängarna bli mer naturliga. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 
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2. Söder om Zakrisdals verksamhetsområde (norr) och norr om Bellevue finns ett 
skogsparti vilket skall kvarstå som en naturresurs för Västkust. Från detta 
skogsområde skall kopplingar finnas över Ullebergsleden österut (bland annat till 
fritidsområdet i Gräsdalen) samt söderut mot Zakrisdalsviken. I de södra delarna 
skall strandängsnaturen finnas kvar och kunna utvecklas. 

 

3. Göteborgsudden kommer helt att användas för friluftsliv och rekreation. Här har 
också redan åtgärder gjorts för att bl a kunna nå ut till Lillön utanför udden, där 
en spång byggts under 2002. Innanför Göteborgssudden har en strandäng 
iordningsställts av kommunen under 2002. Tanken är här stimulera den 
biologiska mångfalden med hjälp av betande djur och åtgärder för att hålla 
landskapet öppet. Som bieffekt har också landskapsbilden förändrats radikalt; 
numer ser man glimtar av Vänern från Zakrisdalsvägen, något som var helt 
omöjligt innan röjningen. Grönstråket binds samman med befintliga stadsdelar 
som Gruvlyckan med ett gångstråk öster om Zakrisdals verksamhetsområde. 

 

4. Bellevueberget söder om Bellevue är ett hyperitberg med stor artrikedom, inte 
minst i växtligheten. Berget skall inte bebyggas utan skall fungera som 
närströvområde – en ”grön lunga” – för främst Bellevue och Björkåsområdet 
(samt tillkommande Kartberget och södra Björkås). Viktigt är kopplingarna till 
omgivande områden, vilket beskrivs vidare under rubriken Gång- och 
cykeltrafik. 

 
5. Den allmänna tillgängligheten längs vattnet är en självklarhet inom Västkust. Det 

skall vara möjligt att ta sig längs med Vänerstranden/Klarälvsstranden inom hela 
Västkust, och bebyggelse i strandnära lägen skall tydligt avgränsas mot det 
allmänna strandområdet. 

 
Närheten till natur är en av de stora tillgångarna i Västkustområdet och en av de 
vanligaste fritidsaktiviteterna i Karlstad är att vara ute i naturen. Det innebär att 
stadsutvecklingsområdena i mindre grad behöver innehålla större parkytor eftersom de 
redan finns i form av gröna stråk mellan delområdena. Närheten till Skutberget, 
Bergviks udde och kustområdet söderut är också påtaglig vilket också kan tjäna 
boende inom Västkust samt övriga Karlstad, genom förbättrad tillgänglighet.  
 
Hur stadsutvecklingsområdena skall disponeras, bland annat med avseende på 
förhållandet mellan kvartersmark för bebyggelse och allmän platsmark för naturmark 
skall studeras vidare i detaljplaneskedet. Plats måste exempelvis beredas för mindre 
gemensamma grönytor och lekplatser inom bebyggelsen. 
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Vatten och rörligt friluftsliv  

Vatten 
De kommande skyddsföreskrifterna för råvattentäkten i Kattfjorden bedöms 
preliminärt inte påverka möjligheterna för det vattenanknutna friluftslivet inom 
Västkust.  
 
Strandskydd 
En utgångspunkt för Västkust utveckling är att tillgängliggöra strandområdena för en 
bred allmänhet, vilket inte är fallet idag. Utifrån intentionerna i de riksintressen som 
omfattar (delar av) Västkust är det det rörliga friluftslivets förutsättningar som är av 
största vikt att bevaka. Genom att samla anläggningar för det rörliga friluftslivet vid 
ett fåtal platser förhindras en privatisering av Vänerstranden, och ger bättre 
förutsättningar för det allmänna rörliga friluftslivet. Dessutom ger en exploatering 
bättre ekonomiska möjligheter till att öka tillgängligheten till strandområdena inom 
Västkust, genom anläggande av exempelvis gångvägar/gångstigar längs stränderna, 
allmänna rastplatser och småbåtshamn(ar). 
 
Avvägningar mellan riksintressen och strandskyddsförordnande har gjorts inom ramen 
för miljöbedömningsprocessen avseende lämpligheten att bebygga de av det utökade 
strandskyddet berörda stadsutvecklingsområdena inom Västkust (Zakrisdalsudden och 
Södra Grundviken samt Kartberget och Södra Björkås). Avvägningarna tillsammans 
med planförslagets utformning och innehåll bedöms innebära att Västkust kan byggas 
ut och strandskyddet upphävas inom kvartersmark för bostäder. Detta då 
strandskyddets och riksintressenas syfte inte påverkas negativt, utan kan tillföras 
mervärden av exploateringen. Omfattningen av upphävandeområden samt 
fördelningen mellan allmän platsmark och kvartersmark skall studeras närmare i 
detaljplaneskedet. 
 
Vattenanknutet friluftsliv 
Båtplatser för fritidsbåtar skall kunna erbjudas inom Västkust. Enskilda privata 
båtplatser skall dock inte vara tillåtna då en privatisering av strandlinjen inte är syftet. 
Båtplatser samt lägen frö sjösättning skall istället samlas till mindre pirar/småbåt-
shamnar för detta ändamål. De mindre pirerna vid södra Grundviken och 
småbåtshamnen vid Zakrisdalsudden som finns idag är lämpliga lägen och kan 
eventuellt sparas och rustas upp. I sådana lägen skall även möjligheten till någon 
publik verksamhet studeras i detaljplaneskedet.  
 
Vänerstranden ger goda förutsättningar för bad. Inte minst Grundviken har goda 
förutsättningar för ett mindre friluftsbad av samma slag som finns vid Skutberget. 
Skall en kommunal badplats kunna inrymmas inom Västkust ställer detta krav på 
vattenkvalitet, hygien och säkerhet såväl som på tillgänglighet och parkerings-
möjlighet med bil. Detta behöver dock studeras närmare i samband med detaljplan-
ering av sådana områden.  
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Utbyggnadsordning  
Rådighet 

Fördjupningen av översiktsplanen för Västkust omfattar ett stort område varav en stor 
del av marken ägs av kommunen. Det innebär dock inte att kommunen helt ensam kan 
bestämma den framtida markanvändningen inom området. Framför allt kan man inte 
styra att byggen verkligen startar, inom de områden där marken är helt eller delvis 
privatägd. I planen beskrivs detta med hjälp av begreppet rådighet vilket syftar till att 
klargöra vilken roll kommunen har i de olika delarna och därmed också vilket ansvar 
och vilka möjligheter kommunen har att driva olika delprojekt. Rådigheten beskriver 
således i vilken utsträckning kommunen kan initiera och styra utvecklingen inom de 
olika stadsutvecklingsområdena.  
 

Etappdiskussion 

Nedan förs en diskussion kring en föreslagen etappindelning eller utbyggnadsordning 
för de olika stadsutvecklingsområdena. Diskussionen kring etappindelning utgår ifrån 
hur mycket bostäder de olika områdena kan innehålla, men som tidigare behandlats i 
kapitlet kring stadsbyggnadsprinciper kan och bör områdena ha en blandning av 
användning mellan exempelvis bostäder, verksamheter och service. Det område i 
fördjupningen av översiktsplanen avseende Västkust som föreslås innehålla 
huvudsakligen verksamheter redogörs för i nästa avsnitt. 
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Etappindelningen av Västkust utbyggnad är i första hand gjort i syfte att ge en bild av 
hur de tekniska försörjningssystemens utbyggnad skall ske och hur detta kan ges en 
erforderlig beredskap. Etappindelningen i fördjupningen av översiktsplanen behandlar 
således utbyggnadsordningen av de områden som huvudsakligen skall innehålla 
bostäder. Etappindelningen utgår ifrån idag pågående planarbeten och externa initiativ 
till exploatering inom Västkustområdet. Pågående planarbete i områdets västra delar – 
där attraktiviteten och efterfrågan för bostäder är mycket hög – har redan stakat ut en 
utbyggnadsordning. Detta kan accepteras då möjligheterna till att nå dessa områden 
med tekniska försörjningssystem ändå bedömts som goda. Dessutom ger denna 
ordning mycket goda förutsättningar för senare etapper, då den tekniska 
infrastrukturen till stor del redan finns på plats i området, vilket i sin tur ger goda 
konkurrensmöjligheter för exempelvis fjärrvärme (kontra enskilda uppvärmnings-
alternativ med sämre miljökonsekvenser) och kollektivtrafik (kontra ökad bilanvänd-
ning). 
 
Nedanstående tabell innebär ingen låst utbyggnadsordning och redovisas utan 
inbördes ordning inom etapperna.   

 

Etapp 1 

Fördjupningen av översiktsplanen föreslår en etappindelning som innebär att sex 
delområden detaljplaneras och byggs ut först Norra Grundviken, Zakrisdals 
villaområde, Zakrisdalsudden, Södra Zakrisdal, Södra Grundviken, Ulleberg och 
Kartberget, där det inom Zakrisdals villaområde, Zakrisdalsudden och Södra Zakrisdal 
redan idag pågår detaljplanearbete. En utbyggnad av allmänna gator måste ske dels 

Stadsutvecklingsområde Byggbar 
yta i ha 

Exploatering 
(lgh/ha) 

Boende- 
enheter 

Rådighet 
för 

kommunen 
Etapp 1     

Södra Grundviken 16 13 200 stor 
Zakrisdals villaområde 14 14 200 stor 
Zakrisdalsudden 8 13-19 100-150 liten 
Norra Grundviken 26 38-58 1000-1500 medel/stor 
Ulleberg 2 25 100-200 liten 
S:a Zakrisdal  1.25 20 25 stor 
Kartberget 10 15-20 150-200 liten 
     

Etapp 2     
Ö:a Zakrisdal 2 15 30 stor 
Zakrisdals verksmhets- 
område (söder) 

  200-500 liten 

     
Etapp  3     

Zakrisdals verksmhets- 
område (norr) 

  100 liten 

Margårdsvägen 3 17 50 stor 
     

Etapp 4     
Södra Bellevue 3 17 50 stor 
     

Summa   2655-3255  
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från Zakrisdalsvägen vidare västerut mot Zakrisdalsudden, samt från Ullebergsleden 
vidare västerut mot Södra Grundviken (delar av huvudstråket inom Västkust). 
 
Områdena Zakrisdalsudden och Södra Grundviken ligger mycket vackert ute vid 
Vänern. För att nå områdena måste en ny väg och nytt VA-system byggas ut, vilket 
innebär höga initialkostnader. I samband med detta skall även fjärrvärmerör läggas 
ner. De äldre bostadshusen vid Zakrisdal behöver få en lösning av sitt framtida 
ägande, och i området finns också en naturlig förtätningsmöjlighet. Kartberget utgör 
en fortsättning på Romstad och binder ihop denna stadsdel med Björkås som idag 
ligger för sig själv. Genom utbyggnaden av Norra Grundviken, det i särklass största 
stadsutvecklingsområdet inom Västkust, kommer höga kostnader för denna men även 
stora intäkter från exploateringen.  
 
I slutet av etapp 1 skall det nya huvudstråket inom Västkust kopplas ihop från 
Zakrisdalsvägen i söder, genom Zakrisdals verksamhetsområde vidare norrut till Norra 
Grundviken och Bergviks handelsområde. Detta för att kollektivtrafiken skall finnas 
inom området vid Norra Grundvikens exploatering. 
 

Etapp 2 

I etapp 2 föreslås en utbyggnad av ytterligare två delområden – Östra Zakrisdal samt 
förtätning av Zakrisdals verksamhetsområde (söder). Den kommunala rådigheten för 
Östra Zakrisdal är hög. Zakrisdals verksamhetsområde (söder) föreslås i etapp två att 
förtätas, men är avhängig privata initiativ. Slutligen kan Östra Zakrisdal, mot 
Ullebergsleden byggas ut i detta skede, med bostäder i de västra delarna eller 
verksamheter/handel, beroende på behov. 
 

Etapp 3 

De föreslagna stadsutvecklingsområdena i etapp 3 – Bergvik, Zakrisdals 
verksamhetsområde (norr) och Margårdsvägen – är med undantag från Margårdsvägen 
avhängiga externa initiativ då den kommunala rådigheten av dessa områden är liten. 
För Margårdsvägen är rådigheten stor, men områdets attraktivitet och dess relativa 
avskildhet gör att området ändå bedöms rymmas inom etapp 3. Skulle något av 
områdena i etapp 3 bli aktuellt genom förekomsten av externa exploateringsinitiativ 
kan utbyggnaden mycket väl redan ske i etapp 2. 
 

Etapp 4 

Etapp 4 – området Södra Bellevue – är att se som en utbyggnadsreserv. Det finns dock 
inget hinder för att områdena studeras i tidigare etapper, med hänsyn till exempelvis 
va-utbyggnaden, om intresse skulle föreligga.  
 

Verksamhetsområde 

Inom Östra Zakrisdal (4 ha) skulle verksamheter kunna utvecklas. Rådigheten för 
Östra Zakrisdal är hög och dess utbyggnad är inte liksom övriga stadsutvecklings-
områden direkt avhängig någon etappindelning. 
 

Exploateringsekonomi 

Fördjupningen av översiktsplanen avseende Västkust omfattar flera nya områden där 
det helt eller delvis saknas teknisk infrastruktur som t ex Södra och Norra Grundviken 
och Zakrisdalsudden. Omfattande initialinvesteringar i nya gator samt övrig teknisk 
infrastruktur behöver göras för att kunna exploatera marken, liksom för åtgärder i det 
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övergripande trafiksystemet. Zakrisdal och Kartberget har den tekniska infrastrukturen 
utbyggd fram till respektive exploateringsområde.  
 

Utgångspunkten för Västkust är att exploateringen totalt sett skall kunna bära sina 
egna kostnader för utbyggd teknisk infrastruktur som vägar och VA. En översiktlig 
kalkyl visar att detta är möjligt med den exploateringsgrad som tabellen ovan visar. 
Det finns dock en tidsförskjutning mellan investeringarna och avkastningen vilket 
kräver en kommunal ”förskottering” av utbyggnaden av främst huvudstråket inom 
området. Detta är av central betydelse för genomförandet av Västkust och de mål som 
ligger till grund för stadsbyggandet inom området. 
 
En viktig fråga för ekonomin är också hur det övergripande VA-nätets kapacitet skall 
kunna förstärkas och hur det ska bekostas. Detta innebär att kapacitet behöver frigöras 
i det befintliga ledningsnätet inom bl a Romstad, Strand och centrala Karlstad. Medel 
från exploateringen skall överföras till ett särskilt separeringsprojekt för att åtminstone 
delfinansiera arbetet. Teknik- och fastighetsförvaltningen har genomförandeansvaret 
för detta. Delar av kostnaderna för arbetet bör belasta VA-kollektivet, men ca 2 Mkr 
av alla intäkter från Västkustområdet skall finansiera ett projekt för dagvatten-
separering. 
 
På liknande sätt skall åtgärder för att fördröja och avleda dagvatten från 
stadsutvecklingsområdena till Vänern finansieras genom att medel från den totala 
exploateringen överförs till ett dagvattenhanteringsprojekt. Hela kostnaden för 
projektet skall belasta exploateringen, och preliminärt ca 5 Mkr av de kommunala 
intäkterna från Västkustområdet skall finansiera ett övergripande projekt för 
dagvattenhantering. 
 
En mark- eller vattenförläggning av kraftledningarna genom Västkust skulle kunna 
genomföras i syfte att skapa bättre kontakt mellan områdena på ömse sidor om 
ledningarna, skapa en trevligare miljö att vistas i samt minska eventuell risk för 
strålning. En samordning och samfinansiering med flera samhällsaktörer för att verka 
mot en sådan utveckling går i linje med Västkust ambitioner. Däremot förutsätts inte 
en sådan åtgärd för genomförandet av Västkust. Ett exempel på kostnadsuppskattning 
är ca 50 Mkr för 2 km nedgrävning i mark. 
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Stadsutvecklingsområden 
Kartberget 

Dagsläget 
Idag är Kartberget ett skogsområde mellan två bostadsområden längs Klarälvens 
västra arm, Romstad i norr och Björkås i söder. Skoghallsvägen utgör en gräns i 
väster, liksom älvarmen i öster. Man har god utsikt österut över älven och Karlstads 
gamla flygplats (Jakobsberg) i stora delar av området. I området finns några dungar 
med ekar som är något ovanligt i Karlstadstrakten.  
 
Stadstyp och exploatering  
Kartberget är en naturlig fortsättning på Björkås villabebyggelse och en bebyggelse 
typ trädgårdsstad passar bra här; olika typer av småhus i kombination med mindre 
flerbostadshus. En enkel gatustruktur inom området förespråkas och kan fysiskt knyta 
samman Björkås, Kartberget och Romstad, exempelvis genom gång- och cykelväg. I 
området finns två friköpta tomter med småhus, som kan passas in i det framtida 
områdets struktur. Antalet bostäder kan variera mellan 150 till 200, beroende på 
hustyper. Delar av skogsområdet bör kunna sparas vid byggande i området.  
 
En exploatering av området skall ej omöjliggöra en väglösning som en fortsättning på 
Ullebergsleden med bro över älven i det här läget. Detta är tankar som inte är aktuella 
i dagsläget, men som kanske är en framtida möjlighet som inte bör förhindras med 
bebyggelse. 
 

Koppling till omvärlden/tillgänglighet 
Kartberget är ett relativt långtsträckt område och kan ha mer än en tillfart. Trafikan-
slutning för området kan ske från Skoghallsvägen, antingen i kombination med 
korsningen Skoghallsvägen/Ullebergsleden eller längre söderut. Den befintliga 
Björkåsutfarten kan även den vara en möjlig trafikanslutning till Kartberget. Vid 
samtliga lösningar måste korsningarna med Skoghallsvägen studeras gällande fram-
komlighet och trafiksäkerhet.  
 
Strandremsan behålls som promenadstråk, detta leder vidare söderut till naturområden. 
Tankar om en gångbro över älven, in mot centrum, finns med i föp Västkust. En säker 
passage över Skoghallsvägen för gående över till Bellevueberget ska studeras. Gång- 
och cykelväg finns utbyggt till området längs Skoghallsvägen men behöver kopplas 
vidare över Bellevueberget och in mot Zakrisdal. 
 
Störningar 
Huvudsaklig störning i området är trafikbuller från Skoghallsvägen, det är den relativt 
stora andelen tung trafik bidrar till problemen. Bebyggelsen bör hålla ett enligt buller-
beräkningar tillräckligt avstånd till Skoghallsvägen.  
 
Att tänka på vid fortsatt planering: 
� Säkra ett stråk längs älven för allmänheten 
� Studera trafikbuller från Skoghallsvägen för att möjligöra bostadsbebyggelse 
� Buffertzon norr om området för eventuell framtida genomfartsväg 
� Studera läge för gc-bro över älven 
� Studera en trafiksäker övergång för gående till Bellevueberget 
� Ta tillvara den fina utsikten över älven och gamla flygplatsen 
� Försök att integrera ny bebyggelse med värdefull befintlig vegetation i området  
� Anpassa övergången till befintlig bebyggelse i Björkås på ett bra sätt 
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� tydligt avgränsade tomter – inom den kvartersmark mot allmän platsmark – som 
berörs av upphävande av strandskyddet 

 

Södra Grundviken 

Dagsläget 
Området omfattar Frykmans udde söder om bostadsområdet Bergvik. Idag  utgörs 
området till största del av barrskogsbeväxt naturmark, med några mindre sumpskogs-
områden. En grusväg leder in i området från Bergvik och leder ner till en 
småbåtshamn i söder i form av några pirer i dåligt skick och några mindre stugor längs 
stranden. Det finns en stensättning, som är fornminne i Riksantikvarieämbetets reg-
ister, inom området. 
 
Stadstyp och exploatering  
Södra Grundviken är viktigt för hela Västkustområdets attraktivitet. Här finns 
möjlighet till att skapa kontakt med Vänern och bl a möjlighet att anordna en badplats 
och upprustning av pirarna till en småbåthamn.  
 
Tänkbar bebyggelse inom området är småhus kombinerat med mindre flerfamiljshus i 
trädgårdsstadens anda. Det allmänna området längs vattnet ska vara tydligt urskiljbar 
från kvartersmarken, t ex med en gång- och cykelstig som avgränsning. Enstaka 
privata bryggor får inte förekomma.  
 
Koppling till omvärlden/tillgänglighet 
Ett allmänt tillgängligt stråk ska sträcka sig runt udden och om möjligt över till 
Zakrisdalsudden med möjlighet att ta sig i nord-sydlig riktning längs hela Väner-
stranden. Detta kan komma att kräva en utbyggnad av spänger eller liknande då det 
söder om Södra Grundviken är ett större vassområde utan fast mark. Denna allmänna 
platsmark mellan strand och bebyggelse behöver inte omfattas av upphävandet av 
strandskydd.  
 
En utbyggnad av hela Grundviken kräver nyinvesteringar i vatten och avlopp samt 
också ett helt nytt gatunät. Tillfart till området kommer att vara från Ullebergsleden, 
genom Norra Grundviken.  
 
Störningar 
Kraftledningen mellan södra och norra Grundviken utgör ett fysiskt hinder för 
exploatering, inte bara inom Grundvikenområdet utan inom hela Västkustområdet. Ny 
bostadsbebyggelse bör enligt rekommendationer inte placeras där det finns ett 
magnetfält som överstiger 0,2µT.1 Kraftledningen är visuellt iögonfallande och ett 
respektavstånd med skog mellan bebyggelse och ledningsgata bör övervägas.  
 
Att tänka på vid fortsatt planering: 
� Tillfart till området måste studeras i sin helhet genom hela Norra Grundviken. Ett 

programarbete för hela Grundviken bör föregå detaljplanesamrådet 
� Säkra ett område längs Vänerstranden runt hela udden för allmänheten 
� Studera möjligheter till badplats och småbåtshamn  
� Studera gångmöjligheter söderut, över vassområde 
� Ta hänsyn till fornminnet  
� Studera ett visuellt skyddsområde till kraftledningen 

                                                      
1 T, beteckning för SI-enheten tesla för magnetisk flödestäthet.  
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� tydligt avgränsade tomter – inom den kvartersmark mot allmän platsmark – som 
berörs av upphävande av strandskyddet 

 

Zakrisdals villaområde 

Dagsläget 
Södra delen av stadsutvecklingsområdet är en parkeringsplats söder om Zakrisdals-
vägen, vid entrén till Zakrisdals verksamhetsområde. Här har man visuell kontakt med 
Vänern och strandängslandskapet söderut.  
 
Norr om Zakrisdalsvägen ligger området på höjdryggen mellan det befintliga 
villaområdet och Zakrisdals verksamhetsområde, idag till största del bergig natur med 
barrskog som öppnar sig mot ett öppet fält norr om det intilliggande villaområdet. De 
hus som finns inom området har fungerat som tjänstebostäder för Zakrisdalverken och 
är idag hyresbostäder.  
 
Stadstyp och exploatering 
De gamla tjänstebostäderna i området behöver få en lösning av sitt framtida ägande 
och i området finns en naturlig förtätningsmöjlighet.  Innehållet i den norra delen är 
tänkt som främst småhusbebyggelse; friliggande villor, radhus och parhus. I den södra 
delen passar mindre flerfamiljshus i kombination med radhus/parhus. Hela området 
ligger väl till i en stadsstruktur för Västkust som bygger på bebyggelsestråk ner mot 
Vänern. De flesta befintliga husen ska bevaras och integreras i området, de är en 
påminnelse om Zakrisdals historia men har även arkitektoniska värden som ger 
området en kvalitet genom att integreras i ett nytt sammanhang.  
 
Koppling till omvärlden/tillgänglighet 
Trafikmässigt ansluter området till Zakrisdalsvägen. En ny korsning byggs ut i södra 
delen för att på så sätt lösa anslutningen till Margårdsängen. Området har god kontakt 
med gångstråk ner mot Vänern och med områden för friluftsliv. Det gröna stråket över 
Bellevueberget ansluter till gång- och cykelvägen längs Zakrisdalsvägen efter att ha 
korsat Skoghallsbanan i befintligt övergångspassage. VA ansluts via det befintliga 
villaområdet.  
 
Störningar 
Närheten till Zakrisdals verksamhetsområde kan göra att främst fläktljud kan höras i 
området. Ljudmätningar och bullerberäkningar har gjorts i området och visar att 
åtgärder på fläktaggregat i verksamhetsområdet måste göras innan ny bebyggelse kan 
ta form inom delar av området.  
 
Zakrisdals företagscentrum iordningsställt en ny utfartsväg i norra delen av sitt område 
dit den tunga trafiken huvudsakligen kanaliseras. Järnvägen till Skoghall är trafikerad 
med godstrafik. Antalet tåg är få och de går med låg hastighet. Detta och gör att 
bullernivåerna och risk för ur spårning inte är något stort problem. 
 
Vattennivåerna inom området skall studeras då södra delen av området ligger i 
närheten av det område som var översvämmat 2001.  
 
Att tänka på vid fortsatt planering: 
� Risker med järnvägstrafiken – farligt gods 
� Bulleråtgärder på fläktar på verksamhetsområdet 
� Anpassa ny bebyggelse till befintlig bebyggelse 
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Zakrisdalsudden 

Dagsläget 
Området är en udde söder om Grundviken. Skogen inom området är delvis uthuggen 
hällmarkstallskog med berg i dagen och det finns en lägre del med ett alkärr i 
områdets östra del in mot kraftledningen i öster. Udden har tidigare tillhört Zakrisdals-
verken, när verksamheten var militär vapentillverkning, från 40-talet fram till 90-talet. 
På udden sköttes då lagerhållning av färdigpackade varor från ammunitionstillverk-
ningen. Det som tydligast kan urskiljas från den tiden är den slingrande vägdragningen 
(som skulle vara svår att se från luften), även några byggnader finns kvar. Udden är 
avstyckad från resten av verksamhetsområdet och några av byggnaderna används idag 
för verksamheter, lager och förråd.  
 
Stadstyp och exploatering 
Vid ett bostadsbyggande på udden ska strandremsan och yttersta udden vara allmänt 
tillgänglig. Det kuststråk som skall följa längs hela Västkust går här på delvis klippig 
mark. Yttersta udden på området med vackert sjöläge bör kunna göras tillgänglig med 
möjlighet till sittplatser eller liknande. Bostadsbyggande ska vara varierat med 
småhus, radhus och parhus, mindre flerfamiljshus kan också passa i strukturen. Om 
intresse från exploatör finns skulle några få punkthus, nogsamt utplacerade i området, 
också fungera. Platsen vid piren kan bli områdets centrum och här kan någon publik 
verksamhet eller service med fördel finnas.  
 
Koppling till omvärlden/tillgänglighet 
Området är idag otillgängligt för allmänheten och marken ianspråktagen av bebyg-
gelse. Detta sammanvägt med strandskyddsdiskussionen i miljökonsekvensbeskriv-
ningen (del C) gör att strandskyddet bedöms kunna upphävas för kvartersmark inom 
stadsutvecklingsområdet Zakrisdalsudden.  
 
Det staket som går runt udden gör att områdets tillgänglighet idag är starkt begränsad. 
Vid en förändring av markanvändningen inom området till bostäder ska staketet tas 
ner för att göra både stranden och hela området mer tillgängligt. Ett stort antal mindre 
vägar är utbyggda inom området och följer landskapet fint. I områdets norra del finns 
en enkel pir som efter restaurering kan ta emot mindre båtar.  
 
Man kommer att nå området från en befintlig väg öster och söder om Zakrisdals 
verksamhetsområde, som förbättras och breddas för både bil och gång- och cykel-
trafik. En väg i det läget måste ta hänsyn till de relativt låga marknivåerna. En 
kompletterande tillfart till området är den (som används idag) genom Zakrisdals 
verksamhetsområde. Så länge verksamhetsområdet begränsas av ett omgärdande 
staket kring hela området (området stängs nattetid) är den inte en möjlig 
trafikförsörjning till området, men ska när verksamhetsområdet öppnats upp vara en 
kompletterande tillfart till udden.  
 
Området har ingen utbyggd försörjning av vatten eller avlopp idag, men detta kan ske 
via Zakrisdals verksamhetsområde eller i samband med anläggningen av tillfarts-
vägen.  
  
Störningar 
Området har genomgått en marksanering i samband med att området avyttrades från 
militär ägo. Området användes tidigare huvudsakligen till förråd/förvaring, vilket gör 
att det inte är troligt att området är förorenat i någon större utsträckning. Hänsyn i 
avstånd skall tas till kraftledningen. I de låga delarna av området finns ett klibbalskärr 
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och en kulle med tallar som båda är nyckelbiotoper, dessa kan påverkas vid 
bebyggelse i området.  
 
Att tänka på vid fortsatt planering: 
� Studera konsekvenserna för området med hänsyn till nyckelbiotoperna 
� Anpassa bebyggelsen så att tallskogen i området kan var kvar till viss del 
� Yttersta udden och ett stråk längs vattnet ska vara tillgänglig för allmänheten 
� Säker gång- och cykelmöjlighet längs den nya tillfartsvägen 
� Försök behålla den slingrande vägstrukturen och kanske någon speciell byggnad 

som kan minna om f.d. Zakrisdalsverkens verksamhet  
� tydligt avgränsade tomter – inom den kvartersmark mot allmän platsmark – som 

berörs av upphävande av strandskyddet 
 

Norra Grundviken 

Dagsläget 
Området är svåråtkomligt idag eftersom inga vägar leder hit. Det består till största del 
av barrskog idag.  
 
Stadstyp och exploatering 
Norra Grundviken är Västkusts ”hjärteområde”; det för bebyggelse tätaste området 
som länkar ihop Zakrisdal med Bergvik och leder ut till Frykmans udde (Södra 
Grundviken). Det är längs huvudstråket här igenom (i nord-sydlig riktning) som 
kollektivtrafiken i huvudsak kommer att trafikera Västkust, och hit kommer gång- och 
cykelstråk i hög grad att ledas till.  
 
Huvudstråket ska vara stadsgator, med trädplanteringar och ordnade fält för alla 
trafikantslag, med högre huskroppar som ramar in. Hela området bör ha en 
kvartersstruktur för att förstärka upplevelsen av att det är en stadsdel intill ett av 
Karlstads tre centrum. Kvartersstrukturen ”löses upp” västerut mot Södra Grundviken 
och söderut mot parkstråket, som leder ner mot Vänern. Kvarterens mer 
”uppluckrade” delar kan ha varierande gatubredder för att markera vilken slags gata 
det är; bostadsgata, som en länk från parkstråket in i kvartersstaden etc.   
 
Området kan rymma ca 1000-1500 bostäder, med inslag av verksamheter och 
gemensamma lokaler och allmän service, främst i bottenplan i byggnader ut mot 
huvudvägarna.  
 
Koppling till omvärlden/tillgänglighet 
Båda huvudstråken inom Västkust möts här och med kopplingen norrut till Bergviks 
köpcentrum, gör att delområdet är så centralt beläget inom Västkust som det kan bli.  
 
Störningar 
Kraftledningen.  
 
Att tänka på vid fortsatt planering: 
� Programarbete bör genomföras för hela Grundviksområdet för att fastslå en mer 

exakt struktur inom området samt hur den tekniska infrastrukturen skall 
genomföras 

� Särskilt viktigt att studera lägen för eventuella skoltomter och service 
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Ulleberg 

Dagsläget 
Området ligger mellan Ullebergsleden och Skoghallsbanan mot det befintliga området 
Gruvlyckan och med industri-/verksamhetsområdet Gräsdalen norrut. Närmast 
Ullebergsleden är det ett fält, svagt sluttande upp mot befintliga äldre byggnader.  
  
Ulleberg är, med sina pampiga byggnader och sin tidigare verksamhet som sinnes-
anstalt, kulturhistoriskt intressant i föp Västkust. En del av värdet med Ulleberg är 
dess karaktär av institutionspark, dvs. flera byggnader med olika funktioner i en 
sammanhållen grupp. Inom delområdet Ulleberg ligger även en befintlig byggnad som 
idag är behandlingshem.  
 
Stadstyp och exploatering 
Vid en förtätning bör man undvika att ny bebyggelse tränger för nära inpå de kultur-
historiska byggnaderna och ger dem det respektavstånd de behöver där de ligger vid 
bergets sluttning, som ett blickfång från Ullebergsleden. Alla byggnader i instituti-
onens sammanhang bör bevaras för att man skall förstå helheten av det kultur-
historiska värdet. De kulturhistoriska värdena har stor möjlighet att bevaras och 
förmedlas om hela området ges ett lyft, med varsam renovering av befintliga 
byggnader och finkänslig förtätning av området i kring, och byggnaderna används.  
 
En förtätning i området anpassad till befintlig bebyggelses värde, och anpassning till 
landskapet är möjlig inom Ulleberg. Väster om den befintliga bebyggelsen 
(sinnesanstalten) kan man tänka sig en låg och underordnad bebyggelse som är 
enhetlig och följer infartsvägen norrut, i kanten mot det öppna landskapet. På berget 
öster om de gamla byggnaderna kan man tänka sig lite högre terränganpassad 
bebyggelse. Terränganpassad bör även bebyggelse söder om befintliga byggnader, här 
dock inte lika höga. Öster om den f d gymnasieskolan kan bostadsbebyggelse uppföras 
som länkar ihop de idag befintliga bebyggelsestrukturerna inom området. 
 
Koppling till omvärlden/tillgänglighet 
En infartsväg från Ullebergsleden i samma läge som idag. Gång- och cykelkopplingar 
är viktiga i området, dels för att knyta samman med det befintliga bostadsområdet 
Gruvlyckan, med det nya fritidsområdet i Gräsdalen men också koppling över vägen 
och västerut. En planskild gång- och cykelkorsning är möjlig där berget på båda sidor 
Ullebergsleden är tillräckligt högt.  
 
Störningar 
Området ligger nära Ullebergsleden och Skoghallsvägen. Båda vägarna är trafikerade 
av många fordon, och vid planering av ny bebyggelse bör man tänka på trafikbuller. 
Närheten till Skoghallsbanan skall också beaktas. 
 
Berggrunden här kan ha stora inslag av pegmatit (hög radioaktivitet och därmed risk 
för höga radonhalter), eftersom den är en del i ett stråk av sådan varierad berggrund 
norrifrån. Hus i det här stråket som har uppmätt höga radonvärden har främst varit 
byggda i blåbetong och befintliga trähus vid Zakrisdal visar klart understigande 
radonvärden för gällande riktvärde för bostäder.  
 
Att tänka på vid fortsatt planering: 
� De befintliga byggnadernas kulturhistoriska värden, såväl arkitektoniskt som den 

helhet de utgör 
� Närheten till Ullebergsleden och Skoghallsbanan 
� Gång- och cykelkopplingar till Gruvlyckan samt över Ullebergsleden 
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� Undersöka radonhalter i område som planeras för bebyggelse  
 

Östra Zakrisdal 

Dagsläget 
Delområdet ligger mellan det befintliga området ”Bellevues villaområde” och 
Ullebergsleden, alldeles intill korsningen av Ullebergsleden och Zakrisdalsvägen. 
Marken kring det befintliga villaområdet är ett öppet fält, likaså detta delområde ut 
mot trafikleden.  
 
Stadstyp och exploatering 
Någon typ av verksamhet kan passa i detta läge vid Ullebergsleden. Det exponerade 
och tillgängliga läget nära vägen är passande för någon verksamhet, men en lite större 
byggnad kan även vara ett skydd mot trafiken på Ullebergsleden för intilliggande 
bostadsområde. Användningen låses dock inte fast i denna fördjupning av översikts-
plan. Det kan även bli en blandning av verksamhet, handel och bostäder.  
 
Koppling till omvärlden/tillgänglighet 
Närheten till korsningen Ullebergsleden/Zakrisdalsvägen och planerad gc-väg längs 
Ullebergsleden gör att området får god tillgänglighet. Området kommer att ha sin 
tillfart från Zakrisdalsvägen.  
 
Störningar 
Trafikbuller från Ullebergsleden bör behandlas i efterföljande detaljplan för området.  
 
Att tänka på vid fortsatt planering: 
� Störningar från trafiken på Ullebergsleden 
� Utrymme för lösning av korsning 
� Utrymme för gång- och cykelbana längs Ullebergsleden 
� Studera trafiklösning för eventuell verksamhet för att minimera störning för 

boende 
 

Zakrisdals verksamhetsområde (norr och söder) samt Södra Zakrisdal 

Dagsläget 
Zakrisdals verksamhetsområde är ett speciellt område med tydliga spår från 
Zakrisdalsverkens tidigare miltära vapentillverkning (från 1940-talet fram till 90-
talet). I området finns flera byggnader, både små och stora, längs slingrande vägar 
anpassade efter landskapet som skulle göra det svårt att upptäcka området från 
flygplan.  
 
Söder om dagens verksamhetsområde finns ett område vid vägen ut till Zakrisdals-
udden; Södra Zakrisdal. Detta ligger lite lägre än verksamhetsområdet och vänder sig 
söderut mot den betade strandängen.   
 
Stadstyp och exploatering 
En förtätning anpassad efter områdets karaktär med bostäder/verksamheter/service 
skulle utveckla och stärka verksamhetsområdet och göra det till en naturlig och viktig 
del av Västkust. I det södra området bör man utnyttja den vackra utsikten över 
strandängen och ner mot Vänern.  
 
Koppling till omvärlden/tillgänglighet 
Områdets centrala läge, mitt i Västkustområdet, gör att tillgängligheten kommer att 
vara mycket god för alla trafikslag. Det södra området kan man nå via vägen ut till 
udden eller med en koppling från verksamhetsområdet.  
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Störningar 
Ny bebyggelse och nya verksamheter ska anpassas efter befintliga förhållanden så 
långt som möjligt. Zakrisdalsverken kan innebära vissa störningar i form av 
fläktbuller. Markföroreningssituationen behöver belysas ytterligare i kommande 
detaljplanering. 
 
Att tänka på vid fortsatt planering: 
� Börja med en inventering/översyn och vision för hela verksamhetsområdet 
� Områdets kulturhistoria och speciella karaktär – hur kan detta anpassas och 

integreras i ett nytt sammanhang? 
� Kombination bostäder/verksamhet/service 
� Det centrala läget i Västkust med huvudstråk för kollektivtrafik genom området 
� Markföroreningar från (i huvudsak) tidigare användning 
 

Margårdsvägen 

Dagsläget 
Huvuddelen av delområdet sträcker sig längs Margårdsvägens östra sida söderut från 
Zakrisdalsvägen på väg ner mot Göteborgsudden. En mindre del är ett litet höjdparti 
som det tidigare funnits ett torp på. Torplämningen, med husgrund och fruktträd, är ett 
fornminne enligt Riksantikvarieämbetet. På andra sidan (väster och norr om) Margård-
svägen finns den betade strandängen.   
 
Stadstyp och exploatering 
I det långsträckta området kan man tänka sig en bebyggelse med parhus och radhus, 
anpassade till terrängen, längs med en lokalgata i samma längsgående sträckning, där 
man utnyttjar den vackra utsikten över strandängen och vidare ner mot Vänern. I det 
mindre delområdet kan en liten grupp med mindre hus, exempelvis en ekoby, 
integrerade med torplämningen och de mervärden den kan tillföra kunna tillföras.  
 
Koppling till omvärlden/tillgänglighet 
Margårdsvägen norrut är områdets länk till omgivningen, gång- och cykelmöjligheter 
finns söder om stora delen av området, österut över järnväg och Skoghallsvägen till 
Björkås och älven.  
 
Störningar 
Järnvägen till Skoghall är trafikerad med godstrafik. Antalet tåg är få och de går med 
låg hastighet. Detta och gör att bullernivåerna och risk för urspårning inte är något 
stort problem.  
 
Att tänka på vid fortsatt planering: 
� Studera införlivandet av fornlämningen i ett bebyggelseområde 
� Avståndet till Skoghallsbanan 
� Bevaka möjligheter till lokala avloppslösningar med hänsyn till skyddsområdet för 

Kattfjorden 
 

Södra Bellevue 

Dagsläget 
Området ligger mellan Zakrisdalsvägen/Skoghallsbanan och Skoghallsvägen på en 
höjd söder om bostadsområdet Bellevue, som har en bebyggelse med flerbostadshus 
och radhus. Berggrunden består av hyperit som ger goda växtbetingelser för flera arter 
i området  
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Stadstyp och exploatering 
Det är möjligt med en fortsättning på bebyggelsen inom Bellevue, med flerbostadshus 
och radhus med hänsyn till befintlig topografi.    
 
Koppling till omvärlden/tillgänglighet 
Området nås genom Bellevue från Ullebergsleden. En koppling för gående över 
Bellevueskogen/berget ska komma till med säkra övergångar över Skoghallsvägen 
samt järnvägen, för att stärka Kartberget/Björkås/Södra Björkås koppling till 
Västkustområdet. Det gör att tillgängligheten både nordväst, mot Västkust, och österut 
mot älven och mot Karlstads centrum blir god.  
 
Störningar 
Området ligger mellan Skoghallsbanan och Skoghallsvägen, dock på en höjd, så 
störningarna är troligtvis inte stora.  
 
Att tänka på vid fortsatt planering: 
� Studera trafikbuller från Skoghallsvägen  
� Studera en koppling till stråket för gående över Bellevueberget 
� Omsorg om befintlig skog  
� Anpassa övergången från befintlig bebyggelse och tillfartsväg på ett bra sätt 
 


