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”Mycket viktigare än det som är nytt just nu, är det som aldrig någonsin blir gammalt”
Henry David Thoreau
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1. Bakgrund
Detta bakgrundsmaterial som ger många av planeringsförutsättningarna för en
fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust, togs fram i en första version i
samband med översiktsplanearbetet 1997. Nu har det delvis arbetats om och förnyats i
de delar där förutsättningarna har förändrats sedan 1997. Arbetet visar att förutsättningarna aldrig är statiska. På ett antal år händer en hel del, även i de "naturliga"
förutsättningarna. Underlaget har senast reviderats och kompletterats mellan 2004 –
2006 under planens samrådsskede.

2. Läge och avgränsning

Bilden visar de fyra områden som kommunen på olika sätt arbetar med och som alla
har det gemensamt att de kommer att kunna förbättra Karlstads kontakt med vatten i
form av Vänern och Klarälvsdeltat. Västkustområdet begränsas av Klarälven i öster
samt av Vänern i Väster samt E18 respektive Ulleberg i norr. Ullebergs institutionsområde i norr ingår.
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3. Markanvändning
Ikea och Bergviks köpcentrum är beläget norr om planområdet. Stora parkeringsytor
omger anläggningen som är Värmlands största externa handelsområde.
Vid Månsgården finns två bostadshus och försäljning av mattor - en verksamhet som
till en början var av tillfällig karaktär men senare har byggts ut och blivit mer
permanent.
Inom f d Zakrisdalsverken drivs nu Zakrisdals företagscentrum, som hyr ut lokaler och
viss service till ett hundratal småföretag med högst varierande verksamhet. Karlstads
kommun hyr utrymmen i bergrummet för arkivändamål. Området är inhägnat och
låses efter arbetstid. Områdets byggnader som är av speciell karaktär är samtliga
uthyrda.
Omedelbart utanför södra grinden finns några villor som byggdes som tjänstebostäder
till Zakrisdalsverken. De ligger vackert belägna i bergssluttningen.
Stadsdelen Bellevue, med ett villaområde väster om järnvägen till Skoghall och
flerbostadshus mellan järnvägen och Skoghallsvägen, byggdes med början 1945 i
anslutning till Zakrisdalsverkens etablering. Bostäderna var främst avsedda för
anställda vid ammunitionsfabriken. Delar av ovan nämnda område med omnejd håller
för närvarande på att detaljplaneras för att kunna inrymma nya bostäder – en process
parallellt med fördjupningen av översiktsplanen avseende Västkust.
Området söder om Zakrisdal-Bellevue, består av jordbruks- och skogsmark. En
mindre del av marken brukas som betesmark; den öppna marken i övrigt håller på att
växa igen. Kommunen har under senare år genomfört åtgärder för att hålla marken
öppen och startat ett strandängsbete i delar av området.
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IKEA
Bergviks
köpcentrum

Bergviks
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Ulleberg
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Zakrisdals
företagsområde

Kartberget

Björkås
Zakrisdalsudden
Margårdsängarna

Porsviken
Göteborgsudden

Områdets östra del delas av järnvägen mellan Karlstad och Skoghall. Den nyttjas
enbart för godstransporter.
Längs den västra delen av området löper en stor kraftledning (2x130 kV) som via en
fördelningsstation i Dingelsundet försörjer Hammarö och Karlstads södra delar med
kraft. Vid Bergviks köpcentrum finns också en avlänkning till Karlstads västra
mottagningsstation i Hultsberg.
Ullebergs gamla institutionsbyggnader används idag som vandrarhem och samlingslokal. Byggnaderna är karaktäristiska för sin tid och ursprungliga användning.
Dessutom finns en drygt 30-årig byggnad i östra delen av Ulleberg som används av
gymnasieförvaltningen, denna verksamhet är under avveckling. Ulleberg gränsar mot
Gräsdalens verksamhetsområde.
Björkås utgör en villaenklav med småhus från olika tidsepoker. Området har efter
flyttandet av flygplatsen fått ett gott läge vid Klarälven. Mellan Björkås och Romstad
finns två villafastigheter.
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4. Markägande
Karlstads kommun äger nästan hälften av marken inom västkustområdet. Andra stora
markägare är Zakrisdals Företagscentrum AB (Zakrisdals industriområde), Konsum
Värmland, Hakonbolaget och OK Värmland (inom Bergviks köpcentrum), IKEA (kv
Utsikten omedelbart väster om Bergviks köpcentrum), Värmlandsbyggen Berglöf och
Velander AB (del av Kartberget), Klarälvens flottningsförening (område öster och
sydost om Kartberget och Björkås längs Klarälven).
Inom Bergviks villaområde, Bellevue och Björkås är marken uppdelad på ett flertal
privata fastighetsägare. Området runt Månsgården och lantbruksmark i södra delen av
planområdet ägs också av privatpersoner. Delar av Ulleberg och Zakrisdalsudden ägs
av två privata fastighetsbolag.
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5. Historisk utveckling
Månsgården
Mark förvärvades på 1890-talet av Bror Gullstrand och han byggde där ett hus och
bosatte sig med sin familj för att komma ut till frisk luft från centrala staden. Platsen
fick namnet Olofsberg. Några ytterligare byggnader kom till som komplement till den
första. Ursprungsbyggnaden är riven. 1935 köptes ett hus från Trossnäs, som hade
byggts där 1866. Det monterades ner och sattes sedan upp på den plats som nu heter
Månsgården och som är den stora byggnaden. Det ursprungliga ändamålet för
byggnaden var att den skulle inrymma en tapetserarverkstad. Under uppbyggnadsskedet bestämdes dock att det till stor del skulle inrymma en bostad. Hela byggnaden
blev också i ett senare skede bostad. Ytterligare en familj bosatte sig 1955 på platsen,
på den del som kom att kallas Månsberga.
Bergvik och Frykmansudde
Den ursprungliga fritidsbebyggelsen har varit en del av karlstadsbornas
sommarbosättning. I begränsad omfattning är det fortfarande så. En stor del av
bebyggelsen har dock övergått till åretruntboende. Vatten- och avloppsfrågan för ett
antal åretruntbosättningar har lösts genom en på privat initiativ tillkommen anläggning
som är ansluten till det kommunala nätet vid Bergviks köpcentrum.
Zakrisdal
Upprinnelsen till etableringen av en ammunitionsfabrik vid Zakrisdal var
nödvändigheten att av flera skäl flytta samma verksamhet från Marieberg i Stockholm.
Exempelvis beviljade statsledningen i Sverige 1938 och 1939 på grund av den
allmänna oron i Europa anslag för materialanskaffning om sammanlagt 160 Mkr.
Detta skulle i hög grad ha påverkat verksamheten hos ammunitionsfabriken i
Marieberg. Efter ett antal lokaliseringsstudier i landet kunde så Karlstads stad och
Kungl. Arméförvaltningens Fortifikationsstyrelse underteckna ett avtal om
markupplåtelse den 1 december 1938. Marken exproprierades från dåvarande ägarna
till gården Zachrisdal, syskonen Jonsson, som hade ägt gården i 24 år. Gården var ett
av de många landerierna kring det forna Karlstad och var som lantbruksegendom rätt
omfattande med sina 63 ha varav 17 ha öppen och god jord. Egendomen torde ha fått
sitt namn av en tidigare ägare, Zacharias Stenström, som 1826 hade förvärvat
densamma.
I samband med den första etappen byggdes några tjänstebostäder, bl a för platschefen.
Dessa kompletterades med ytterligare sex tjänstebostäder 1946. Tjänstebostadstvånget
för statliga befattningshavare började avvecklas 1977. Under årens lopp har ett stort
antal byggnader uppförts, tillbyggts och ändrats. Den sista stora byggnaden var
godsterminalen, som färdigställdes 1978.
Anläggningsarbetena för en ammunitionsfabrik ingångsattes i början av 1940 och i
mars 1941 kunde produktionsstarten ske. En förmodad tysk invasion i Värmland 1942
innebar en order från högre ort att eventuellt utrymma fabriken inom två veckor.
Krisen mildrades men en ersättningsfabrik hann man uppföra i Nykvarn mellan
Södertälje och Mariefred. Den sista överflyttningen från Marieberg ägde rum
sommaren 1950.
Under 1994 avslutades en epok i svensk försvarsindustris historia då
ammunitionsfabriken upphörde att existera som en försvarsindustri. Samtidigt har
Zakrisdals Företagscentrum startat för att med ett antal företag driva verksamhet i de
8 (28)

Fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust
del D – Förutsättningar och bakgrund

befintliga lokalerna. Idag är i stort alla lokaler inom området uthyrt till en rad olika
verksamheter.
Bellevue
Bostadsbebyggelsen i Bellevueområdet tillkom som en följd av ammunitionsfabrikens
etablering på Zakrisdal. Byggnadsarbetena inleddes 1945. Marken hade tidigare
tillhört landeriet Bellevue vars manbyggnad och ekonomibyggnader revs inför
byggandet. Den första hyreshusbebyggelsen öster om järnvägen kompletterades 1953
med ett område för egna hem väster om järnvägen. Även detta område var i första
hand avsett för anställda vid Zakrisdal.
Bergviks köpcentrum
Lokaliseringsutredningar för extern handelsetablering i Karlstadsregionen inleddes i
mitten av 1960-talet. I översiktsplan 1971 för Karlstadsregionen hade läge för externt
köpcentrum föreslagits vid Bergvik. Förslag till sådant centrum fördes fram till Kungl.
Maj:t 1972 respektive 1976. Inget av förslagen blev fastställda utan först 1980 blev ett
förslag fastställt av regeringen. Därefter startade byggandet. I ytterligare etapper har
sedan verksamheterna kompletteras.
En större planändring gjordes 2001 vilket möjliggör ett byggande av över 50 000 m2.
Detta innebär en mycket kraftig expansion både för ”varuhusdelarna”, men också att
en s.k. shoppingdel kommit till med fackvarubutiker. Utbyggnaden innebär att
området blivit en av de större externetableringarna i Sverige. I samband med denna
stora utbyggnad har också förändringar av tillfartsgator och trafikplatser skett.
Källa:
Områdets historiska utveckling, Lars Rune Bengtson (1995).
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6. Kulturlandskapet – då och nu
Området Zakrisdal-Dingelsundet samt Bergvik har i ett markanvändningshistoriskt
perspektiv varit landskapsavsnitt som förändrats i mycket stor utsträckning, från
jordbrukslandskap fram till slutet av 1930-talet till industri-, handels- och
fritidshusområde under 1940-1980-talen. Orsaken till den kraftigt ändrade markanvändningen står delvis att finna i den allmänna utvecklingen av jordbruksnäringen
med nedläggning av marginalmarker, ändrade brukningsmetoder mm. Till detta
kommer områdets närhet till Karlstad som inneburit utbyggnad av infrastruktur (vägar,
järnvägar, kraftledningar), industri- och bostadsetableringar, och i kombination med
strandläget, en omfattande fritidshusbebyggelse.
För att ge en bild av det ”ursprungliga” utseendet har äldre lantmäterikartor från åren
1883-1938 studerats. Kring sekelskiftet hade jordbruksmarken generellt sett sin största
utbredning. Vid förra sekelskiftet och i början av 1900-talet ledde den tekniska
utvecklingen till att styva leror kunde bearbetas, markavvattningsföretag som
invallningar, sjösänkningar och dikningar gjorde att strandängarna längs Vänern
kunde uppodlas etc.
Området ligger under högsta kustlinjen och har dessutom efter istiden under lång tid
varit utsatt för havs- och senare insjövågornas påverkan. Detta har lett till en tydlig
sortering av jordarterna och klara gränser mellan brukbar sedimentjord i svackor och
odlingsimpediment i form av hällmarks- och moränhöjder. Övergångszonerna mellan
sediment och morän/hällmark, där ängs- och hagmarkerna brukar vara belägna, är
obefintliga eller mycket smala som vid bebyggelsen i Knappstad. Lägre berghällar
med tunt jordtäcke ute i åkerlandskapet utnyttjades dock som ängsmark med efterbete.
I området var man därför till stor del hänvisad till strandängarna för att få vinterfoder
till djuren. Dessa var främst lokaliserade till stränder kring Kattviken och
Margårdsviken. De brukades intensivt som slåttermarker med efterbete på
sensommaren.
Åkermarker och strandängar var helt öppna och välhävdade. Ängsmarken på fastmark
(hällmarks-moränöar i odlingslandskapet) hade enstaka trädsolitärer. Skogsmarken
användes i stor utsträckning för bete innan djuren släpptes på efterbete på ängsmarken.
För att förbättra betet och för vedfångst, byggmaterialanskaffning mm var troligen
skogen hårt avverkad, vilket bidrog till det öppna intrycket. Utseendet var antagligen
kargt, även om skogsmarken sannolikt inte var helt kal. Bebyggelse och tomtmark låg
till stor del på impediment eller på de bergbundna ängsmarkerna.
Åkermarken har delvis exploaterats (Bellevue, entrén till Zakrisdal, Bergviks
köpcentrum och delar av fritidshusområdet vid Bergvik). Infrastrukturanläggningar
(järnväg, vägar, kraftledning) har tagit andra delar i anspråk. Till största delen beror
dock förändringen på utvecklingen inom jordbruket.
Förutom den rationalisering av jordbruksdriften som skedde här liksom på andra håll
innebar etableringen av Zakrisdalsverken att jordbruksdriften upphörde på den mark
som tillhörde företaget. Söder om Zakrisdalsverken skogsplanterades marken medan
åkern norr om bebyggelsen delvis växt igen spontant. Övrig exploatering inom
området har också haft betydelse för jordbruksdriftens upphörande.
Skogen har sedan betet upphört (troligen kring 1940-talet), hemvedshuggningen
minskat mm hämtat sig och liknar idag ordinär skog på denna typ av marker. Spår av
äldre markanvändning finns främst på de arealer som tidigare varit åker och ängsmark.
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Restaureringen av strandängsområdena vid Kattviken och Margårdsviken har
återskapat värdefulla kulturmiljöer.
Kulturhistoriska värden
Tre teman med kulturhistoriska värden är extra tydliga på Västkust. Det är
landsbygdens kulturmiljöer, Ullebergs f.d. sinnesanstalt och f.d. ammunitionsfabriken
Zakrisdal. Av intresse kan även vara bostadsområdet Bellevue som byggdes för
Zakrisdalsarbetarnas behov under 1940-talet, men det området har i detta
sammanhang inte prioriterats.
Landsbygdens kulturmiljöer
Området för Västkust har en historia som jordbrukslandskap med ett antal gårdar och
landerier som Ulleberg, Romstad, Gräsdalen, Grundviken, Katrineberg, Zakrisdal,
Margårdsängen, Anneberg och Bellevue. I dag är det i stort sett bara ekonomibyggnader i Grundviken som finns kvar. Strukturer som påminner om jordbrukslandskapet är äldre vägar, torplämningar, planterade träd, namn från gårdar som har
förts vidare till områden o.s.v. En undersökning på plats behövs göras för att avgöra
vilka lämningar som finns kvar.
Inom området finns sex fornminnen i Riksantikvarieämbetets register. De man
behöver ta hänsyn till i detaljplanearbetet är en stensättningsliknande fornlämning i
Södra Grundviken, en torplämning samt gravar söder om Björkås, en husgrund från ett
torp vid Haga/Margårdsängen samt en gravsättning på Knappstad.
Fornminnen – Riksantikvarieämbetets register FMIS inom Västkust

1

2
6

5

11 (28)

34

Fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust
del D – Förutsättningar och bakgrund

1. Stensättningsliknande fornlämning
2. Lösfynd av pilspest i flinta. Hittades 1931 och finns på Värmlands muséum
3. Torplämning bestående av en jordkällarruin beväxt med trädgårdsväxter och
fruktträd
4. Gravar – rund stensättning
5. Grav – stensättning
6. Husgrund – torp. Syréner och fruktträd.
Ulleberg
Byggnaderna i Ulleberg uppfördes 1923 som anstalt för sinnesslöa med skolhem,
arbetarhem och vårdhem. Institutionen fungerade som psykanstalt fram till 1970-talet.
Verksamheten placerades i utkanten av staden där anläggningen kunde föra en
anonym tillvaro. Första delen av 1900-talet har kallats anstaltexpansionens epok och
trots detta utvecklades ingen bestämd institutionsarkitektur utan varje landsting
engagerade sin arkitekt. Särskolan i Ulleberg ritades i 1920-talsklassicistisk stil av
arkitekten W. Eick. ”Institutionsparken” består av tre putsade byggnader med brutna
valmade tegeltak samt några faluröda ekonomibyggnader. De resliga stenbyggnaderna
är lika i stil och har omsorgsfullt utformade detaljer. Före detta särskolan ligger på en
åskant i landskapet och är väl synlig från Ullebergsleden.
Ullebergs före detta särskola berättar som institutionsbyggnader från början av 1900talet om det moderna samhällsbyggandet och speglar utvecklingen av den offentliga
vården. I Karlstad är före detta särskolan i Ulleberg unik i sitt slag och i Värmland
finns ett fåtal institutionsbyggnader av denna typ bevarade. Byggnaderna ingår i en
större helhet, som är väl anpassad till landskapet och har ett stort miljöskapande värde.
En del av värdet med Ulleberg är dess karaktär av institutionspark, dvs. flera
byggnader med olika funktioner i en sammanhållen grupp.
Zakrisdal
Försvarets ammunitionsfabrik började byggas 1940 och driften startade 1941.
Placeringen längst Vänerns strand, avskilt från staden hör samman med de naturligt
goda möjligheterna till bevakning av området. Byggnadernas placering i naturen,
skalan och färgsättningen är utförd med tanke på största möjliga kamouflering från
land, vatten och luft. Områdets karaktäristiska drag är till exempel de småskaliga
byggnaderna och de små slingrande vägarna som sammanbinder byggnaderna. På
grund av hanteringen med ammunition är byggnaderna placerade en bit från varandra.
Det finns byggnader i betong samt bunkrar och bergrum som påminner om den farliga
hanteringen av sprängämnen. Andra byggnader hade en försvarsfunktion som till
exempel bevakningstorn samt platser för luftvärn. Till fabriken hörde också
tjänstebostäder.
Den före detta ammunitionsfabriken i Zakrisdal är intressant ur ett nationellt och
försvarshistoriskt perspektiv. Den har även betydelse ur ett Karlstadperspektiv då det
under lång tid har varit en stor arbetsplats för karlstadsbor (som samtidigt skulle hållas
mer eller mindre hemlig.) Genom att bevara och förstärka den mycket speciella
bebyggelsestrukturen i detta område kan man förmedla det kulturhistoriska värdet.
Källa:
Kontinuitetskarta Zakrisdal, Hans Wennerholm 1995-09-20. Fornminnesregistret
Kulturmiljöutredning för miljöbedömning – Västkust, Terese Myrin 2006-02-03.
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7. Riksintressen
Riksintressen enligt 3 kap MB
Strandpartiet ingår i Norra Vänerskärgården som är av riksintresse för friluftsliv
enligt 3 kap 5 § MB. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket, också enligt 3 kap 5 §
MB, där frågan om vattenkvaliteten är av särskilt intresse. Skoghallsbanan är av
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 kap MB.
Riksintressen enligt 4 kap MB
Hela Västkustområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap
Miljöbalken ”Vänern med öar och strandområden”, som är av riksintresse med
hänsyn till områdets natur- och kulturvärden där turismens och friluftslivets intressen
särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön. Gränsen för detta område följer i norr E18: s sträckning genom
kommunen). Detta förhållande ska enligt MB inte utgöra hinder för normal utveckling
av befintliga tätorter och näringsliv.
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8. Natur
1994 gjordes en detaljerad vegetationsinventering av hela Västkustområdet väster om
Skoghallsvägen. Delar av området berörs i naturvårdsprogrammet (antaget av
kommunfullmäktige 1995) och 1999 inventerades strandpartierna mot Vänern i
samband med att en skötselplan för Vänerstranden i Karlstads kommun togs fram
(antagen av kommunfullmäktige 2000). Dessutom har särskilda planer tagits fram och
restaureringsinsatser genomförts för Bergviks strandäng och Zakrisdals strandäng.

Karta som visar olika naturtyper i Västkustområdet (Naturvårdsprogrammet KF 1995).

Området har genomgått en ganska stor förändring från att ha varit jordbrukslandskap
till nuvarande blandning av bebyggelse, odlingslandskap, skog och impedimentmark.
Stora delar av området är skogsbevuxet, främst med barrskog och/eller barrblandskog.
I barrskogsområdena dominerar hällmarkstallskog som växer på höjdpartierna i
området, där berget går i dagen eller endast har ett tunt jordtäcke. Endast mindre
partier med lövskog förekommer och då främst i fuktiga delar och kantzoner av
jordbruksmarken.
Inom Västkustområdet finns också skogsområden som i kommunens skogsbruksplan
bedömts ha höga naturvärden i ett lokalt perspektiv. Dessa områden omfattar ca 35-40
hektar skogsmark som i skogsbruksplanen utifrån sina naturvärden klassats som NO
(naturvårdsmål-orört) eller NS-objekt (naturvårdsmål-skötsel) dvs. sådana områden
där den framtida skötseln av skogen avses att helt inriktas på att förstärka
naturvärdena. De största naturvärdena i skogsområdena finns på Bellevueberget där
berggrunden består av hyperit som ger goda växtbetingelser för flera arter och därmed
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en rikare växtlighet inom områdena. Även udden mellan Margårdsviken och
Porsviken samt Bergviks udde i norra delen av Västkustområdet är barrskogspartier
med höga naturvärden. På den senare finns bl a 300 år gamla tallar. Höga naturvärden
har också en del av lövskogspartierna - särskilt fuktiga, sumpiga skogspartier. Sådana
finns bl a vid Frykmans udde, inre delen av Grundviken, norra delen av Kartberget,
vid Klarälven och Knappstadviken i Västkustområdets sydöstra del. I Naturvårdsprogrammets avsnitt Lövskogar och ravinskogar utpekas lövskogspartiet på Frykmans
udde och Margårdsvikens norra strand som ”potentiella områden” där lövskogsmiljön
ska värnas och stärkas och ett område utmed Klarälven söder om Björkås är utpekat
som ”kärnområde” där naturvärdena är höga redan idag. På Zakrisdalsudden finns två
skogliga nyckelbiotoper. Inom planområdet finns även 5 sumpskogsobjekt varav det
ena sammanfaller med en av de skogliga nyckelbiotoperna.
I naturvårdsprogrammet pekades några flacka vikar ut som viktiga för naturvården
som ”potentiella strandängar”. Under de senaste åren har två sådana områden,
Bergviks strandäng i den inre delen av Kattviken och Margårdsviken, restaurerats och
beteshävden återupptagits genom kommunens försorg. Träd och sly har röjts bort, vass
och tuvor har frästs och betesdjur släppts ut i områdena. Detta ökar mångfalden av
fåglar i området, men även växter och insekter knutna till dessa öppna och fuktiga
miljöer. I Knappstadviken har kommunen under 2002-2004 genomfört ett omfattande
naturvårds- och friluftslivsprojekt med bland annat restaurering av standängsbeten,
stängsling och återupptagen betesdrift på 50 hektar strandäng samt anläggande av 6
km spångade vandringsleder, 4 fågeltorn, gömslen, fikaplatser m.m.
Inom planområdet finns även vissa mindre biotoper med naturvärden av lokalt intresse
ex fina åkerholmar vid Grundvikens odlingslandskap, lövsumpskog i Grundviken mfl.
Källor:
Inventering av Zakrisdalsområdet (1994), Catharina Knutsson för fastighetskontoret.
Naturvårdsprogram för Karlstads kommun (1995).
Skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads kommun. Rapport 2000:2-5.
Inventering av Kartberget (2002), Catharina Knutsson
Christina Hägglund, (2006)
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9. Rekreation och friluftsliv
Västkustområdet är i kommunens naturvårdsprogram redovisat som närströvområde.
De som använder området kommer främst från Zakrisdal, Bellevue, Romstad och
Björkås, men även boende inom Gruvlyckan kan använda området.

Karta med områden lämpade för naturvård och friluftsliv (Naturvårdsprogrammet KF 1995).

De inre delarna används förutom för ”vanligt strövande” flitigt för bär- och
svampplockning. Naturen är omväxlande och terrängen småkuperad. Barrskog
dominerar, men inslag av olika lövträd finns, liksom bestånd av enar. Skogspartierna
är uppblandade med öppna betesmarker och åkrar, vilket ger besökaren ett varierat
intryck. Områdets främsta attraktion för rekreation och rörligt friluftsliv ligger troligen
i möjligheten till vattenkontakt, både mot Vänern i väster och mot Klarälven i öster.
För att få en utblick mot Vänerskärgården är detta det område som ligger närmast
Karlstad centrum om man rör sig västerut. Det ligger i direkt anslutning till tätorten,
på cykelavstånd från centrum och går även lätt att nå med kollektivtrafik till Bergvik
eller Zakrisdal.
I området finns ett motionsspår som tidigare har skötts av Zakrisdalsverkens
idrottsförening. Delar av motionsspåret har dock gått om intet vid exploateringen av
kvarteret Riksdalern. Vid Bergviks udde har en strövstig iordningställts av kommunen.
Denna leder från den gamla tippytan i norr genom beteshagen, runt udden och tillbaka.
Lokaliseringen av parkeringsytan samt entrén till denna strövstig skall i samband med
etableringen av IKEA flyttas närmare Bergviksvägen. På udden har även en grillplats
och några bänkar ställts i ordning. Utmed Margårdsvägen finns en rastplats med bord
och bänkar belägen med utsikt över den nyligen återskapade öppna strandängen ut mot
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Margårdsviken. Även i övrigt är strövmöjligheterna goda om man vill följa antingen
mindre vägar eller mindre stigar i terrängen.
Udden norr om Porsviken är ett uppskattat utflyktsmål med äldre barrblandskog och
härliga klippstränder. Den nås lätt till fots från Bellevue respektive Björkås/Knappstad
och runt udden leder en lättgången stig. Kommunen har under 2002 anlagt en rastplats
med eldstad samt en spång över till den lilla ön utanför udden. Udden har fått namnet
Göteborgsudden.
Zakrisdalsudden som ligger norr om den ovan beskrivna udden är däremot
svårtillgänglig för allmänheten på grund av det staket som löper runt Zakrisdals
företagscentrum. Vid lågt vattenstånd i Vänern är det möjligt att passera till fots
utanför staketet och följa stranden runt udden.
Fågelskådaren har intressanta miljöer med ett rikt fågelliv att besöka vid de nyligen
restaurerade betade strandängarna vid Bergvik och vid Margårdsviken. Med tanke på
närheten till Karlstads tätort har dessa även ett stort pedagogiskt värde och utgör
lämpliga utflyktsmål bl a för skolklasser.
För det båtburna friluftslivet finns mindre hamnanläggningar vid Bergviks
villaområde, Frykmans udde, Grundviken och Dingelsundet. Dessutom finns en
mindre pir vid Zakrisdalsudden. Dessa är privata och används av de boende i
respektive område. Sjösättningsmöjligheter för fritidsbåtar finns i Klarälven vid
Kartberget och vid Frykmans udde (denna plats är dock avstängd för allmänheten av
vägbom).
Närströvområdet ”Västkust” har få och oklara entréer. De entréer som finns mot den
del som ligger väster om Skoghallsleden är dels vid Zakrisdalsverkens port i
anslutning till Ullebergsleden och dels via Zakrisdalsvägen från Bellevue. Kommer
man till fots leder även en gångväg in i området från Skoghallsvägen söder om
Björkås. Tidigare fanns också möjligheten att komma in i området norrifrån från
Bergviksrondellen. Denna möjlighet har dock försvårats i samband med
exploateringen av kvarteret Riksdalern. Det strandnära området innehåller partier med
höga värden för det rörliga friluftslivet. Dock är stora områden svåra att nå på grund
av bebyggelse i norr (Bergviks villaområde) och det staket som omgärdar Zakrisdals
industriområde. Det finns vikar och holmar som är mycket lämpliga för bad medan
andra är helt igenvuxna av vass. Delar av stranden går också bra att nå med båt.
Källor:
Inventering av Zakrisdalsområdet (1994), Catharina Knutsson för fastighetskontoret.
Inventering av Kartberget (2002), Catharina Knutsson.

Naturvårdsprogram för Karlstads kommun, (1995).
Skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads kommun, Rapport 2000:2-5.
Fastighetskontoret (2000).
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10. Topografi och jordartsförhållanden
Zakrisdalsterrängen präglas av en småkuperad topografi där höjdskillnaderna från
Vänerns nivå till de högsta delarna är dryga 30 meter (45 till drygt 75 möh). Höjdpartierna har ofta en sydväst-nordostlig orientering, precis som i Karlstadstrakten i
övrigt. Mellan höjdryggarna finns sedimentfyllda dalgångar. I kustzonen ger denna
orientering av topografin en flikig strandlinje med utskjutande uddar och flacka
sedimentfyllda vikar. Avvikelser med småkuperad topografi utan tydlig orientering
finns bl a i södra och norra delen.

Karta som visar olika jordarter inom Västkust (Naturvårdsprogrammet KF 1995).

Inlandsisen plockade och slipade berggrunden i området och avsatte morän på
underlaget. På höjderna var moräntäcket tunt men blev tjockare i sluttningar och
dalgångar. När isen dragit sig tillbaka följde en period på ca 5000 år då Zakrisdalsområdet låg under havets (senare Vänerns) yta. Material från isälvar och senare andra
vattendrag samt från av vågorna ursvallad morän fördes ut på havs/sjöbottnen.
Eftersom Zakrisdalsområdet låg långt ute i havet/sjön var det material som avsattes
sådant som transporterats långväga, dvs. fina lerpartiklar. De högsta partierna av
Zakrisdalsområdet började höja sig över vattenytan för ca 4000 år sedan.
Landhöjningen pågår fortfarande.
Under det långsamma landhöjningsförloppet har vågorna successivt svallat bort
lerpartiklarna som täckte de högre liggande delarna av Zakrisdalsterrängen. Även den
underliggande moränen påverkades av vågornas svall. Lerpartiklarna sedimenterade i
de grunda, skyddade vikarna mellan bergsklackarna. Det tunna moräntäcket på
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höjderna och i övre delen av sluttningarna sköljdes rent från finare material. På
höjderna blev bara enstaka större block kvar. Kalt berg dominerar därför idag stora
delar av höjdpartierna. Leran täcker de lägst liggande delarna av landskapet - upp till
ca 50 möh; i de östra och norra delarna något högre. Mestadels övergår kalt berg
direkt i lera, och moränens utbredning är mycket begränsad. De sandavlagringar som
finns i området är inte isälvsavlagringar utan s k Vänersand som bildats genom
vågornas svall och sortering.
Lerlagrens mäktighet varierar. De många uppstickande berghällarna i området kring
Dingelsundet och norr om Zakrisdal kan tyda på att leran är av ringa mäktighet medan
leran söder om Zakrisdal och vid Bergvik torde ha större mäktigheter.
Berggrunden i området domineras av bergarter tillhörande gnejs-granit-komplexet sura bergarter som har dålig motståndskraft mot försurning och som ofta är bra som
krossbergarter. Växtbetingelserna på denna berggrund är magra och områdena
domineras ofta av hällmarkstallskog.
Mindre områden med hyperit förekommer; de största i Bellevueberget söder om
Bellevue och i berget vid Dingelsundet. Hyperit är hård och motståndskraftig mot
nötning, varför hyperitberg ofta är tydligt markerade höjder med branta sluttningar.
Hyperit är dock kemiskt lättvittrad, och eftersom den innehåller gott om kalkmineral
som då frigörs ger hyperitberggrund goda växtbetingelser, särskilt i sluttningar och
branter med rörligt vatten. Hyperitområden är därför ofta intressanta ur
naturvårdssynpunkt.
Lerområdena som täcker stora arealer av de lägst liggande delarna är mindre lämpliga
för bebyggelse både från grundläggningssynpunkt och på grund av sämre lokalklimat.
Områdets växlande jordartsförhållanden ger goda förutsättningar för ett ”stad-landutbyte” med lokal cirkulation av växtnäringsämnen (kompost, urin mm nyttjas i lokal
odling).
Källa:
Jordartskarta Zakrisdal, Hans Wennerholm (1995-10-04).
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11. Landskapsbild
Från väster möter man området vid Bergviks köpcentrum, med den bakomliggande
kraftledningsgatan och en tät skogsridå som utgör skärm mot området söderut.
Bostadsbebyggelsen – en blandad fritids- och permanentbebyggelse – ligger väl
inbäddad i vegetation och har ingen kontakt utåt mot omgivningarna.
Längs Ullebergsleden får man en första snabb kontakt med området vid infarten till
Zakrisdals industriområde, som på intet sätt annonserar omfattningen av verksamheten
innanför grindarna. Efter att ha passerat en bergsknalle öppnar sig landskapet och ger
inblickar mot bostadsbebyggelsen vid Bellevue som består av både villor och
flerfamiljshus.
Kommer man från Karlstads centrum och möter området via Skoghallsvägen är det
först vid korsningen med Ullebergsleden man får kontakt med Bellevue och infarten
mot Zakrisdalsområdet. Fortsätter man söderut längs Skoghallsvägen utgör en tät
vegetation längs vägen en kompakt ridå. Bellevueberget skärmar också av området
liksom järnvägen till Skoghall.
Karaktär
Landskapet består huvudsakligen av skog och olika typer av bebyggelse, men inslag
av åkermark, framför allt obrukad sådan, finns också.
En stor del av skogsmarken består av hällmarkstallskog, omväxlande med inblandning
av gran och lövträd. I fuktigare partier dominerar björk, al och sälg. På den fuktigare
marken är vegetationen tät och på många ställen oframkomlig. Stränderna är
omväxlande med vikar som är vassbevuxna och otillgängliga, medan uddarna på flera
ställen uppvisar pärlor i form av klippstränder vid öppet vatten.
Norr om Zakrisdal finns gammal åkermark som utgörs av klippt eller slagen gräsäng
som delas upp av korsande diken och åkerholmar.
Vatten
Vänerns vatten kantar hela den västra delen av området. Ett stort, rakt dike från
Gräsdalen genomkorsar gräsmarkerna norr om Zakrisdal. En 80x80 m stor damm
finns i anslutning till industribebyggelsen och i terrängen öster därom finns ytterligare
vattenhål av mindre omfattning. Vattenkontakt i positiv bemärkelse finns endast längs
Vänerstränderna.
Stråk, siktlinjer, visuella samband
Den kraftledningsgata som sträcker sig genom områdets västra del är mycket
dominerande och delar upp området i en västra och en östra del. Norr om Zakrisdal
finns öppen hagmark av stort värde. Mellan Bellevue och Gräsdalen via Ulleberg
utgör de öppna gräsmarkerna ett sammanhängande stråk av stor betydelse för
landskapsbilden.
På senare år har landskapet öppnats upp inom två områden i Västkust. Dels vid E 18
vid Bergvik där man nu ser Vänern från vägen på ett förtjänstfullt sätt och dels vid
Margårdsviken där man röjt upp strandängsavsnittet så att utblick över Vänern gjorts
möjlig.
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Utblickar
Längs Vänerstranden finns många ställen med utblickar ut över vattnet. Skogspartiet
norr om Zakrisdal ligger i en sluttning med möjligheter till utblickar ut över gräsängen
söder därom. Krönet av Bellevueberget bjuder på utsikt ut över stan.
Källa:
Beskrivning av landskapsbilden mm, Ingrid Godin (1995-08-16).
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12. Miljöförhållanden
F d Zakrisdalsverken
Verksamheten vid FFV Ordnance (Zakrisdalsverken) är nedlagd sedan 1994.
Verksamheten etablerades under andra världskriget och bestod bl a av
sprängmedelstillverkning, mekanisk bearbetning av metall och ytbehandling.
Processvatten släpptes efter rening ut i Vänern. Ett antal testområden/sprängplatser
fanns inom området för testning/destruktion av tillverkade produkter. Det fanns även
en skjutbana inom området (bly i kulfånget).
I samband med avvecklingen av Zakrisdalsverken har en omfattande sanering av
området, byggnaderna och ledningsnätet med avseende på sprängmedelsrester
genomförts. Idag är all sanering slutförd med undantag för en sprängplats där
saneringsarbete fortfarande pågår. En omfattande slutrapport över vilka
saneringsåtgärder bolaget har utfört och hur ”miljöstatusen” är i området har
färdigställts. Detta material finns tillgängligt hos miljöförvaltningen. Saneringen har
dock inte utförts i syfte att klara en förändrad markanvändning, och kan således i
framtiden behöva kompletteras.
Den tidigare verksamheten vid Zakrisdalsverken har bedrivits med bl a tillstånd enligt
miljöskyddslagen. I samband med avvecklingen av verksamheten avvecklades också
de gamla tillstånden och nya företag som etablerar sig inom området får själva se till
att skaffa nödvändiga tillstånd i den omfattning som krävs.
Av nu pågående verksamheter har företagen Yttec AB (ytbehandlingar), Faster Form
AB (gummivarufabrik) och Zakrisdalsverken AB (mekanisk bearbetning och
ytbehandling) tillstånd enligt miljöskyddslagen.
Zakrisdalsverkens AB har sedan december 2005 nytt tillstånd enligt miljöbalken till
fortsatt och utökad verksamhet. Efter intern rening sker utsläpp via en oljeavskiljare
till ett dike som mynnar i Grundviken Vänern. Till oljeavskiljaren går även andra
verksamheters industriutsläpp. I vilken omfattning och eventuella konsekvenser detta
har för miljön skall utredas av Zakrisdals Företagscentrum AB och Zakrisdalsverken
AB i samråd med tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsoskyddsnämnden).
Dagvatten från industriområdet släpps med tillstånd av länsstyrelsen ut i Vänern, från
den norra delen till Grundviken som nämnts ovan och från den södra delen till
Margårdsviken.
Bergvik
Dagvatten från Bergviks köpcentrum (med bl a stora trafik- och parkeringsytor) släpps
tillsammans med dagvatten från Hultsbergsområdet ut i Kattviken i Vänern via
Eriksbergsbäcken.
Ett antal fastigheter i Bergviks villaområde är anslutna till kommunens spillvattennät
via en egen anläggning med pumpstation. För övriga fastigheter finns enskilda
avloppsanläggningar med tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kraftledningen
Fyra stycken 130 kV kraftledningar passerar genom hela området och är säkerställda
genom ledningsrätt.
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Kattfjorden
Från ammunitionstillverkningen har under åren 1941-1969 explosiva varor i form av
tändhattar och sprängämnen dumpats över ett stort område i Kattfjorden. Det dumpade
materialet innehåller bly och kvicksilverföroreningar.
Försörjningen av Karlstads kommun och Hammarö kommun med dricksvatten sker i
huvudsak från Sörmons vattenverk. Vattenproduktionen består av konstgjord
grundvattenbildning i isälvsavlagringar inom Sörmon området. Råvatten för
infiltrationen vid Sörmon tas från Randviken, Kattfjorden.
För närvarande pågår arbete med att komplettera verket med ett skyddsområde med
tillhörande föreskrifter för ytvattendelen i Kattfjorden. En riskanalys för råvattenintaget är beställt av ett konsultbolag där bland annat dagvattenhanteringen utmed
Kattfjorden ska analyseras. Resultat från denna analys förväntas vara klar under våren
2006.
I avvaktan på denna planerade riskanalys och i avsaknad av befintlig riskanalys görs
tillsvidare en mycket förenklad bedömning av recipientens känslighetsklassificering.
Enligt Tekniska nämndens bedömningsunderlag kan en recipient klassas i tre nivåer
nämligen; mindre känslig, känslig och mycket känslig. Hela Kattfjorden utgör en
sammanhängande vattenområde där strömmar kan leda vatten från Västkustområdet
mot Randviken och vattenintaget. Med beaktande av det relativt stora avståndet
mellan Västkustområdet och vattenintaget, samt utspädningseffekter jämte att
Kattfjorden är en sedimentationsbassäng bör man kunna klassa den del av Kattfjorden
som ligger utmed Västkusten som ”känslig recipient”.
Vid tillkommande stadsutvecklingsområden inom Västkust skall hänsyn tas till
närheten och eventuell påverkan på Kattfjordens vattenkvalitet. Miljöbalkens hänsynsregler 2 kap 3§ gäller.
Miljöundersökningar
Miljökontoret har låtit göra ett antal miljöundersökningar i området:

Mossundersökningar 1985, 1990, 1995 och 2000 med provpunkter strax öster om
Zakrisdals industriområde visar viss förhöjning av metaller, sannolikt beroende
på utsläpp från industriområdet. 1995 års undersökning visar ingen sådan
förhöjning.

Lavundersökningar 1982, 1987, 1992 och 1997 (vid Bellevue) visar på en
minskning av utsläpp av försurande ämnen. Större delen av området ligger dock
inom ”starkt förorenad zon” omfattande hela Karlstads tätort.

Kronutglesningsundersökning 1986, 1991, 1996 och 2001 (vid Månsgården)
visar att detta område har högst andel granar med mer än 40% barrförluster av
provområdena i kommunen.

Provtagning i mark 1986 och 1991 (vid Gräsdalen) visar inga anmärkningsvärda
skillnader mot snittvärdena för regionen. Däremot är pH-värdet absolut lägst i en
punkt söder därom (vid Dingelsundet).

SGU:s undersökningar av tungmetaller i bäckvattenväxter visar förhöjningar vad
gäller vissa metallhalter (jämfört med ”naturliga halter”).

En miljöutredning kring Zakrisdalsverkens vattenutsläpp skall genomföras,
förmodligen under våren 2006 av Zakrisdals Företagscentrum AB i samråd med
tillsynsmyndigheten (MHK). Hur mycket som behöver undersökas i bäck och
dikessystem avgör MHK.
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Området ligger i förhärskande vindriktning för luktolägenheter från Skoghallsverken
(sydväst). Avståndet till industrin är ca 4.5 km.
Trafik
Området är utsatt för buller från trafik på E18, Bergviksvägen, Ullebergsleden och
Skoghallsvägen.
Även buller från järnvägen Karlstad-Skoghall påverkar området, här är maxvärdena
det mest intressanta då tåg inte ger kontinuerligt buller.
Förutom buller innebär trafiklederna risk för olyckor med farligt gods. På järnvägen
transporteras bl a gasol. Ullebergsleden och Skoghallsvägen är leder för farligt gods.
Källa:
Miljökontoret, Tord Ripemo

24 (28)

Fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust
del D – Förutsättningar och bakgrund

13. Infrastruktur
Trafik
Tillfart till de norra delarna av området sker via Bergviksvägen. Bergviksvägens
kapacitet har setts över och den ansluter till vägsystemet i Bergviksrondellen vid
Hultsbergsmotet, men har också i samband med utbyggnaden av Bergviks köpcenter
nu fått ytterligare en utfart till E 18. Från Bergviksvägen leder en smal väg till
Bergviks villaområde.
Från Ullebergsleden finns tre tillfarter till området – dels vid Zakrisdalsverkens östra
port och dels vid Bellevue. Den förra är enbart tillfart till industriområdet medan
Zakrisdalsvägen även utgör tillfart till delar av Västkustområdet söder om Zakrisdal
och till villaområdet vid Bellevue. Bellevue har sin enda tillfart från Ullebergsleden.
Industriområdestillfarten vid östra porten bildar tillsammans med infarten till
Gräsdalen en fyrvägskorsning på Ullebergsleden. Idag trafikeras Ullebergsleden med
ca 5700 fordon och Skoghallsvägen norr om Björkås med 6500 fordon per årsmedeldygn.
Någon förbindelse i nord-sydlig riktning finns idag inte inom Västkustområdet, även
om det går att ta sig från Zakrisdalsvägen söderut ända till Dingelsundet via en liten
skogsväg som inte är avsedd för några större trafikmängder.
Inom Zakrisdalsområdet har man byggt en länk som gör att tung trafik kan åka genom
området på ett bättre sätt och därmed minska belastningen på Zakrisdalsvägen.
Järnväg
Järnvägen Karlstad-Skoghall passerar genom områdets östra del. Den nyttjas för
godstransporter (bl a massaved och gasol) till och från Skoghallsverken. Trafiken är
inte särskilt frekvent. Godstågen är långa (upp till 650 meter) och tunga och framförs i
låg hastighet. Som exempel kan nämnas att i ett vedtåg dras 40 vagnar. Banan är
elektrifierad. I och med förhållandet mellan tågens längd och fart är blockeringstiden i
plankorsningarna lång och flera plankorsningar kan dessutom vara blockerade av
samma tåg samtidigt.
Järnvägen ägs av Banverket som de senaste åren rustat upp densamma. Det är
Banverkets uppfattning att Skoghallsbanan är av stor betydelse för transporter av gods
på järnväg. Skoghallsbanan skall kunna utvecklas efter framtida behov, samtidigt som
den nuvarande funktionen säkerställs. Under 2003 uppgraderades Skoghallsbanan till
Stax 25 och lastprofil C. Därmed har även bruket i Skoghall anslutits till Stora Ensos
Baseportsystem.
VSD
Huvudledningen för dricksvatten till Hammarö löper genom Västkustområdet i
Zakrisdalsvägen och sedan söderut till Knappstad. Där korsar den Skoghallsvägen och
följer sedan vägens östra sida till Hammarö. Möjligheten finns därför att förse
eventuell bebyggelse inom Västkust med kommunalt vatten.
Inom Zakrisdalsområdet har man ett eget ledningsnät som är anslutet till det
kommunala nätet i anslutningspunkter i Zakrisdalsvägen. Kvaliteten på ledningsnätet
är låg, och bör på sikt bytas ut för att klara av en förtätning inom området. Bebyggelse
i östra delen – vid Ullebergsleden – ansluts via Gräsdalen.
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Bostadsbebyggelsen i Bergvik är till viss del ansluten till kommunens VA-nät genom
två enskilda anläggningar som ansluter vid Bergviks köpcentrum. De privata
anläggningarna har hittills haft kapacitet att ta hand om de ytterligare fastigheter som
tillkommit inom området. Om en mer omfattande omvandling inom Bergvik ska
kunna ske måste sannolikt den privata anläggningen utökas – alternativt kommunala
ledningar dras fram.
Till anslutningspunkten i Bergvik har VA-verket även kopplat avlopp från Skutberget.
Spillvatten från Bergvik går i huvudledning via Hultsberg-Hagalund-LåglandetStrand-Centrum-Haga för att norr om östra älvgrenen gå vidare till Sjöstad.
Befintligt nät genom Romstad, Strand och del av centrala Karlstad är idag delvis och
tidvis ”fullbelastat” och bräddningar till Klarälven förekommer. Dessa förhållanden
har studerats genom bland annat modellberäkningar.
Dagvatten
Enligt kommunens Vattenplan anges som mål att ”inga sjöar och vattendrag skall ta
skada pga dagvattenbelastningen”. Som riktlinje anges bland annat följande ”för att
avlasta recipienterna bör naturliga reningsprocesser av dagvatten utnyttjas i högre
grad”. ”En ökning av öppna diken/kanaler istället för undergjordiska ledningar är
önskvärt.”
Tekniska nämnden har tagit beslut om bedömningsgrunder för reningsbehov av
dagvatten med avseende på olja i dagvatten. Nedanstående tabell ska ligga till grund
för bedömning av dagvattnets reningsbehov med avseende på oljeinnehåll. Dagvatten
med halter över 3 mg/l olja bör genomgå rening innan utsläpp i recipient. Vid halter
under 3 mg/l och vid känsliga recipienter – mycket känsliga recipienter bör någon
form av rening övervägas.
Västkustområdet består i huvudsak av fem avrinningsområden varav fyra avrinner till
Kattfjorden, Vänern och det femte avrinner till Klarälven.
Kattviken
Den norra delen av planområdet avvattnas mot Kattviken som är en vik av
Kattfjorden. Bergviks handelsområde som ligger inom detta delområde avvattnas via
ledningar och större dikessystem som mynnar i den norra delen av Kattviken. Därtill
finns mindre diken som avleder vatten från området mellan Kattviken och Utsikten.
Via detta dike som mynnar i Kattviken avvattnas även skog- och jordbruksmarker norr
om E18 (Eriksberg). Delar av E18 och vägmotet vid Bergvik avvattnas också via detta
dike.
För utjämning av flödet från Bergviks handelsområde -för att undvika skador på
nedströms liggande trummor diken mm - har exploatören anlagt utjämningsdammar.
Exploatören har också haft som krav på sig att inte släppa ut dagvatten med högre halt
än 5 mg/l, opolära alifatiska kolväten. Utförda beräkningar påvisade att halten av
opolära alifatiska kolväten inte skulle överstiga 5 mg/l varför ingen oljeavskiljare
installerades.
Hallviken
Området kring bebyggelsen vid Frykmans väg avvattnas via mindre diken som
mynnar i Hallviken, Kattfjorden.
Grundviksbäcken
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Diket (bäcken) från Gräsdalen vidare mot Grundviken avvattnar i huvudsak den norra
delen av Gräsdalen jämte området mellan Bergvik och Zakrisdal. Bäcken har sitt
utlopp i Grundviken i Kattfjorden. Betydande delar av Zakrisdals industriområde, de
nordvästra delarna avvattnas mot Grundviksbäcken bland annat avleds spillvatten efter
behandling från ytbehandlingsindustrier inom området. Även den del av E 18 som
ligger utmed Gräsdalen avvattnas via Grundviksbäcken.
Zakrisdalsviken
I Zakrisdalsviken söder om Zakrisdalsudden och norr om Göteborgsudden mynnar ett
dikessystem som avvattnar området mellan Zakrisdal i väster och järnvägen i öster .
De sydöstra delarna av Zakrisdals industriområde avvattnas via ledningar och diken
till Zakrisdalsviken. Därtill avvattnas den södra delen av Zakrisdals villaområde och
en mindre del av Bellevues södra del.
Bäcken vid Södra Romstad
Gräsdalens södra område och norra delen av Zakrisdals villaområde jämte Bellevues
dock ej den södra delen avvattnas norr ut via diken och ledningar till södra Romstad
där avledning av dagvatten sker till Klarälven.
Spillvatten
För en utbyggnad av Västkusts planerade utbredning har utredningar av nätets
befintliga kapacitet gällande främst avlopp genomförts. Detta har skett i två delar.
Dels har SWECO på VA-verkets uppdrag genomfört en modellering för att se på hur
nätet i stort belastas och vilka bräddningsrisker som föreligger och dels har Ramböll
genomfört en utredning hur vatten och avloppssystemet inom området skulle kunna
byggas ut.
Åtgärder för att frigöra kapacitet i det befintliga nätet är att arbeta kraftfullt för att
separera dagvatten från spillvattennätet. Bland annat har separering inom Romstad och
Strand genomförts vilket har frigjort viss kapacitet i nätet. Problemet med inläckage i
spillvattennätet, främst grundvatten och Klarälvsvatten, kvarstår dock som ett problem
vilket begränsar befintlig kapacitet.
Energi
Västkustområdets norra del försörjs med el från Karlstads västra mottagningsstation
(vid Hultsbergsmotet). De södra delarna försörjs via en fördelningsledning tillhörande
Fortum.
Fyra stycken 130 kV kraftledningar löper i ett stråk genom områdets västra del till
Dingelsundets fördelningsstation. Även om inga bestämmelser eller rekommendationer om skyddsavstånd för bebyggelse finns, vare sig nationellt eller lokalt,
innebär kraftledningen en restriktion för områdets framtida utveckling (se även MKB).
Att kabelförlägga den, i jord eller vatten, är så dyrt att det förmodligen inte kan
motiveras inom ramen för Västkustplanen. Enligt en preliminär beräkning skulle en
nedgrävning av kraftledningar som finns idag kosta ca 42 Mkr för 300 meter och ca 49
Mkr för 2 km (från Zakrisdalsudden i söder till E18 i norr).
Kommunens fjärrvärmenät är idag utbyggt till Gruvlyckan, men planeras att omfatta
även Bellevue och Zakrisdal år 2007. För Kv. Riksdalern har en tillfällig central satts
upp. Enligt Karlstads Energi finns dimensionering av fjärrvärmeledningarna i
Romstad för att kunna svara upp till en utbyggnad av Karlstad västerut. Karlstads
Energi har utbyggnadsplaner för fjärrvärmeverket på Heden. 2006 har ca 400 nya
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anslutningar tillkommit, och 2007 beräknas ytterligare ca 300. Karlstads Energi avser
att medverka i utbyggnaden av infrastrukturen inom Västkust.
Kommunal service

Av den kommunala servicen är det antagligen skolor och kollektivtrafik vara mest
strukturpåverkande.
Skolor
Västkust tillhör med dagens skolområdesgränser Gruvlyckans skolområde. I närområdet finns skolor inom Gruvlyckan och Hultsberg.




Oskarslundsskolan med huvudsakligen till årskurs tre och några klasser upp till
årskurs sex.
Gruvlyckeskolan med årskurs sex och uppåt.
Hultsbergsskolan med samtliga årskurser från låg- till högstadium.

Gruvlyckeskola bedöms inte kunna erbjuda tillräckligt med skolplatser trots ett
fallande elevunderlag, och barn inom Väskust skulle istället kunna erbjudas skola
inom Gruvlyckan, Wåxnäs, Marieberg och Hultsbergs skolområde.
Kollektivtrafik
Två stadsbusslinjer angör området: linje 13 som går till Bergvik via Gräsdalen och
linje 11 (21) till Bellevue med vissa turer till Zakrisdals södra port. Med vissa
justeringar i linjesträckning skulle dessa linjer kunna försörja ytterligare delar av
Västkustområdet.
Områdets södra del är hänvisat till Värmlandstrafiks busslinje mellan Skoghall och
Karlstad som trafikerar Skoghallsvägen.
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