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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Inledning 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i programmet/planen, 
så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningsprocessen kan delas in i ett 
antal steg; behovsbedömning, avgränsning, analys, miljökonsekvensbeskrivning, 
samråd, utställning, antagande och uppföljning.  

Förslaget till MKB har varit ute på samråd under juni 2010 samtidigt som samrådet 
av planprogrammet för området. Miljöbedömningen är i ett tidigt skede av proces-
sen och förslaget till MKB innehåller därför framför allt resultatet från behovsbe-
dömningen samt en avgränsning av innehållet i MKB:n. Dessutom finns en över-
siktlig konsekvensanalys för de faktorer som kan leda till betydande miljöpåver-
kan. Analysen och miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fördjupas och bli ut-
förligare under processens gång, allteftersom detaljplaneförslaget konkretiseras och 
utredningar utförs. Övriga konsekvenser (som inte bedöms medföra risk för bety-
dande miljöpåverkan) behandlas i konsekvensbeskrivningen i planprogrammet.  

Icke-teknisk sammanfattning 
Zakrisdals verksamhetsområde (området för den f.d. ammunitionsfabriken) är ak-
tuellt för förtätning. Ett planprogram, med syftet att utreda möjligheten för tillägg i 
området i form av bostäder, verksamheter och service, har tagits fram och ska ligga 
till grund för kommande detaljplaner i området.  

Området besitter höga kulturhistoriska värden, då området för den f.d. ammuni-
tionsfabriken berättar om Sveriges försvarshistoria. Helheten och karaktären på 
området har det stora kulturhistoriska värdet, men även enskilda byggnader. Vid 
utformningen av området (för ammunitionsfabrikens räkning) var syftet att kamou-
flera verksamheten från omgivningen, vilket har resulterat i en tydlig karaktär på 
grönstrukturen. Stor anpassning till befintlig topografi och vegetation har skett vid 
utbyggnaden av området. Bebyggelsen är placerad i terrängen längs små slingrande 
vägar.  

Produktionen vid Zakrisdal innefattade mycket kemikalier, men även en hel del 
metaller. Provtagningar visar att föroreningar finns, men dess utbredning är fortfa-
rande oklar. Misstankar finns om föroreningar både i byggnader och i mark. 

En sanering av eventuella föroreningar för att förbereda inför kommande förtätning 
av bland annat bostäder kan innebära stora konsekvenser på de befintliga värdena 
av kulturmiljön och grönstrukturen i området. En hög exploatering kan även inne-
bära svårigheter att anpassa byggnationen till den karaktär området besitter, med 
stora konsekvenser för kulturmiljö och/eller grönstruktur.  

Bakgrund 
Sammanfattning av planprogrammets innehåll 
Zakrisdals verksamhetsområde beskrivs i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 
avseende Västkust (antagen av kommunfullmäktige 2007-03-15) som ett förtät-
ningsområde. Förtätningen ska anpassas efter områdets karaktär med bostäder, 
verksamheter och service, vilket ska utveckla och stärka verksamhetsområdet och 
göra det till en naturlig och viktig del av Västkust. Markföroreningar samt områ-
dets kulturhistoria och speciella karaktär ska särskilt beaktas. En översyn och vi-
sion för hela området ska tas fram.  

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheten till förtätning i området med 
bostäder, verksamheter och service. I FÖP Västkust föreslås cirka 200-500 bostä-
der i verksamhetsområdets södra del samt cirka 100 bostäder i områdets norra del. 
Den nuvarande fastighetsägaren till området har önskemål och ambitioner om en 
betydligt högre exploatering. Efter studier och diskussioner kring områdets framti-
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da utveckling och karaktär prövades i förslag till planprogram möjligheten att för-
täta med ca 1600 bostäder samt verksamheter och service – detta var ett avsteg från 
FÖP Västkust. Inför godkännandet av planprogrammet bedöms dock inte den exak-
ta exploateringen kunna fastställas, eftersom det krävs mer detaljerade studier av 
hur planerat byggande och marksanering inverkar på områdets kulturhistoriska 
värden. Detta hänvisas till kommande detaljplan (-er) och tillhörande miljöbedöm-
ningsprocess.  

Förslaget bygger på en högre exploatering kring ett huvudstråk som går rakt genom 
aktuellt planområde och förbinder området med övriga delar av Västkust. Huvud-
stråket ska ge goda förutsättningar för en frekvent och snabb kollektivtrafik. En 
funktionsblandning kan skapas i områdena centrum (vid huvudstråket) och slingan 
där befintliga verksamheter finns, medan mer renodlade bostads- och industriom-
råden kan skapas i planområdets ytterområden. I övrigt gällande förslagets utform-
ning se Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde.  

Aktuella planer och program 

Det finns ingen gällande detaljplan för området. Det aktuella planområdet finns be-
skrivet i Karlstads kommuns arkitekturprogram samt i den fördjupade översikts-
planen avseende Västkust.  

Behovsbedömning och motiverat ställningstagande 
Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om det 
finns risk för betydande miljöpåverkan, dvs om en miljöbedömning behöver göras. 
Enligt PBL (plan- och bygglagen) 5 kap 18 § ska bestämmelserna i MB (miljöbal-
ken) 6 kap 11-18 §§ och 22 § tillämpas om ett genomförande av ett program eller 
en detaljplan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Samråd kring behovsbedömningen har förts mellan stadsbyggnadsförvaltningen, 
miljöförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, räddningstjänsten samt 
länsstyrelsen. Kommunen har gjort ställningstagandet att ett genomförande av 
planprogrammet kan innebära en risk för betydande miljöpåverkan, enligt MB 6 
kap 11 §. 

Zakrisdals verksamhetsområde besitter ett kulturhistoriskt värde ur flera aspekter, 
men det är främst intressant ur ett nationellt försvarshistoriskt perspektiv (det finns 
endast ett fåtal liknande anläggningar i Sverige). Det är främst helheten och områ-
dets karaktär som har det stora kulturhistoriska värdet, men även enskilda byggna-
der. En stor del av det kulturhistoriska värdet är även områdets grönstruktur, där 
bebyggelsen har anpassats efter topografi och befintlig vegetation i syfte att ka-
mouflera verksamheten från omgivningen.  

Föroreningssituationen i området är oklar, men det finns en konstaterad förorening 
med klorerade alifater (TCE) samt olja. Det bedöms även finnas risk för ytterligare 
kontaminering av tungmetaller, inklusive kvicksilver, samt kemikalier som använts 
för ytbehandling. Misstankar finns om föroreningar både i mark och i några av de 
befintliga byggnaderna. Det kan även antas föreligga risk för spridning av förore-
ningarna.  

Avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva de konsekvenser som ett genomföran-
de av planprogrammet/detaljplanen medför beträffande kulturmiljö, grönstruktur, 
föroreningar samt i synnerhet vilka konsekvenser eventuell sanering av förorening-
ar medför på befintlig kulturmiljö och grönstruktur.  

Föroreningssituationen är idag oklar och måste utredas vidare under planprocessen. 
Föroreningar i byggnader och mark måste lokaliseras, identifieras och riskbedömas 
utifrån den markanvändning som föreslås i området. Avvägningar måste ske mel-
lan behovet av sanering, eventuella åtgärder och de konsekvenser detta medför på 
de befintliga värdena för kulturmiljö och grönstruktur.  
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Området besitter höga värden när det gäller kulturmiljö och grönstruktur. Placering 
av nya byggnader, gestaltning, täthet, höjder, iordningsställande av marken mellan 
byggnaderna osv är faktorer som kan påverka dessa värden. Hur befintliga byggna-
der hanteras i den kommande planprocessen; vilka byggnader som rivs, vilka som 
byggs på, vilka som bevaras samt hur detta görs är också faktorer som påverkar 
helheten. Planbestämmelser gällande grönstruktur och kulturmiljö behöver arbetas 
in i detaljplanen, men en stor osäkerhetsfaktor är även hur den tänkta grönstruktu-
ren hanteras under t ex planens genomförandetid – var hamnar tillfälliga åtgärder 
och upplag etc.  

Nulägesbeskrivning 
Planområdet är cirka 50 hektar stort och rymmer 80-90 befintliga verksamheter av 
mycket varierande karaktär. Här finns bland annat ytbehandlingsindustrier, tillver-
kare av lastpallar i kartong, bilverkstad, mekanisk verkstad, reparatör av motorer, 
tvätteri, fruktdistributör, arkiv, museum, replokaler, akupunktur, massageterapeut, 
reklambyrå, ateljéer, förråd osv.  

Nedan finns en sammanfattning av befintliga förhållanden inom de områden som 
riskerar att påverkas betydligt. För en utförligare beskrivning eller övriga miljöför-
hållanden se Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde.  

Föroreningar 

Produktionen vid Zakrisdal bestod tidigare till största delen av tillverkning av am-
munition och tändmedel. Verksamheten omfattade även bl a ytbehandling med av-
fettning, målnings- och lackeringsverksamhet och experimentverkstad. Verksamhe-
ten har omfattat mycket kemikalier, till största delen rör det sig om syror och baser 
för ammunitionstillverkningen men även en hel del metaller för bl a ytbehandling.  

Efter att verksamheten med ammunitionsfabriken avslutades gjordes en sanerings-
plan som genomfördes i samarbete med Sprängämnesinspektionen och tillsyns-
myndigheten. Saneringsplanen var inriktad på sanering av explosivämnen i bygg-
nader, avloppsledningar och mark. De lokaler som använts för ytbehandling och 
mekanisk verksamhet omfattades inte av saneringsarbetet. Eftersom saneringen var 
inriktad på explosivämnen uppmärksammades heller inte föroreningar i mark.  

Provtagningar i sedimenten i bäckarna som rinner väster respektive öster om plan-
området, och båda delvis avvattnar det aktuella planområdet, visar att sedimenten 
är förorenade. Båda dessa bäckar mynnar i Vänern. Inom området har markförore-
ningar av trikloretylen och olja konstaterats. Halter av trikloretylen har även påträf-
fats i grundvattenprover vid bergrummet.  

För ytterligare nulägesbeskrivning se Planprogram för Zakrisdals verksamhetsom-
råde. 

Kulturmiljö 

Det kulturhistoriska värdet för området ligger i flera olika faktorer. Främst är det 
intressant ur ett nationellt försvarshistoriskt perspektiv, men det är även intressant 
ur ett lokalt Karlstadsperspektiv, industrihistoriskt, försvarstekniskt och byggnads-
tekniskt, miljömässigt värde samt arkitekturhistoriskt. Tack vare att området har 
varit slutet för omvärlden är området lätt avläsbart, tydligt och pedagogiskt. Många 
byggnader är bevarade från den tiden då de uppfördes och framstegen på den tek-
niska fronten är fortfarande avläsbar, t ex när det gäller byggnadskonstruktion, sä-
kerhetsåtgärder osv. En stor del av det kulturhistoriska värdet ligger i samman-
hanget kring ammunitionsfabriken. Varje byggnad hade sin speciella funktion i 
produktionen, men det är sammanhanget och strukturen som innehar det stora vär-
det, vilket alla byggnader är en del utav. Strukturen av de slingrande vägarna, de 
olika byggnadsepokerna, det som visar på försvar och kamouflage i naturen, bygg-
naderna i sig samt sprängteknisk utformning är sådant som visar på områdets särk-
skilda karaktär.  
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För ytterligare nulägesbeskrivning se Planprogram för Zakrisdals verksamhetsom-
råde. 

Grönstruktur 

En stor del av det kulturhistoriska värdet är även områdets grönstruktur. En viktig 
anledning till att den nationella ammunitionsfabriken blev placerad just vid Zakris-
dal var det perfekta läget ur försvarssynpunkt. För att inte tillverkningen skulle 
upptäckas av flyg är bebyggelsen placerad i terrängen längs små slingrande vägar. 
Byggnaderna är anpassade till naturen i skala och kulör. Taken var täckta med gräs 
eller svart tjärpapp. Syftet att kamouflera verksamheten från omgivningen har re-
sulterat i en tydlig karaktär på grönstrukturen. Byggnaderna är infogade i naturen, 
där hänsyn har tagits till befintlig topografi och vegetation. Både träd och buskar är 
mycket viktiga för karaktären och trädkronorna går ofta ut över takytorna.  

För ytterligare nulägesbeskrivning se Planprogram för Zakrisdals verksamhetsom-
råde. 

Nollalternativ 
Nollalternativet ska beskriva en trolig utveckling av Zakrisdals verksamhetsområde 
om inte planprogrammet genomförs. Nollalternativet innehåller förmodligen en 
fortsatt utveckling av det småskaliga verksamhetsområdet, med vissa inslag av 
tyngre industri. Området kommer att fortsätta ha en stor variation av verksamheter; 
från replokaler och ateljéer, reparatörer, förråd och verkstäder till tyngre verksam-
heter. Området kommer att fortsätta upplevas som ett ”slutet” område.  

Alternativ 
Syftet med planprogrammets samråd var att pröva en förtätning med 1600 bostäder 
samt verksamheter och service, därför har inga andra alternativ studerats i nuläget. 
Inför godkännandet av planprogrammet är det dock inte fastställt någon exakt ex-
ploatering eftersom det krävs mer detaljerade studier av hur planerat byggande och 
marksanering inverkar på områdets kulturhistoriska värden. Detta hänvisas till 
kommande detaljplan (-er) och tillhörande miljöbedömningsprocess. 

Miljökonsekvenser  
Naturområden enligt 7 kap miljöbalken 
Naturområden som avses i 7 kap miljöbalken och är relevanta för aktuellt planom-
råde är strandskyddsområde samt vattenskyddsområde. Analysen kring hur dessa 
naturområden påverkas kommer att fördjupas under processens gång.  

Strandskyddsområde 

Delar av planområdet omfattas av utökat strandskydd om 300 meter från Vänern. 
Området bedöms dock redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften.  

Vattenskyddsområde  

Kattfjorden i Vänern (utanför planområdet) utgör råvattentäkt för Sörmons vatten-
verk som försörjer 72 000 personer med dricksvatten.  

Området ingår i den sekundära skyddszonen till vattentäkten i Kattfjorden, då om-
rådet kommer att exploateras och dagvattenavledning installeras med utsläpp till 
närliggande ytvatten. Syftet med den sekundära skyddszonen för en ytvattentäkt är 
att skydda vattendrag och sjöar från föroreningsspridning via avrinning direkt på 
marken och/eller via grundvattnet och därigenom bibehålla en hög yt- och grund-
vattenkvalitet eller förbättra kvaliteten.  
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Nationella miljökvalitetsmål 
Det nationella miljökvalitetsmål som bedöms påverkas av ett genomförande av 
planprogrammet är God bebyggd miljö. Analysen kring hur detta miljökvalitetsmål 
påverkas kommer att fördjupas under processens gång.  

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utfor-
mas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. Miljökvalitetsmålet är uppdelat i sju delmål; pla-
neringsunderlag, kulturmiljö, buller, naturgrus, avfall, energianvändning och inom-
husmiljö.  

Miljökvalitetsmålet innebär bl a: 

• hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan 
åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för 
miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras 

• hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas 

• hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska vårdas 
och utvecklas 

• hur energianvändningen ska effektiviseras, för att på sikt minskas 

Föroreningar 
Nollalternativet 

Föroreningssituationen i området är oklar. Risk finns att markföroreningar inom 
Zakrisdals verksamhetsområde sprids till närliggande vattendrag och Vänern.  

Planprogrammets förslag 

Inom området har markföroreningar av TCE (trikloretylen) och olja konstaterats. 
Det har dock använts TCE, olja och alifatiska lösningsmedel även på andra ställen 
än de som undersökts, det kan därför finnas föroreningar även på andra platser. 
Halter av TCE har även påträffats i grundvattenprover vid bergrummet. Eftersom 
TCE är tyngre än vatten kan det finnas risk för att TCE-föroreningen har spridits 
ner till sprickor i berggrunden och via sprickorna ut i omgivningen.  

Till följd av den tidigare verksamheten finns även misstankar om att området kan 
vara förorenat framför allt av bly, kadmium, kvicksilver och krom, klorerade lös-
ningsmedel och oljor. Risk finns att markföroreningar inom Zakrisdals verksam-
hetsområde sprids till närliggande vattendrag och Vänern.  

De byggnader och områden som framför allt kan misstänkas vara förorenade är 
Z47 och Z91 där ytbehandling har pågått, Z93, Z24, Z32, F20 och F39 där lagring 
av kemikalier har skett, Z41 där det har funnits en tritvätt och i F40 och F60 där av-
fall har förvarats.  

Det finns i dagsläget många frågetecken vad gäller föroreningssituationen i områ-
det och det krävs ytterligare utredningar för att få en bra helhetsbild. Det bedöms i 
dagsläget inte finnas några tekniska problem att sanera de föroreningar som finns, 
detta kan dock få konsekvenser för kulturmiljön och grönstrukturen. Om det krävs 
att sanering ska genomföras snabbt för att kunna gå vidare med planerna kommer 
en del metoder att falla bort då de kräver tid för att genomföra. Sanering kan utfö-
ras på många sätt, bortschaktning och deponering alternativt behandling av de för-
orenade massorna är en snabb metod. Andra metoder kan vara inneslutning, immo-
bilisering, in situ metoder typ markventilation, kemisk oxidation, biologisk ned-
brytning mm. Utformning av husen kan även spela en viktig roll för riskreduktio-
nen, t ex genom att ha ventilerade grunder. Förebyggande åtgärder kan vara att se 
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till att jorden inte exponeras för att förhindra intag av jord samt att ge direktiv för 
vart odling tillåts. Kompletterande undersökningar bör anpassas till framtida an-
vändning. Riskbedömningen måste anpassas till den markanvändning som planeras 
(bostäder, verksamhetslokaler, parkområden mm).  

Åtgärder 

- 

Sanering av föroreningar  
Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att dagens markanvändning består och det blir förmodligen 
inte aktuellt med någon sanering av föroreningar.  

Planprogrammets förslag 

En eventuell sanering av befintliga föroreningar både i mark och i byggnader kan 
innebära stora risker för både kulturmiljön i området samt grönstrukturen. Bland 
annat finns misstankar om föroreningar i sågtandsbyggnaden (Z47), bergrummet 
(Z91) och Z32, som alla innefattar kulturhistoriska värden. 

När eventuella föroreningar har identifieras och lokaliserats måste avvägningar ske 
mellan behovet av sanering, eventuella åtgärder, föreslagen markanvändning samt 
konsekvenser av de befintliga värdena för kulturmiljö och grönstruktur.  

Åtgärder 

- 

Kulturmiljö 
Nollalternativet 

Områdets otillgänglighet har medvetet varit ett hinder för att förmedla berättelsen 
om rikets försvar och ammunitionstillverkning. Förmodligen skulle de karaktäris-
tiska strukturerna i området bevaras. Området är pedagogiskt och tydligt då i stort 
sett all bebyggelse härrör från ammunitionsfabriken. En negativ konsekvens av 
nollalternativet är dess tillslutenhet, som förvisso är en del av områdets inneboende 
karaktär men som gör att dess historia inte på ett lättillgängligt sätt förmedlas till 
allmänheten.  

Planprogrammets förslag 

Zakrisdals verksamhetsområde har stora kulturhistoriska värden, då området för 
den f.d. ammunitionsfabriken berättar om Sveriges försvarshistoria. Att det i fram-
tiden kommer öppnas för fler människor på ett tydligare sätt än tidigare innebär att 
fler kan uppleva området. Det har stor potential att bli ett intressant område med ett 
alldeles särskilt uttryck. Kompletteringar och förtätningar av ny bebyggelse kan bi-
dra till att förstärka och förmedla det kulturhistoriska värdet.  

Karaktären på det befintliga området är viktig att beakta. Helheten i området är vik-
tig och det finns möjligheter att bygga vidare på de strukturer på vägar, placering 
av byggnader osv som finns idag även vid en förtätning. Det finns dock en stor risk 
att den nya bebyggelsen dominerar över det kulturhistoriska värdet och att mark-
värdet gör så att byggnader eller karaktäristiska värden går förlorade. Möjligheten 
finns att använda dessa äldre byggnader som verksamhetslokaler, kontor eller 
komplementbyggnader till bostäderna, det finns dock en viss risk att krav på bygg-
nadernas funktionalitet, tillgänglighet, energikrav etc påverkar byggnaderna eller 
deras karaktär.  

Beroende på vilka byggnader som kommer att rivas för att bereda plats för nya 
byggnader kan det få stora konsekvenser för det kulturhistoriska värdet. Det är 
även viktigt att för de byggnader som bevaras föra en diskussion kring eventuella 
till-/ och påbyggnader samt utformningen av dessa. Det finns även en risk att äldre 
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byggnader ”fräschas upp” så att de kommer att efterlikna den nya bebyggelsen och 
den ursprungliga karaktären går förlorad.  

Bebyggelsemönstret och karaktären med den sprängtekniska utformningen samt 
kamouflagetanken (framför allt i slingan), löper stor risk att påverkas negativt. 
Områden som angränsar till slingan måste anpassas till denna karaktär, t ex när det 
gäller höjd, skala, formspråk, kulör etc. Detaljer som visar på sprängteknisk säker-
het och karaktäristiska detaljer för området riskerar att gå förlorade, så som lampor, 
utomhusklockor, åskledarfästen, stålluckor vid fönstren mm. Dessa detaljer är 
mycket konkreta symboler för industrikaraktären och har betydelse för autenticite-
ten och helhetsupplevelsen.  

En hög grad av förtätning av området ställer höga krav på ny bebyggelse för att 
området ska bibehålla sin tydlighet och avläsbarhet. Vägstrukturer, placering och 
utformning av byggnader måste ges stor eftertanke och hänsyn till de kulturhisto-
riska värdena. Okänslig förtätning och eventuell rivning kan minska det kulturhi-
storiska värdet.  

Bevarandet av äldre byggnader från ammunitionsfabrikens tid kan innebära att det 
finns ett behov av sanering av (eventuella) föroreningar beroende på framtida an-
vändning. Detta i sin tur kan innebära konsekvenser för kulturmiljön.  

Åtgärder 

- 

Grönstruktur 
Nollalternativet 

Risk finns att områdets grönstruktur påverkas genom upplag eller tillkommande 
verksamheter.  

Planprogrammets förslag 

För planområdet i stort möjliggörs för relativt stora och sammanhängande naturom-
råden, vilket är positivt för växt- och djurlivet samt det rörliga friluftslivet. Den ka-
raktär området besitter med bebyggelse anpassad efter topografi och vegetation ris-
kerar dock att påverkas med tanke på den höga exploateringen. Kamouflagetanken 
är framför allt viktig att beakta i slingans karaktär. En låg exploatering i slingan, 
samt en karaktär enligt förslaget, innebär möjligheter att bevara naturmark intill 
bebyggelsen och på så sätt bygga vidare på kamouflagetanken. Det är mycket vik-
tigt att i detaljplanen i detalj studera vilken naturmark som ska sparas samt huruvi-
da det ska vara kvartersmark eller naturmark. En mycket god kommunikation kring 
dessa frågor krävs även vid byggnation i ett senare skede, för att undvika att upp-
lag, tillfälliga åtgärder etc riskerar påverka grönstrukturen.  

Genom att en hög förtätning tillåts inom området centrum påverkas möjligheterna 
att bevara berg i dagen, markvegetation, träd och dungar på bostadsgårdar och på 
allmän mark negativt inom detta delområde. Till vissa delar kan ny vegetation till-
komma inom området efter byggnation.  

Enligt föreslagen exploatering krävs cirka 4 hektar parkeringsyta till kommande 
bostäder exklusive parkering för verksamheter, besökande etc. Denna yta är nästan 
jämförbar med den rosamarkerade ytan för slingan (= 4,7 hektar) och innebär att 
parkeringar måste lösas i parkeringshus för att inte göra alltför stor påverkan på 
grönstrukturen i området.  

Förutom parkeringsytor innebär en förtätning ofta mycket andra hårdgjorda ytor, så 
som gatumark, förgårdsmark, delar av bostadsgårdar osv. Detta kan innebära stora 
konsekvenser för grönstrukturen. Höga ambitioner kring gestaltningen i området t 
ex genom gröna tak, grönt dagvattensystem med öppna diken och dammar mm 
skulle vara positivt för grönstrukturen, dock kompenserar det inte alltför mycket 
hårdgjorda ytor.  
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Området består till stora delar av berg i dagen. En förtätning kan därför innebära 
sprängningar eller utfyllnader som påverkar grönstrukturens karaktär. Det är viktigt 
att byggnader och vägar anpassas efter den befintliga topografin.  

Antalet skolor/förskolor som behövs i området innebär att ca 6,8 hektar mark ian-
språktas för skolverksamhet. Skolgårdar kan bidra till grönstrukturen och upplevel-
sen av gröna ytor, de kan även utformas med fokus på naturen som lekredskap. 
Dock innebär ändå skolverksamhet att åtminstone vissa ytor behöver inhägnas och 
iordningsställas. Pga de stora ytorna innebär detta en risk för områdets grönstruk-
tur. Med avseende på de föroreningar som kan finnas i marken kan det vara nöd-
vändigt att sanera marken för skolgårdarna (pga att barn ska leka och vistas på 
ytorna), vilket i sin tur kan innebära stora risker för grönstrukturen och bevarandet 
av vegetation. Föroreningssituationen är dock fortfarande oklar.  

Åtgärder 

- 

Miljöbedömningen 
Miljöbedömningen är i ett tidigt skede av processen och förslaget till MKB inne-
håller därför främst resultatet från behovsbedömningen samt en avgränsning av in-
nehållet i MKB:N. Samråd kring behovsbedömningen har förts mellan stadsbygg-
nadsförvaltningen, miljöförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, rädd-
ningstjänsten samt länsstyrelsen.  

Förslaget till miljökonsekvensbeskrivning innehåller även en översiktlig konse-
kvensanalys för de faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. Analysen 
och MKB:n kommer att fördjupas och bli utförligare under processens gång, alltef-
tersom detaljplaneförslaget konkretiseras och utredningar utförs.  

Uppföljning 
- 

Medverkande tjänstemän 
Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad av stadsbyggnadsarkitekt Maria Lind-
ström, i samråd med stadsbyggnadsantikvarie Terese Myrin, Stadsbyggnadsför-
valtningen.  


