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Inledning 
Ett planprogram bör redovisa syfte, utgångspunkter för fortsatt planering, vilka frå-
gor som behöver lösas under detaljplaneprocessen, konsekvenser av förslaget samt 
områdets förutsättningar. Planprogrammet ska ligga till grund för fortsatt planlägg-
ning av området.  

Planprogrammet är uppdelat i fyra delar. För att få en förståelse för områdets histo-
ria och unika värden finns en beskrivning under kapitlet Förutsättningar (s 23), ru-
brikerna Plandata, Bebyggelse och Kulturhistoriskt intressant miljö.  

1. Inledning – beskriver bland annat syftet med planprogrammet 

2. Förslag till utformning och innehåll – beskriver visionen för området samt 
förslag till förändring 

3. Konsekvenser av förslaget – redovisar konsekvenser samt utfallet av be-
hovsbedömningen 

4. Förutsättningar – beskriver befintliga förhållanden och värden i området 
samt förutsättningar för planens/planprogrammets genomförande 

Geografiskt läge 
Planområdet är beläget i Karlstads västra delar och är ett långsträckt område mellan 
Ullebergsleden i nordost och Zakrisdalsudden i sydväst. I väster angränsar området 
till Grundviken och i öster till Zakrisdals villaområde.  

Intilliggande planarbeten/byggnationer 

För Grundviken pågår ett detaljplanearbete för i huvudsak bostäder samt viss servi-
ce, kontor etc. Området bedöms innehålla cirka 1500-2000 bostäder och en små-
båtshamn.  
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På Zakrisdalsudden pågår byggnationen av cirka 90 villor samt en småbåtshamn. 
Längs den nya vägen ut mot Zakrisdalsudden finns planlagt för ytterligare bostä-
der.  

För Zakrisdals villaområde finns en gällande detaljplan som medger cirka 100-150 
bostäder. Här pågår försäljning av tomter samt bygget av ett vårdboende. Inom om-
rådet finns även plats för en skola/förskola, antingen i kombination med bostäder 
eller som skolverksamhet på en del av området.  

Planprogrammets syfte 
Västkust är en av de dominerande utbyggnadsinriktningarna för staden, och sträck-
er sig från Bergviks köpcentrum mot Dingelsundet/Knappstad i söder och från Vä-
nern i väster till Klarälven i öster. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) avseen-
de Västkust beskrivs Zakrisdals verksamhetsområde som ett förtätningsområde. En 
förtätning anpassad efter områdets karaktär med bostäder/verksamheter/service ska 
utveckla och stärka verksamhetsområdet och göra det till en naturlig och viktig del 
av Västkust. Områdets centrala läge, mitt i Västkustområdet, gör att tillgänglighe-
ten kommer att vara mycket god för alla trafikslag. Ny bebyggelse och nya verk-
samheter ska anpassas efter befintliga förhållanden så långt som möjligt.  

Enligt FÖP Västkust ska följande punkter särskilt beaktas för Zakrisdals verksam-
hetsområde: 

• 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/verksamheter/service 

• Det centrala läget i Västkust med huvudstråk för kollektivtrafik genom om-
rådet 

• Markföroreningar från (i huvudsak) tidigare användning 

Avsteg från den fördjupade översiktsplanen 

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheten till förtätning i området med 
bostäder, verksamheter och service. I den fördjupade översiktsplanen avseende 
Västkust föreslås cirka 200-500 bostäder 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-
da utveckling och karaktär prövades i planprogrammets samrådsskede möjligheten 
att förtäta med ca 1600 bostäder samt verksamheter och service – detta var ett av-
steg från FÖP Västkust.  

Den exakta exploateringen bedöms dock inte kunna fastställas i planprogrammet, 
eftersom det krävs mer detaljerade studier av hur planerat byggande och marksane-
ring inverkar på områdets kulturhistoriska värden. Detta hänvisas till kommande 
detaljplan (-er) och tillhörande miljöbedömningsprocess. En hög bostadsexploate-
ring medför även krav på andra ytor, som skolor och idrott, vilket i sin tur kan 
medföra konsekvenser för kulturmiljön och grönstrukturen.  
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Förslag till utformning och innehåll 
 

Vision 
Zakrisdal - Ett kulturhistoriskt stadsutvecklingsområde med förtätning i naturen 
som övergripande tema och aktiv blandstad som förebild. Här finns möjlighet att 
bygga en ekologiskt hållbar stadsdel med naturen och kulturhistorien som en väl 
integrerad del av gestaltningen. Zakrisdal kommer att ses som en unik stadsdel i 
Karlstads nya västkustområde och rymmer redan idag fantastiska miljöer och en 
spännande historia. Befintliga förutsättningar ska tas tillvara och utvecklas såsom 
naturen intill byggnader, spännande arkitektur och kulturhistoria, den dynamiska 
placeringen av befintliga hus, slingrande vägnät och integrering av verksamheter i 
kommande bostadsbebyggelse.  
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Aktiv blandstad 

Idag är Zakrisdal ett utpräglat verksamhetsområde. I framtiden integreras - där det 
är möjligt - nya och befintliga verksamheter med bostäder och ger möjligheter till 
ett levande område under dygnets alla timmar. Arbetsplatser blandas med bostäder 
och lokaler för fritidsaktiviteter. Här finns möjligheter att ta vara på och utveckla 
ett aktivt kulturliv för alla åldrar inom området med hobbylokaler, konstnärsateljé-
er, replokaler, teaterscener, gallerier, mm. Anläggningar för idrott och motion ses 
som en naturlig del av området. När Zakrisdal är utbyggt ska det erbjuda attraktiva 
bostadsområden med en blandad bebyggelse. Varierande upplåtelseformer och hus-
typer ska locka en blandad befolkning och möjliggöra ett kvarboende inom områ-
det. Zakrisdal har många unika förutsättningar för att utvecklas till en ny attraktiv 
och levande stadsdel som kompletterar övriga områden i Karlstad. 

Kulturhistoriskt stadsutvecklingsområde 

Kulturhistorien ska finnas närvarande. De äldre byggnaderna, deras placering och 
områdets struktur bidrar till att föra områdets historia vidare. Områdets funktiona-
listiska arkitektur, ritad av den rikskände Paul Hedqvist, ska tas tillvara och utveck-
las. Den äldre bebyggelsen är en resurs på många sätt, de kan byggas till eller län-
kas samman med nya byggnader eller vara fristående solitärer i den nya stadsdelen. 
Nya och gamla byggnader ska blandas och bidra till att göra miljön dynamisk, spe-
ciell och spännande. Kulturhistorien ska synas i den nya stadsdelen! 

Förtätning i naturen 

Visionen är att området ska utvecklas från sina förutsättningar, så att dess kvalitéer 
tas till vara. Närheten till naturen och Vänern med sammanhängande gröna stråk 
ska tas tillvara och utvecklas. Här finns möjligheter för både barn och vuxna att 
nyttja naturen för en meningsfull fritid. Befintliga naturvärden och anpassning till 
terrängen ska vara utgångspunkten när nya byggnader och områdets gestaltning 
planeras. Idag finns många små och större industribyggnader som kamouflerar sig i 
naturen. Detta kamouflagetänk är ett spännande arv att bygga vidare på. I dag ger 
det oss kvalitéer som många andra områden saknar. Ambitionen är att förtäta och 
skapa ett område med byggnader i natur med slingrande vägar och bevarade kullar 
och bergsknallar.  

Ekologiskt hållbar stadsdel 

Zakrisdal kommer att bli en väl integrerad miljövänlig stadsdel i det nya Karlstad. 
En väl utbyggd kollektivtrafik tillsammans med genomtänkta gång- och cykelvägar 
kommer att minska bilberoendet och antalet bilparkeringar inom området. Nyttjan-
det av grundvatten kan reduceras genom lokal vattenrening och återanvändning 
samt lokalt omhändertagande av dagvatten inom området i exempelvis öppna 
dammar eller liknande. 

Zakrisdal ska ses som en förebild när det gäller energihushållning och med särskilt 
fokus på elförbrukning. Nya tekniska och innovativa lösningar ska bidra till ett 
minskat energiuttag och med en väl genomtänkt strategi kan Zakrisdal göras själv-
försörjande på energi. Solfångare och mindre vindkraftverk mm kan integreras i 
byggnadernas arkitektur och bli en synlig del i områdets miljöprofil. Med lokala, 
klimatsmarta materialval i de nya husen kan miljöprofilen stärkas ytterligare. 

Att bo i en ekologiskt hållbar stadsdel skänker stolthet till dess invånare och ökar 
attraktiviteten i området.  

Markanvändning 
En förtätning av området med verksamheter och bostäder föreslås för att skapa en 
aktiv stadsdel med blandade funktioner. För att även skapa förutsättningar för 
blandade funktioner i ett större perspektiv (Karlstads västra delar) är det viktigt att 
även i framtiden möjliggöra för verksamheter och arbetsplatser inom området. Det 
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centrala läget i Västkust samt huvudstråkets lokalisering rakt genom Zakrisdalsom-
rådet ger goda förutsättningar för kollektivtrafik.  

Industri och verksamheter  

Befintliga verksamheter ska så långt det är möjligt beredas plats att finnas kvar 
inom området även vid en framtida utveckling. För att skapa goda boendemiljöer 
kan dock vissa verksamheter behöva flyttas pga buller, transporter etc. Skyddsav-
stånd till bostäder samt lokalisering av bostäder/verksamheter behöver studeras 
särskilt i detaljplaneskedet.  

I planområdets norra del föreslås ett område med industrimark. Här ligger befintlig 
industri (med mekanisk produktion) och hit skulle ytterligare någon tomt kunna lo-
kaliseras. För den befintliga industrin har en utredning avseende externt industri-
buller utförts, se rubriken Störningar, hälsa och säkerhet. Industrimarken kräver 
skyddsavstånd till bostäder och det behöver ses över i kommande detaljplan. I detta 
område ligger även en befintlig bilhandel. I den södra delen av industriområdet fö-
reslås en övergång till ”lättare”, ej störande industri som möter centrumområdet. 
Industriområdet kan trafikförsörjas direkt från Ullebergsleden och på så sätt separe-
ras den tyngre trafiken och vissa verksamheter från bostadsbebyggelsen. Inom det-
ta industriområde ligger även nedfarterna till bergrummet, utvecklingen av området 
ska ta hänsyn till dessa nedfarter. 

I området centrum samt i slingan föreslås en blandning av (ej störande) verksamhe-
ter, kontor samt bostäder. Till centrumområdet lokaliseras lämpligen verksamheter 
som kan bidra till att skapa liv och rörelse under stor del av dygnet. De äldre bygg-
naderna som bevaras kan även i fortsättningen användas som kontor, verksamhets-
lokaler etc. De kan även fungera som komplementbyggnader till bostäder, t ex för 
förråd, cykelförråd och liknande. Möjligheten att använda vissa av de befintliga 
byggnaderna för någon form av ”bokaler” (bostad i anslutning till verksamhetslo-
kal) bör undersökas. Ett bevarande av de befintliga kulturhistoriska byggnaderna i 
området kan på så sätt bidra till blandade verksamheter.  

Bergrummet 

Bergrummet kan i framtiden nyttjas för arkiv, tekniska utrymmen och eventuell 
flytt av befintliga verksamheter i området. Nedfarterna till bergrummet ligger inom 
det föreslagna industriområdet.  

Bostäder 

För planområdet kan en exploatering av upp till 1600 bostäder vara möjlig, under 
förutsättning att en god stads- och boendemiljö skapas samt att konsekvenserna för 
den befintliga kulturmiljön bedöms vara acceptabla. En hög exploatering av bostä-
der medför även krav på ytor för exempelvis skolor och idrott. Den exakta exploa-
teringen kan därför inte fastställas i planprogrammet, eftersom det krävs mer detal-
jerade studier av hur planerat byggande och marksanering inverkar på områdets 
kulturhistoriska värden. Detta hänvisas till kommande detaljplan (-er) och tillhö-
rande miljöbedömningsprocess.  

Tyngdpunkten av bostäderna föreslås inom området centrum och här blir således 
den högsta exploateringen. Med en blandning av bostäder, arbetsplatser, aktiviteter 
av olika slag samt huvudstråket som löper genom centrum (och trafikeras av kol-
lektivtrafiken) kan man här åstadkomma en funktionsblandning och en levande 
stadsdel (se vidare under Markanvändning/Service). Här skulle upp till cirka 950 
bostäder, i form av flerbostadshus, kunna byggas under förutsättningarna som an-
ges i stycket ovan.  

Vidare föreslås en försiktig förtätning med bostäder inom slingan, i form av mindre 
enheter såsom radhus, mindre flerbostadshus etc. Även här bör en blandning av ar-
betsplatser och bostäder åstadkommas. Slingan bedöms klara upp till cirka 80 bo-



  
 

Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde 
 

8 

städer, beroende på andelen verksamheter. Det är mycket viktigt att förhålla sig till 
karaktären av området.  

Vid den västra och den östra entrén till området kan nya bostadslägen skapas. Om-
rådet i väst kan rymma upp till cirka 100 bostäder och området i öst upp till cirka 
180 bostäder i form av flerbostadshus, under samma exploateringsförutsättningar 
som anges i första stycket under rubriken ovan. Intill huvudstråket, för att förtydli-
ga entréerna till centrumområdet, kan med fördel även verksamheter och kontor 
lokaliseras.  

I områdets norra delar, längs Grundviksbäcken (som i stort sammanfaller med 
plangränsen mot Grundviken), kan attraktiva bostadslägen skapas i västerläge med 
utsikt över det planerade parkstråket (se även Grönstruktur/Gröna stråk). Detta om-
råde är idag oexploaterat och här skulle upp till cirka 250 bostäder i form av flerbo-
stadshus kunna rymmas.  

Service 

I området centrum bör det finnas ett torg/mötesplats för den nya stadsdelen. Hit kan 
lämpligen service eller ”centrumverksamheter” lokaliseras, som t ex kyrkolokaler, 
jourbutik, frisör, café etc. Här skulle utställningslokaler/gallerior, hantverksbutiker, 
musikstudios eller liknande passa bra. Fokus kan med fördel ligga på kultur och 
upplevelser för att stärka områdets identitet gentemot omkringliggande områden. 
Vid detta torg kan med fördel även ett hållplatsläge för kollektivtrafiken förläggas. 
En kombination med invändiga sittplatser för väntetid samt service bör ses över, 
för att skapa en attraktiv kollektivtrafik. Utbudet inom Bergviks handelsområde 
kommer i framtiden att ligga på cirka en kilometers avstånd, när huvudstråket ge-
nom Västkust är utbyggt.  

Enligt schablon från barn- och ungdomsförvaltningen genererar 1600 bostäder av 
blandad karaktär i genomsnitt cirka 320 förskolebarn (i åldern 1-5 år) och cirka 640 
skolbarn (i åldern 6-15 år). Detta är en uppskattning, men innebär att det inom 
planområdet behöver beredas plats för cirka 4 stora förskolor (med 5 avdelning-
ar/förskola) samt en skola. En jämförelse med den nybyggda skolan i Vålberg (som 
är dimensionerad för 500 elever) visar att det behövs åtminstone 2 hektar för skol-
tomten (skolgård + byggnad). En liknande jämförelse med förskolan på Södra Rå-
torp visar att det behövs cirka 1,6 hektar tomt till 100 barn. Detta innebär att det 
behövs cirka 1,2 hektar per förskoletomt inom Zakrisdal (5 avdelningar ger cirka 
75 barn per förskola). Sammantaget innebär detta att det behövs som minst 6,8 
hektar mark till skolverksamhet inom området. Skolan samt åtminstone en förskola 
bör lokaliseras till centrumområdet, gärna med närhet till kollektivtrafik och park-
/grönområden. 

Idrott 

I FÖP Västkust är ett område inom Gräsdalen utpekat som fritidsområde. Detta 
område är framför allt avsett för 4H-gårdens verksamhet och djurhållning, här ryms 
inte någon större idrottsplats. Med den stora exploatering som föreslås inom Zak-
risdals verksamhetsområde samt närområdet Grundviken krävs även ytor för en id-
rottsplats som kan serva de västra stadsdelarna. En sådan idrottsplats bedöms be-
höva vara ca 4-5 ha stor. Lokalisering av denna idrottsplats behöver utredas i sam-
syn mellan de olika stadsdelarna och i ett vidare perspektiv än det aktuella planom-
rådet. En idrottsplats (och idrottshall) kan eventuellt förläggas i anslutning till en 
skola för samutnyttjande av ytor och lokaler.  

För den nya stadsdelen inom Zakrisdals verksamhetsområde är det viktigt att stude-
ra möjligheterna till samt behovet av mindre idrotts- och fritidsåtgärder för bostä-
dernas närområden.  

Den befintliga motionsslingan kan inte vara kvar i sin nuvarande sträckning, då den 
påverkas av utbyggnadsplanerna. En ny motionsslinga bör istället anläggas i områ-
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dets grönområden och kan med fördel kombineras med en motionsslinga inom 
Grundviken.  

Karaktär och gestaltning 
Exploatering och bevarande 

Eftersom det finns stora kulturhistoriska värden inom området är två riktlinjer vä-
sentliga i resonemanget kring exploatering och bevarande. Att kombinera de här 
två riktlinjerna är en utmaning. 

1. Det ska tydligt synas vad som är äldre bebyggelse och vad som är nytt, det 
är en fråga om ärlighet och äkthet.  

2. Det är viktigt att den nya bebyggelsen anpassas efter den speciella karaktär 
som området besitter.  

De byggnader som är utpekade som röda i Arkitekturprogrammet ses som särskilt 
värdefulla enligt plan- och bygglagen 3 kap 12 § och ska i möjligaste mån bevaras. 
De byggnader som är utpekade som blå besitter också värden och ska också beva-
ras om användning finns eller strukturen/helheten i området utvecklas positivt av 
att de är kvar.  

Den äldre bebyggelsen bör omhändertas på ett sådant sätt att dess karaktär bevaras 
och att man tydligt kan se att det är ursprungliga byggnader. De bör med andra ord 
inte ”fräschas upp” så mycket att man kan missta dem för att vara nya. Material, 
detaljer och liknande som är karaktäristiskt för byggnaden bör bevaras.  

Nya byggnader bör anpassas till den befintliga karaktären, men de kan med fördel 
samtidigt förmedla att de är just nya och tillhör ”vår tid”. Man kan välja att ta upp 
några viktiga karaktärselement som t ex form, material eller färg men ändå särskil-
ja den nya från den gamla bebyggelsen på lämpligt sätt.  

Tillbyggnader av befintlig bebyggelse är i flera fall möjlig. Flera av byggnaderna 
inom Zakrisdals verksamhetsområde har genom åren byggts till. Om man bygger 
till bör det tydligt markeras vad som är den ursprungliga byggnaden och vad som 
är den nya tillbyggnaden. Det kan t ex markeras med en förskjutning eller en skill-
nad i material. Vissa byggnader tål dock inte att byggas till, det gäller t ex de gräs-
betäckta satshyddorna eller de allra minsta ”sockerbits”-kuberna vars karaktär be-
står i att de är små enheter.  

Detaljer och sprängteknisk utformning 

Detaljer som visar på sprängteknisk säkerhet samt karaktäristiska detaljer för om-
rådet bör bevaras så långt det är möjligt. Väggfasta stegar, åskledarfästen, stålluck-
or vid fönster mm är exempel på detaljer som visar på sprängteknisk säkerhet. På 
grund av hanteringen av ammunition är byggnaderna i slingan placerade med ett 
beräknat avstånd från varandra så att en explosion inte skulle sprida sig. Vid en för-
tätning i slingan bör därför ett avstånd hållas mellan byggnaderna och det bör und-
vikas att bygga ihop för stora enheter (se Karaktär och gestaltning/Slingan). Exem-
pel på karaktäristiska detaljer för området är dels detaljer som visar på den spräng-
tekniska säkerheten (som stegar, delar av åskledarsystem mm), dels skärmtak, ut-
vändiga lampor och utomhusklockor. Dessa detaljer är mycket konkreta symboler 
för industrikaraktären och har betydelse för autenticiteten och helhetsupplevelsen.  

Centrum 

Den befintliga strukturen bör i möjligaste mån bevaras eller efterhärmas. Området 
har idag en struktur som upplevs ostrukturerad och rörig. Det finns inga fasta linjer 
och vinklar, utan byggnader ”sticker fram” i olika storlek. Några byggnader ligger 
med fasad i gatulinjen, andra ligger lite indragna. Några byggnader ligger med ga-
vel mot gatan, andra med långsidan. Här och var finns tallar och berghällar mellan 
byggnaderna. Det finns ett flertal mindre vägar i området, men det upplevs svårt att 
orientera sig efter dessa vägar. Svårigheten att orientera sig i området skulle kunna 
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avhjälpas med det tydliga huvudstråket som går genom området, dit kollektivtrafik 
lokaliseras och som kantas av en högre exploatering. Raka vägar i rutnät är inte 
förenligt med områdets karaktär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration centrumområdet, Skanark AB 

En koncentration av bebyggelsen bör förläggas utmed huvudstråket genom områ-
det, för att skapa bra förutsättningar för verksamheter, kollektivtrafik, liv och rörel-
se etc. Byggnader ska anpassas efter topografin och träd, berghällar etc ska i möjli-
gaste mån bevaras mellan bebyggelsen, som karaktärsskapande element. För områ-
dets grönstruktur i övrigt, se Grönstruktur/Kamouflage. I de delar av området som 
angränsar till slingan är det viktigt att förhålla sig till dess karaktär, t ex i höjd och 
skala.  

Byggnaderna i centrum ska ha strikta volymer och generellt vara 5-7 våningar. I 
strategiska lägen kan högre höjder tillåtas. Husen bör ha en arkitektur som håller 
nere upplevelsen av höjdskalan genom indragna våningsplan, ”urgröpningar” 
och/eller varierande fasadmaterial. Karaktären ska utgå från det industriella arvet, 
men med fokus på människan och upplevelsen av området. Färgsättningen av 
byggnaderna är viktig och byggnaderna kan med fördel ta upp färger, material eller 
andra karaktäristiska drag från befintlig bebyggelse i tegel och puts. Vilka byggna-
der som tål en eventuell påbyggnad och hur denna ska gestaltas måste studeras från 
fall till fall i kommande detaljplan.  
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Illustration centrumområdet, Skanark AB 

Slingan 

En beskrivning av slingans befintliga karaktär, dess arkitektur, säkerhetsaspekter 
och kamouflagetanke finns under Förutsättningar/Bebyggelse och Kulturhistoriskt 
intressant miljö, s 23.  

Slingans vägstruktur bör förstärkas genom att inte splittra den med nya vägar ”inåt” 
i området. Vägstrukturen kan liknas vid en mindre byväg med en smal körbana. 
Det är viktigt att slingan är lätt avläsbar och att man kan uppleva den i sin helhet. 
Den slingrande vägstrukturen ska behållas och får likt den befintliga karaktären 
gärna ha en varierande vägbredd. Detta bör studeras även med tanke på trafiksä-
kerhetsaspekter samt vid placering av bostäder. Det kan t ex handla om en varie-
rande förgårdsmark till bebyggelsen, för upplevelsen av en varierande vägbredd. På 
vissa ställen skulle vägens sektion kunna breddas för att möjliggöra parkeringar 
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och möten. Utformningen av vägen ska bidra till en låg hastighet. I söder förbinds 
slingan med den nya villabebyggelsen på Zakrisdalsudden.  

Ny bebyggelse bör placeras så att den förtätar slingan och på så sätt förstärker dess 
struktur samt gör att man kan fortsätta att förstå och uppleva den. För att ytterligare 
förstärka slingan och kamouflagetanken bevaras ett större område med grönska i 
områdets ”mitt” (se Grönstruktur/Grönområden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration slingan, Rathsman Arkitektkontor 

Nya byggnader bör anpassas till småskaligheten i storlek och form. De bör vara fri-
stående byggnader i mindre skala och enkla volymer. Vid eventuella tillbyggnader 
av befintlig bebyggelse bör de inte skapa byggnadskomplex som blir för stora (se 
även under Karaktär och gestaltning/Detaljer och sprängteknisk utformning). Vilka 
byggnader som tål en påbyggnad och hur denna ska gestaltas måste studeras från 
fall till fall i kommande detaljplan. Byggnaderna bör inte vara högre än två våning-
ar närmast slingan och placeras med långsidan mot vägen. Taken kan med fördel 
vara närmast ”platta” eller vara pulpettak, för att knyta an till befintlig bebyggelse. 
Nya byggnader bör eftersträva en enhetlighet i färg och materialval samt med för-
del anpassas till den ursprungliga kamouflagetanken (se Grönstruk-
tur/Kamouflage). Utformningen kan inspireras av funktionalismen och av naturen, 
det kan t ex handla om att återinföra gräs på taken och att använda sig av naturens 
dova färger. I övrigt för slingans grönstruktur, se Grönstruktur/Kamouflage. 

Bostäder i norr 

Längs Zakrisdalsvägen norrut i området kan attraktiva bostadslägen skapas i väs-
terläge med utsikt över parkstråket (se Grönstruktur/Gröna stråk) Det är viktigt att 
här ta tillvara de fina utblickar som finns både från vägen och från de nya bostä-
derna.  

Området är delvis mycket kuperat och 
en terränganpassning av byggnaderna 
ska ske. Träd och dungar kan med 
fördel sparas mellan bebyggelsen. 
Här finns en befintlig deponi av 
massor och eventuella föroreningar, 
stabilitet etc bör undersökas. Området 
kan ha en tätare och högre 
exploatering närmare  Inspirationsbild Skanark AB 
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centrumområdet (i söder) och något glesare och lägre längs infarten norrut.  

Höjderna och sluttningarna mot parken i väster kan nyttjas för att skapa fina ut-
blickar och terrasser för de boende, gärna i form av ”trappning” ner mot parken. 
Bebyggelsen i form av flerbostadshus kan variera mellan 3-6 våningar och eventu-
ellt någon enstaka högre byggnad. Möjligheten till odlingslotter/trädgårdar i an-
slutning till parkstråket bör ses över.  

I områdets norra delar kan restriktioner gällande skyddsavstånd till industri bli ak-
tuellt. Dessa skyddsavstånd och eventuella åtgärder måste ses över i samband med 
planläggning.  

Bebyggelse vid entréerna i väst och öst 

Vid den västra och den östra entrén till 
planområdet föreslås i huvudsak 
bostadsbebyggelse, bestående av 
fristående mindre byggnadskroppar i 3-
4 våningar. Detta skulle skapa en 
övergång från den höga och täta 
exploateringen inne i centrumområdet 
till den lägre bebyggelsen utanför 
planområdet. I anslutning till slingan 
ska hänsyn tas till dess karaktär, i t ex 
höjd och formspråk. De båda entréerna (i väst och öst) bör förtydligas och vid hu-
vudstråket kan exploateringen tillåtas bli lite tätare och högre. Det bör även möj-
liggöras för kontor och verksamheter vid entréerna, för att bidra till ett livligare 
stråk. Översvämningsproblematiken måste beaktas för båda dessa delområden.  

Utanför den östra entrén vid Zakrisdals villaområde finns planlagt för villor samt 
flerbostadshus upp till 3 våningar (och/eller skola). Detta utgör även en slags entré 
mot Zakrisdalsudden som består av enfamiljshus/radhus. Det är därför viktigt att 
den nya bebyggelsen inom planområdet inte vänder baksidan mot den nya vägen ut 
till udden. Bebyggelsen längs denna väg bör få en samlad utfart. De vackra ut-
blickarna mot de öppna betesmarkerna i söder bör tas tillvara för de boende. Ett 
grönt stråk (enligt FÖP Västkust, se Grönstruktur/Gröna stråk) passerar genom det-
ta område och måste hanteras inom bebyggelseområdet. Om möjligt ska de befint-
liga hästkastanjerna och lönnen vid entrén bevaras.  

Vid den västra entrén möter bebyggelsen parkstråket längs Grundviksbäcken. I det 
pågående planarbetet med Grundviken planeras för bebyggelse i 3-5 våningar som 
möter upp huvudstråket i Zakrisdal. Därför kan med fördel exploateringen bli lite 
högre och tätare kring huvudstråket, för att ”leda” vidare mot centrumområdet. I 
övrigt bör bebyggelsen trappas ner mot parkstråket. Möjligheten till odlingslot-
ter/trädgårdar i anslutning till parkstråket bör ses över. Hänsyn ska tas till ”område 
5” enligt naturinventeringen (inom planområdet), som besitter ett högt naturvärde. 
Hänsyn ska även tas till den nyckelbiotop som angränsar till området, utanför plan-
området (nyckelbiotopen utgörs av ett alkärr, där det finns eller förväntas finnas 
hotade och missgynnade arter).  

Grönstruktur 
Kamouflage 

En del av det kulturhistoriska värdet är områdets grönstruktur, där bebyggelsen har 
anpassats efter topografi och befintlig vegetation i syfte att kamouflera (den 
tidigare) verksamheten från omgivningen. Detta har resulterat i en tydlig karaktär 
på grönstrukturen. Denna karaktär är viktig att förstärka och bygga vidare på, för 
att skapa kvaliteter och en identitet i området.  
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Kamouflagetanken är särskilt viktig att 
bevara i slingan. Träd och buskar ska 
sparas mellan bebyggelsen. Trädkro-
norna får gärna gå ut över takytorna. 
Berg i dagen och markvegetationen (i 
form av mossa, blåbärsris, ljung etc.) är 
viktiga för känslan av bebyggelse i 
natur. Trädalléer och 
prydnadsträdgårdar är inte förenliga 
med områdets karaktär. Byggnaderna 
ska ligga i naturen och grönskan ska 
leta sig fram till vägen mellan 

bebyggelsen. Plansprängning och utfyllnader ska undvikas i möjligaste mån. Den 
nya bebyggelsen ska anpassas efter områdets topografi för att ytterligare förstärka 
kamouflagetanken.  

Hela stadsdelen ska präglas av närheten till naturen. Det är viktigt att identifiera 
vackra solitärträd, dungar, berghällar etc som kan bevaras mellan bebyggelsen, för 
att skapa gröna bostadsgårdar eller spännande gaturum. ”Gröna” tak är positivt för 
grönstrukturen. Karaktären på gatuplanteringar bör anpassas i fråga om växtmateri-
al efter områdets karaktär och befintlig vegetation. Befintlig vegetation kan med 
fördel nyttjas i fråga om ”gatuplanteringar”. Byggnader och vägar ska anpassas ef-
ter topografin.  

Grönområden 

I slingans ”mitt” bevaras ett grönområde. Detta förstärker slingan och hjälper till 
att bevara kamouflagetanken och erbjuder samtidigt en grön lunga till den höga ex-
ploateringen. Området består av relativt gles hällmarkstallskog med berg i dagen 
och kan bli ett attraktivt rekreationsområde för de närboende. Om möjligt bör de 
grova gamla asparna (som har ett högt naturvärde) inkluderas i detta grönområde. 
Inom grönområdet ligger ett par skyddsrum, som har ett kulturhistoriskt värde och 
bidrar till att skapa nyfikenhet för området. Det är dock viktigt att dessa öppningar 

och ingångar ses över så att området är 
säkert att vistas i. Gångförbindelse mot 
promenadstråket längs Vänern (väster 
om planområdet) ska ses över. I sydost 
förbinds grönområdet med de tre 
gräsbeklädda satshyddorna (markerade 
som landmärken på kartan) och vidare 
ut mot strandängarna. Söder om 
slingan finns mindre partier av 
klibbalar med öppna vattensamlingar 
delar av året, som utgör höga na-
turvärden. Dessa områden kräver en 
skyddszon, med minst en trädlängd för 
att inte påverka lokalklimatet i området 
(område 6, se Förutsättningar/Mark 
och natur). Området kring dessa partier 
av våtmark lämnas för fri utveckling 
och det är viktigt att hydrologin i kärret 
inte påverkas om exploatering sker i 
närliggande områden.  

Området mellan Zakrisdalsvägen och 
Zakrisdalskroken (i planområdets norra 
del) sparas som naturmark och buffert 
mellan verksamheter och bostäder. 
Området är kuperat och har stort inslag 
av hällar, block och gamla tallar. Det 
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besitter även höga naturvärden. Här finns lämningar bl a i form av husgrund och 
inslag av kulturväxter så som syren. Naturområdet är långsmalt och i de södra de-
larna förbinds området med de två vakttornen (markerade som landmärken på kar-
tan) som står placerade på små höjder. Tornen har ett högt kulturhistoriskt värde 
och kan om möjligt rustas och nyttjas för utsiktstorn. Området kring det nordöstra 
tornet har höga naturvärden och bör lämnas orört, med undantag av röjning av sly 
för att lyfta fram området ytterligare. Intill det nordöstra tornet ligger en liten 
damm, som skulle kunna förädlas samt användas i dagvattensystemet. Naturområ-
det förbinds med mindre passager både mot ”parkstråket” längs Grundviksbäcken 
och mot skogsområdet på bergsryggen, se avsnittet Gröna stråk nedan.  

Lek och rekreation 

Området erbjuder möjligheter till rekreation i närområdet. På båda sidor av plan-
området passerar gröna stråk från de ”inre” stadsdelarna ner mot Vänern (se Grön-
struktur/Gröna stråk). Vänern finns inom promenadavstånd och det planeras för en 
promenadväg längs Vänerstranden, utanför planområdet.  

För barn erbjuds möjligheter till lek i naturen. Inom bebyggelsen behöver även mer 
anordnade lekplatser finnas.  

Gröna stråk 

Grönstrukturen i Västkustområdet bygger på att förbinda befintliga ”inre” stadsde-
lar med Vänern med gröna stråk. Ett sådant grönt stråk passerar på vardera sida av 
planområdet, se karta nästa sida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta från FÖP Västkust, redovisar Västkustområdets grönstruktur 
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Området kring Grundviksbäcken (längs planområdets nordvästra sida) ska utgöra 
ett park-/naturstråk mellan Grundviken och Zakrisdal. Detta område ska även fun-
gera som avrinningsområde för dagvatten. Parkområdet längs bäcken bör inte tol-
kas som iordningsställd ”stadsparkskaraktär” utan innefattar allt från anlagda ytor 
med hög skötsel till ”orörd” natur. En stor variation av karaktärer ska eftersträvas, 
för att erbjuda olika typer av rekreation och användning. Parkstråket har en böljan-
de form som till stor del följer terrängen och varierar mycket i bredd. I närheten av 
bostadsbebyggelsen inom Zakrisdal kan möjligheten till odlingslotter/trädgårdar 
ses över. Parkstråket är även beskrivet i planprogram för Grundviken och en sam-
planering kring parkens ytor i de båda områdena bör ske. Inom detta stråk ligger al-
lén mot platsen där Grundvikens gård låg (där lämningar finns kvar bl a i form av 
en ladugård, en stengrund till en ladugård och en trädgård). Vägstrukturen och al-
lén är viktiga att bevara, träden i allén bör ses över för att eventuellt föryng-
ras/bytas ut.  

Öster om planområdet sträcker sig ett grönt stråk från Gruvlyckan, över bergsryg-
gen inom Zakrisdal (över bergrummet) och vidare mot strandängarna och betes-
markerna i viken, norr om Göteborgsudden. Tanken med strandängarna är att sti-
mulera den biologiska mångfalden med hjälp av betande djur och åtgärder för att 
hålla landskapet öppet. Ovanpå bergsryggen består naturen av berghällar, tallar, 
ljung och blåbärsris och är relativt lättillgänglig skogsmark. Detta stråk passerar 
vid den östra entrén till planområdet och måste beaktas vid utformning av bebyg-
gelsen vid entréområdet. Hänsyn ska om möjligt tas till passager för växter och 
djur.  

Strandskydd 

Delar av området ligger inom strandskyddsområde och för kvartersmark ska 
strandskyddet upphävas i kommande detaljplan. Särskilt skäl för upphävande av 
strandskyddet bedöms vara att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Trafik 
Huvudstråk och kollektivtrafik 

Ett huvudstråk passerar genom centrumområdet, från den östra entrén mot den 
västra entrén. Huvudstråket leder sedan vidare genom Grundviken upp mot Berg-
vik. Den täta exploateringen kring huvudstråket ger bra underlag till kollektivtrafi-
ken. Längs huvudstråket ska kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar prioriteras. 
Det ska finnas tydliga hållplatser som upplevs trygga, där det är lätt att byta mellan 
t ex buss och cykel. Ett hållplatsläge bör lokaliseras till torget i centrum, där en 
kombination med service kan ske, för att bidra till liv och rörelse. Huvudstråket ger 
goda förutsättningar för en frekvent och snabb kollektivtrafik som på allvar kan 
konkurrera med bilen. Förslaget är att två linjer trafikerar huvudstråket genom Zak-
risdal.  

Karlstads kommun vill upprätta ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk (Framtidens 
kollektivtrafik i Karlstad, Karlstadsbuss 2010-09-02), som binder samman viktiga 
målpunkter, arbetsplatser, service och bostadsområden från Bergvik i väster via 
Grundviken, Zakrisdal, sjukhuset, centrum, Rud, Kroppkärr och Kronoparken till 
universitetet och Välsvikens tåghållplats i öster. Detta bidrar till mycket god till-
gång till kollektivtrafik genom området.  

Norra entrén, biltrafik och parkering 

Trafiksimuleringar håller på att genomföras, som kommer att redovisa påverkan på 
omgivande vägar och ge underlag för behov av åtgärder i trafiksystemet. Trafiksi-
muleringarna ska även ligga som grund för bl a bedömning av bullerpåverkan på 
befintliga bostäder längs Zakrisdalsvägen.  

I norr förekommer diskussioner kring en ny entré från Ullebergsleden, som kan 
samordna de befintliga infarterna till kvarteret Riksdalern, Gräsdalen, Grundviken 
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och Zakrisdal. Denna nya entré behöver samplaneras med detaljplanen för Grund-
viken. En påverkande faktor är höjdskillnaden som har sin lågpunkt vid bäcken. 
Entrén måste studeras med avseende på framkomligheten på Ullebergsleden samt 
tillgängligheten till de olika befintliga verksamheterna i anslutning till korsningen.  

I planprogrammet finns några mindre lokalgator redovisade som förbinder de olika 
områdena, i övrigt kommer det att tillkomma fler gator i respektive delområde.  

• Från den nya entrén i norr leder Zakrisdalsvägen söderut mot centrum. Vä-
gen bör ha kvar sin karaktär av smal, slingrande väg med vackra utblickar. 
Vägen kantas till viss del av nya bostäder och får mer karaktären av en bo-
stadsgata. I en översiktlig trafikstudie för Grundviken konstateras att trafik-
flödet längs Zakrisdalsvägen mot norra infarten kan bli högre än på det 
planerade huvudstråket. Detta är viktigt att känna till vid utformningen av 
gatorna, då det är möjligt att styra trafiken med hjälp av utformningen och 
fysiska åtgärder och på så vis få trafikflödet att minska där det är önskvärt. 
En genare väg för biltrafiken kan innebära negativa konsekvenser för kol-
lektivtrafiken i området.  

• Från den nya entrén i norr leder även en gata in på industriområdet, längs 
befintliga Zakrisdalskroken. Denna gata separerar den tyngre trafiken från 
bostadsområdena och bör inte möjliggöra en ”rundkörning”, utan vara en 
återvändsgata.  

• Zakrisdalsslingan i söder (i området slingan) ska vara en smal och sling-
rande väg, där befintlig struktur bevaras. Möjligheten att skapa en smal 
vägbana med mötesplatser bör ses över, även vid en framtida förtätning av 
området. Utformningen ska bidra till en låg hastighet. I söder förbinder vä-
gen området med den nya villabebyggelsen på Zakrisdalsudden.  

Markparkering på kvartersmark bör i möjligaste mån undvikas, för att kunna beva-
ra topografi och vegetation i området och på bostadsgårdarna. Möjligheten att be-
reda plats för parkering i parkeringshus, gatuparkeringar och under markplan ska 
istället undersökas. En parkeringsplats kräver ca 25 m2 i yta, med ett antagande om 
en parkeringsplats per bostad innebär det att 4 hektar parkeringsyta ska lösas inom 
planområdet för bostäderna (vid maximal exploatering). Till detta tillkommer par-
keringsplatser för arbetsplatser, besökande etc. För industrimarken i norr ska par-
kering anordnas på respektive fastighet.  

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykeltrafik tillsammans med kollektivtrafik ska prioriteras längs huvud-
stråket (och vidare upp mot Bergviks köpcenter). I övrigt bör gatustrukturen utfor-
mas med tanke på gång- och cykeltrafik inom området. De smala och slingrande 
gatorna kan bidra till att hålla hastigheter nere.  

Öster om planområdet finns befintliga cykelvägar längs Zakrisdalsvägen samt 
längs den nya vägen ut mot Zakrisdalsudden. En planskild korsning med Ulle-
bergsleden planeras vid Bellevue.  

Väster om planområdet planeras det för cykelvägar i parkstråket längs Grundviks-
bäcken, med en planskild korsning med Ullebergsleden mot Gräsdalen.  

Teknisk försörjning 
Dagvatten 

Med tanke på befintliga problem med inläckage av dagvatten i spillvattennätet ska 
dagvattenseparering ske.  

Utformningen av dagvattensystemet får en högre prioritet än normalt med anled-
ning av att dagvattnet kommer att avledas till Kattfjorden, som är råvattentäkt för 
Karlstads tätort och Hammarö kommun. Vid exploatering är det viktigt att efter-
sträva den naturliga vattenbalansen i området. Dagvattenflödet ut i Vänern via 
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Grundviksbäcken och bäcken mot Zakrisdalsviken ska inte förändras mot nuvaran-
de förhållanden. Inga föroreningar får transporteras ut via dagvattnet till Vänern. 
Dagvattnet från befintlig industriell verksamhet och dagvatten från områden med 
eventuella markföroreningar ska renas på lämpligt vis. Reningsanläggningar kan 
bli aktuella.  

Utformningen av dagvattensystemet kan med fördel bidra till att skapa mervärden i 
stadsbilden, genom t ex öppna dagvattendammar, gröna tak mm. Den snabba av-
rinning som takytor, asfalterade ytor mm medför kan kompenseras med öppna di-
ken och fördröjningsdammar i området. Där markmaterial tillåter bör infiltration 
ske nära platsen för nederbörd. Gröna tak, vegetation och genomsläppliga ytmate-
rial bör användas där så är möjligt.  

Från det föreslagna nya industriområdet bör dagvattnet ledas till en reningsanlägg-
ning. Det är viktigt att nya dagvattensystem utförs så att inte förorenat markvatten 
läcker in i ledningar eller leds via ledningsgravar ut till Grundviksbäcken 

Om en ny dagvattenlösning för verksamhetsområdet blir aktuellt bör ytterligare 
undersökningar av dagvattnet göras. Bäcken mot Zakrisdalsviken ligger utanför ak-
tuellt planområde och de befintliga föroreningarna i bäcken hanteras därför utanför 
detta planarbete, dock ska hanteringen av dag- och processvatten från verksam-
hetsområdet hanteras i den aktuella planen.  

Åtgärder som kan påverka de befintliga dikningsföretagen, som grävningar eller 
tillförsel av vatten (t ex dagvatten), är tillståndspliktiga.  

Vatten och spillvatten 

Planområdet är idag anslutet via en vattenledning från Hammaröledningen, med 
anslutning till området vid den södra infarten. För att höja distibutionssäkerheten 
föreslås en ytterligare anslutning från norr via det planerade exploateringsområdet 
Grundviken, så att området kan försörjas från två håll. Den föreslagna exploate-
ringen möter inget hinder med avseende på dricksvattenförsörjningen. I befintlig 
VA-plan för Västkustområdet finns en föreslagen allmän huvudvattenledning som 
ska binda samman Hammaröledningen i söder och befintlig vattenledning vid 
Bergvik. Utrymme för denna vattenledning genom exploateringsområdet måste 
skapas.  

Ovidkommande vatten i spillvattenledningarna inom planområdet ska åtgärdas, se 
även Dagvatten.  

En exploatering enligt FÖP Västkust kräver åtgärder utanför planområdet i form av 
separering av dagvatten från spillvattennätet inom Romstad och Strand samt ett ut-
jämningsmagasin för spillvatten söder om Romstad.  

Rapporten Konsekvenser av framtida befolkningsökning på spillvattennätet (Sweco 
Environment AB, 2010-11-16) visar att det är möjligt att ansluta även en eventuell 
ökad exploatering till spillvattennätet. Med lämpliga åtgärder går det att få en situa-
tion där bräddningen inte ökar jämfört med nuläge. Fysiska och ekonomiska kon-
sekvenser redovisas under avsnittet Konsekvenser av förslaget.  

Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 

En utredning avseende Buller från befintlig verksamhet vid ZamPart AB (Sweco 
Environment AB, 2010-12-14) har utförts. Etablering av bostäder bedöms ur bul-
lersynpunkt kunna genomföras med ett skyddsavstånd om minst 150 meter till 
ZamPart AB. Det föreslagna nya bostadsområdet längs Zakrisdalsvägen ligger på 
cirka 180 meters avstånd från verksamheten. Verksamheten bedöms inte medföra 
betydande bullerstörning, undantaget momentant buller vid tömning av balkar (i 
dagsläget ca 2 gånger per vecka) som kan upplevas störande. Närhet till bostadsbe-
byggelse kan medföra krav på befintliga verksamheter i samband med kommande 
tillståndsansökningar, bl a vad gäller buller och transporter. Vid en eventuell ut-
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byggnad av verksamheten bör en diskussion avseende buller föras, t ex placering 
av containrar, lastning, truckrörelser mm. Vid behov kan bullerdämpande åtgärder i 
form av exempelvis plank eller inbyggnad utredas, t ex vid tömning av balkar. Tak-
fläkten vid norra fasaden kan förses med skyddskåpa eller skärmning. 

Buller från den övriga industrimarken ska hanteras i kommande detaljplan, liksom 
buller från transporter till verksamheterna samt övrig trafik. Åtgärder eller eventu-
ella skyddsavstånd till bostäder ska beaktas.  

Pågående trafiksimuleringar ska ligga till grund för bullerberäkningar avseende be-
fintliga bostäder längs Zakrisdalsvägen.  

Luftföroreningar 

Ökad trafik innebär ökade luftföroreningar, de förmodas dock inte överskrida mil-
jökvalitetsnormerna. Beräkningar kan eventuellt bli aktuellt i området.  

Risk och farligt gods 

Skyddsavstånd från gasolbehållare och lossningsplats till bostäder ska fastställas 
och beaktas i detaljplanen.  

En inventering av transporter med farligt gods inom området (till verksamheterna) 
ska utföras, med avseende på ämnen och kvantiteter. Skyddsavstånd till de rekom-
menderade lederna (Ullebergsleden, Skoghallsleden och järnvägen) för farligt gods 
ska beaktas utifrån föreslagen markanvändning.   

Strålning 

Ett skyddsavstånd från kraftledningen till bostäder bör hållas om minst 50 meter, 
för att klara magnetfältsnivån 0,2 mikrotesla.  

Trygghet och tillgänglighet 

Vid utformning av den nya stadsdelen ska trygghetsaspekten samt tillgänglighet 
avseende olika typer av funktionshinder tas i beaktande.  

Området öppnas upp och den befintliga inhägnaden av området tas bort.  

Översvämning 

Översvämningsrisker samt eventuella konsekvenser och anpassningsåtgärder ska 
hanteras i detaljplanen. Detta är framför allt aktuellt vid västra och östra entrén 
samt söder om slingan.  

Föroreningar 

Eventuella föroreningar i mark och byggnader måste utredas vidare, med avseende 
på markanvändningen bostäder i området.  

Etapputbyggnad 
Ambitionen är att upprätta en detaljplan för hela området, men det kan eventuellt 
bli aktuellt med en uppdelning i fler detaljplaner.  

Eftersom huvudstråket genom centrumområdet utgör en förbindelse i Västkust är 
det viktigt att denna utbyggnad sker tidigt. Det medför även möjligheten att tidigt 
få in kollektivtrafiken genom området. En förtätning bör börja i centrum kring hu-
vudstråket, gärna med viss service och verksamheter kring torget, för att sedan 
växa utåt i området. För att kunna förtäta med bostäder i centrum krävs en flytt av 
vissa verksamheter/industrier, vilket betyder att även industrimarken i norr behöver 
byggas ut tidigt.  

Viktiga punkter inför fortsatt planarbete 

• visionen för stadsdelen ska vara vägledande 
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• de två kulturhistoriska riktlinjerna för exploatering och bevarande ska tas i 
beaktande 

• grönstrukturen i området ska beaktas 

• det gröna stråket vid östra entrén ska beaktas, i form av passager för växt- 
och djurliv.  

• strandskyddet ska upphävas för kvartersmark 

• föroreningar ska identifieras och lokaliseras 

• en inventering av transporter av farligt gods inom området ska ske med av-
seende på ämnen och kvantiteter 

• ny entré från Ullebergsleden ska utredas vidare 

• skyddsavstånd till bostäder ska fastställas, exempelvis gällande buller, 
strålning, farligt gods, gasolbehållare mm 

• Bullerberäkningar avseende tillkommande trafik för befintliga bostäder 
längs Zakrisdalsvägen ska utföras 



 
Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde  21 

 

Konsekvenser av förslaget 
Behovsbedömning för MKB (miljökonsekvensbeskrivning) gjordes i mars/april 
2010. Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av planen kan medföra 
betydande miljöpåverkan när det gäller kulturmiljö, grönstruktur, eventuella för-
oreningar samt i synnerhet hur sanering av föroreningar påverkar kulturmil-
jö/grönstruktur. En miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ska därför 
genomföras/upprättas enligt 5 kap, 18 § PBL. Bedömningen är att avgränsningen 
för miljöbedömningen är ovanstående sakfrågor. Övriga konsekvenser av planför-
slaget beskrivs i konsekvensbeskrivningen tillhörande planprogram/detaljplan, se 
nedan.  

Nedanstående konsekvenser diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande om-
ständigheter och planprogrammets förslag till innehåll och utformning.   

Miljökonsekvenser 
Föroreningar 

Markföroreningar av TCE (trikloretylen) och olja har konstaterats. Även halter av 
TCE i grundvattenprover har konstaterats. Ytterligare misstankar om föroreningar i 
både mark och byggnader finns, framför allt av bly, kadmium, kvicksilver och 
krom, klorerade lösningsmedel och oljor. Risk finns att föroreningarna sprids till 
omgivande vattendrag. Ytterligare undersökningar krävs för att klarlägga förore-
ningssituationen i området. Sanering av föroreningar kan få stora konsekvenser för 
kulturmiljön och grönstrukturen i området. Avvägning måste ske mellan behov av 
sanering, eventuella åtgärder, föreslagen markanvändning samt konsekvenser för 
de befintliga värdena av kulturmiljö och grönstruktur. Se även Miljökonsekvensbe-
skrivning, samrådshandling (i programskede) 2010. 

Kulturmiljö 

Kompletteringar och förtätningar med ny bebyggelse kan bidra till att förstärka och 
förmedla det kulturhistoriska värdet. Möjligheten finns att förmedla historien på ett 
pedagogiskt sätt med bevarade detaljer och karaktärer i området när området öpp-
nas upp för fler människor. Det finns dock risk för att markvärde, krav på funktio-
nalitet, hög förtätning etc gör så att kulturhistoriska värden går förlorade. Eventuel-
la rivningar av utpekade byggnader, saneringar, ombyggnationer eller ”uppfräsch-
ning” av bevarade byggnader kan innebära att den ursprungliga karaktären går för-
lorad. Se även Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling (i programskede) 
2010. 

Grönstruktur 

Den karaktär området besitter med bebyggelse anpassad efter topografi och vegeta-
tion riskerar att påverkas negativt vid ett genomförande av planen. Hårdgjorda ytor, 
parkeringsplatser, krav på iordningsställda utemiljöer etc innebär konsekvenser för 
områdets grönstruktur. Sanering av mark kan innebära att värden i grönstruk-
tur/kamouflage går förlorade. Se även Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshand-
ling (i programskede) 2010. 

Växt- och djurliv 

De utpekade områdena med högt naturvärde kan till stor del bevaras även vid en 
exploatering. Område 5, enligt naturinventeringen, kan komma att påverkas i 
nordöst, där bebyggelse föreslagits längs huvudstråket. Vid exploatering bör hän-
syn tas både till översvämningsrisken och befintliga naturvärden. Eventuella utfyll-
nader skulle förstöra de naturvärden som finns i området knutna till de äldre löv-
träden. Området fungerar även som en övergångszon till nyckelbiotopen som an-
gränsar till planområdet.  



  
 

Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde 
 

22 

Den höga exploateringen i området innebär ett högre slitage på naturmarken. De 
mindre partier av våtmark som finns i planområdets södra del kräver extra upp-
märksamhet – oaktsamhet vid t ex upplag, fyllning kan innebära att hela våtmarken 
påverkas.  

För större djur är det en positiv förändring att området öppnas upp och inhägnaden 
försvinner, den höga exploateringen kan dock påverka djurlivet negativt.  

Vid förtätning av den östra entrén är det särskilt viktigt att beakta det gröna stråk 
som sträcker sig från Gruvlyckan ner mot de betade strandängarna, så att passager 
finns för växter och djur.  

Strandskydd 

Eftersom marken bedöms vara ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar be-
tydelse för strandskyddets syften innebär inte exploateringen några konsekvenser 
för strandskyddet. Dock innebär ett genomförande att förbindelser inom Västkust 
och mot Vänern öppnas upp samt att större sammanhängande grönstråk skapas, 
vilket är positivt för allmänhetens friluftsliv samt till viss del för djurlivet. Höga 
naturvärden bevaras till stor del, men den höga exploateringen innebär ett högre 
slitage på de grönytor och den vegetation som bevaras.  

Dagvatten 

Utformningen av dagvattensystemet, för omhändertagande och rening av dagvatt-
net, har fått en hög prioritet inom området med tanke på skyddet av Kattfjorden 
som råvattentäkt. Då råvattentäkten försörjer Karlstads tätort samt Hammarö kom-
mun med dricksvatten är det viktigt att inga föroreningar transporteras ut via dag-
vattnet till Vänern. Eftersom det finns misstankar om samt till viss del konstaterade 
föroreningar i området är det viktigt att utreda den befintliga föroreningssituationen 
i området, se Miljökonsekvenser/Föroreningar. Genom eventuella saneringar, se-
dimenterings-/reningsdammar och genom att bibehålla flödet ut i Kattfjorden be-
döms det i dagsläget inte finnas någon risk för påverkan av råvattentäkten. Eventu-
ellt kan sanering av områden bidra till positiva konsekvenser för dagvattnet.  

Vatten och avlopp 

En exploatering enligt FÖP Västkust kräver åtgärder utanför planområdet i form av 
separering av dagvatten från spillvattennätet inom Romstad och Strand samt ett ut-
jämningsmagasin för spillvatten vid Södra Romstad.  

För en eventuell ökad exploatering (tillsammans med en eventuell ökning av ca 
300 bostäder inom Grundviken) krävs ett antal åtgärder på spillvattennätet genom 
staden utöver ovanstående åtgärder. Dessa är: utbyggnad av befintlig pumpstation 
vid Zakrisdal, ny och förlängd tryckledning från Zakrisdals pumpstation, utbygg-
nad av befintlig pumpstation vid Gräsdalen, ny tryckledning mellan Gräsdalen och 
Gruvlyckan, separering av dagvatten från spillvattennätet inom Gruvlyckan, ett 
ökat utjämningsmagasin vid Södra Romstad, att bräddnivån höjs vid Södra Rom-
stad, ökad ledningsdimension vid Södra Romstad samt nya utjämningsmagasin vid 
både Haga och Sjöstad (reningsverket). Dessa åtgärder är enligt utförd modellbe-
räkning tillräckliga för att uppfylla kravet att inte öka bräddningen eller risken för 
översvämningar till följd av exploateringen. Däremot ökar fyllnadsgraden i led-
ningarna vilket innebär att den säkerhetsmarginal som idag finns i ledningsnätets 
kapacitet kommer att minska i framtiden.  

Översvämningsrisk 

Vid den östra entrén samt längs Grundviksbäcken i väster måste översvämningsris-
ken hanteras vid en exploatering. Eventuella anpassningsåtgärder hanteras i detalj-
planeskedet och det kan innebära konsekvenser för exempelvis växtlivet genom ut-
fyllnader mm.  
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Säkerhet och hälsa 

En blandning av bostäder och verksamheter/industri medför generellt en större risk 
avseende olyckor, trafiksäkerhet, brand, utrymning etc. En eventuell brand i indu-
stri innebär t ex ett längre förlopp samt att ett större område påverkas (och kan be-
höva utrymmas), än vid brand i exempelvis bostad.  

Skyddsavstånd från gasolbehållare, lossningsplats och rekommenderade leder för 
farligt gods måste beaktas utifrån föreslagen markanvändning. Att området till viss 
del omgärdas av tyngre rekommenderade leder samt järnväg för transporter av far-
ligt gods kan innebära en risk för att entréerna till planområdet påverkas.  

Tunga transporter nära bostadsbebyggelse medför en viss ökad risk för trafikolyck-
or. I förslaget har den tyngre industrin separerats från bostäderna, vilket är positivt 
ur hälso- och säkerhetsaspekter.  

Skyddsavstånd gällande buller eller bullerreducerande åtgärder från trafik och 
verksamheter ska beaktas i detaljplanen. Avståndet mellan kraftledning och bostä-
der ska beaktas. Beträffande föroreningar i mark och byggnader, se Miljökonse-
kvenser/Föroreningar.  

Sociala konsekvenser 
Levande stadsdel 

Området kommer att vara en del av Karlstads västra centrum med god försörjning 
av kollektivtrafik. Genom att området bereder plats för både arbetsplatser, service 
och bostäder möjliggörs en funktionsblandning som i sin tur bidrar till att skapa en 
levande stadsdel. Inom området finns goda möjligheter att fokusera på kultur, upp-
levelser och föreningsliv, vilket kan bidra till att stärka områdets identitet. Här kan 
även bostäder i kombination med en mindre verksamhetslokal, ateljé etc skapas, 
vilket på senare år har prövats på andra håll i landet men som ännu inte finns i 
Karlstad.  

De befintliga byggnaderna kan även i framtiden nyttjas för ateljé, musikstudios, 
akupunktur, massageterapeut, reklambyrå etc (befintliga verksamheter i området) 
som komplement i bostadsbebyggelsen. Detta skulle innebära en möjlighet att få en 
användning för de äldre byggnaderna samtidigt som dessa mindre verksamheter får 
en chans att stanna kvar i området. Det finns dock en risk att markpriserna stiger i 
och med förtätningen av området, så att dessa mindre verksamheter slås ut.  

Tillgängligheten till och inom området förbättras om planen genomförs. Genom att 
området öppnas upp och inhägnaden försvinner, samt huvudstråkets sträckning ge-
nom Zakrisdal, förbättras förbindelserna inom Västkustområdet i stort. Detta inne-
bär även en psykologisk förändring för allmänheten, när det tidigare slutna området 
förtätas till en levande stadsdel.  

Service 

Lokaliseringen av en skola samt flera förskolor inom området innebär att barnen i 
närområdet får kort väg till skolan. Det finns goda möjligheter att placera den kom-
mande skolan intill större grönområden och kollektivtrafikstråket, vilket är positivt 
för skolbarnen. Möjligheten att nyttja skolans lek- och idrottsplatser även efter 
skoltid innebär närhet till lek- och fritidsaktiviteter för de boende. Skolgårdar inne-
bär dock en påverkan på grönstrukturen i området, se Miljökonsekven-
ser/Grönstruktur. En idrottsplats i närområdet är positivt för fritidsaktiviteter inom 
stadsdelen.  

Den höga exploateringen i området ger ett bra underlag för tät och snabb kollektiv-
trafikförsörjning. Gena och snabba vägar för biltrafiken kan innebära negativa kon-
sekvenser för kollektivtrafiken. Exploateringen ger även ett bra underlag för annan 
service i området. Den nya stadsdelen kommer att ha utbudet inom Bergviks han-
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delsområde på en kilometers avstånd samt utbudet i Karlstads centrum på cirka 4,5 
kilometers avstånd.  

Horisontella perspektiv 

Möjligheter till ett brett föreningsliv och kulturutbud tillsammans med mark för 
olika typer av fritidsaktiviteter som idrott, lek och natur bidrar till jämställdhet och 
ett bra fritidsutbud för barn- och ungdomar i stadsdelen. Inom området finns idag 
en stor variation av arbetsplatser (allt från tyngre industri till verkstäder, tvätteri, 
museum och restaurang). Ett genomförande av planen medför möjligheten att be-
vara variationen samt tillföra ytterligare arbetsplatser, t ex i form av sko-
la/förskolor. Möjligheten finns till god kollektivtrafikförsörjning och bra cykelvä-
gar med säkra passager av Ullebergsleden, in mot centrum. Detta är faktorer som 
kan bidra till jämställdhet i området.  

En funktionsblandning av bostäder, verksamheter och service bidrar till att området 
är levande under större delen av dygnet, vilket är positivt för upplevelsen av trygg-
het. För verksamma inom området idag kan den slutna känslan och den ”sociala 
kontroll” som till viss del finns bidra till en upplevelse av trygghet. Denna trygg-
hetskänsla kan vid förtätningen och exploateringen av området gå förlorad.  

Goda möjligheter till ett aktivt fritidsliv, närhet till skola och idrott samt stora na-
turområden av skiftande karaktär är positivt ur ett barn- och ungdomsperspektiv. 
Längs huvudstråket genom planområdet ska gång- och cykeltrafik prioriteras till-
sammans med kollektivtrafiken och det planeras för planskilda korsningar med Ul-
lebergsleden, både vid Gräsdalen (mot 4H-gården) samt vid Bellevue (in mot cent-
rum).  

Ett bevarande av den äldre kulturhistoriska bebyggelsen kan vara svårt att kombi-
nera med tillgänglighetskrav ur ett handikappolitiskt perspektiv. Vissa naturområ-
den kan vara svårtillgängliga då området är mycket kuperat. Utanför planområdet 
planeras för att tillgängliggöra vissa delar av Vänerstranden. Tillgänglighetsanpas-
sade spänger (med mötesplatser) har byggts genom nyckelbiotopen intill Vänern.  

Området omges av framför allt villor och småhusbebyggelse. Planen medför möj-
ligheten för uppförandet av flerbostadshus av olika upplåtelseform (upplåtelsefor-
men styrs dock inte i planen). Variation av bostadsform och upplåtelseform kan bi-
dra till integration och mångfald i området. Ett bevarande av den äldre bebyggel-
sen i kombination med ny bebyggelse medför en möjlighet till mångfald av verk-
samheter i området.  

Den fysiska miljön har en stor betydelse för individens hälsa, för möjligheter till 
aktiva transporter och barn- och ungas uppväxtvillkor, se ovanstående stycken. 
Planområdet samt dess närhet erbjuder relativt stora naturområden av varierande 
karaktär för rekreation och Vänern ligger inom gångavstånd från den föreslagna 
bebyggelsen. Goda möjligheter finns till ett aktivt friluftsliv i kombination med ett 
välutbyggt gång- och cykelnät samt möjligheter till idrott. Det är viktigt att beakta 
skyddsavstånd till kraftledning och olika verksamheter ur ett hälsoperspektiv. 
Eventuella föroreningar (i både mark och byggnader) behöver identifieras och av-
vägningar måste ske mellan behov av sanering, eventuella åtgärder, föreslagen 
markanvändning och konsekvenser för de befintliga värdena av kulturmiljö och 
grönstruktur.  

Ett centrum med mötesplatser och ett utbud av olika aktiviteter, möjlighet till re-
kreation och social gemenskap samt goda kollektivtrafikförbindelser är positivt ur 
ett äldreperspektiv. Äldreperspektivet har även nära kopplingar till bl a trygghet, 
det handikappolitiska perspektivet och folkhälsan, se avsnitten ovan.  

En väl utbyggd kollektivtrafik tillsammans med genomtänkta gång- och cykelvägar 
är positivt för miljön. Visionen för området är att stadsdelen ska vara en ekologiskt 
hållbar stadsdel och ha en effektiv energihushållning, där t ex solfångare och mind-



 
Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde  25 

 
re kraftverk kan integreras i arkitekturen och bli en synlig del i områdets miljöpro-
fil. Övriga miljökonsekvenser finns beskrivna under rubriken Miljökonsekvenser.  

Ekonomiska konsekvenser 
Markanvändning 

Exploateringen innebär en förtätning av området, som bygger på befintlig infra-
struktur och har goda möjligheter till kollektivtrafikförsörjning. Här finns även 
goda möjligheter till en funktionsblandning inom området, vilket kan bidra till 
minskade resor, ökad trygghet etc. Den höga exploateringen innebär en effektiv 
markanvändning.  

Följdinvesteringar 

Exploateringen innebär ett behov av följdinvesteringar framför allt när det gäller 
trafik- och VA-systemen utanför planområdet.  

En översiktlig kostnadsbedömning avseende de åtgärder som krävs på spillvatten-
nätet (redovisat under rubriken Miljökonsekvenser/Vatten och avlopp) har utförts. 
De åtgärder som behövs för att klara en exploatering enligt FÖP Västkust bedöms 
kosta ca 4 miljoner kr. Ytterligare åtgärder som krävs för att klara en eventuell 
ökad exploatering (ca 1000 bostäder inom Zakrisdals verksamhetsområde samt ca 
300 bostäder inom Grundviken) bedöms kosta ca 32 miljoner kr.  

Kollektivtrafiknätet behöver byggas ut tillsammans med huvudstråket inom områ-
det. En ny entré behövs vid Ullebergsleden, som samlar alla befintliga och nya ut-
/infarter till en gemensam trafikplats. Mängden biltrafik som området alstrar till-
sammans med övrig exploatering inom Karlstads västra delar innebär att åtgärder 
behöver göras på de befintliga trafiksystemen.  
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Förutsättningar  
Plandata 
Planområde och angränsande områden 

Planområdet omfattar cirka 50 hektar mark och är beläget i Karlstads västra delar. 
Området är långsmalt och sträcker sig från Ullebergsleden i nordost mot sydväst. I 
norr angränsar området till Ullebergsleden, i väster till Grundviken, i öster mot 
Zakrisdals villaområde samt i söder mot Zakrisdalsudden.  

 
Den markerade ytan utgör planområdet.  

Markägande 

Fastigheten Zakrisdal 1:10 ägs av Tain Swedish Property AB och utgör största de-
len av planområdet.  

Norra delen av planområdet består av en mindre fastighet, Zakrisdal 1:14, som ägs 
av Norra Bergvik AB.  

Tidigare markanvändning 

Planområdet utgjordes fram till 1940-talet av en stadsäga, dvs området fungerade 
som försörjningsområde för invånarna i staden och användes för husdjurshållning, 
kålgårdar, åkermark osv. Stadsägorna var uppdelade i skilda lotter, vilka hade olika 
placering beroende på ändamål och enligt förordningar var det förbjudet att bygga 
något annat än mindre uthus på dessa lotter. Under 1800-talet blev det möjligt för 
stadens förmögna borgare att köpa större markområden för jordbruk. Inom den ak-
tuella stadsägan uppfördes 1826 landeriet Zachrisdal (strax sydost om planområ-
det), som herrgården kom att heta efter ägaren Zacharias Stenström. Herrgården 
var i bruk fram till 1940 då området exproprierades inför den blivande ammuni-
tionsfabriken.  

1940 startade byggnationen av en ammunitionsfabrik på Zakrisdal. Produktionen 
flyttades successivt från den tidigare fabriken på Marieberg i Stockholm. Zakrisdal 
valdes på grund av lättheten att bevaka området ut mot vattnet och att stadens be-
byggelse inte låg så nära. Zakrisdalsverkens huvudsyfte var att tillverka ammuni-
tion för försvarets räkning. Produkterna var bland annat tändmedel och patronhyl-
sor för kanonammunition. 1994 avslutades den sprängtekniska verksamheten vid 
Zakrisdal och flyttades till Bofors i Karlskoga. Zakrisdalsverken var en tid Karl-
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stads största industri. Området var inhägnat och kring verksamheten fanns ett stort 
skyddsavstånd. Inom området fanns det till exempel motionsspår, tennisbanor, 
sportstuga och båthamn för de anställdas rekreation samt några personalbostäder 
strax utanför entrén (vissa av dessa verksamheter finns utanför det aktuella plan-
området). Ammunitionsfabriken hade ett eget verkskydd, det vill säga ett civilför-
svar, med ett hundratal i organisationen. Det fanns sjukstuga, matsal, en egen 
brandstation, pumpstation mm för säkerheten och för att kunna vara självförsörjan-
de. Området kan liknas vid en bruksmiljö med olika samhällsfunktioner.  

Markanvändning idag 

Området för ammunitionsfabriken övergick efter nedläggningen till Zakrisdals fö-
retagscentrum med civil verksamhet. Inom verksamhetsområdet finns för närva-
rande mellan 80 och 90 verksamheter av varierande karaktär. Bland annat finns 
inom området två industrier för ytbehandling, en tillverkare av lastpallar av kar-
tong, flera mekaniska verkstäder, en bilverkstad, två reparatörer av diesel- och ben-
sinmotorer, ett tvätteri, en fruktdistributör, ett skyltföretag, arkiv, ett sprängtekniskt 
museum, förråd, kontor och försäljning (av bland annat maskiner), reploka-
ler/musikstudions samt en restaurang.  

Bebyggelse 

 
Kartan visar de olika utbyggnadsetapperna av Zakrisdalsverken. Den är sammanställd av sommar-
praktikanterna Sofia Sternegård och Karin Manberger 2006.  
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Mitt under andra världskriget, år 1940, startade byggnationen av ammunitionsfa-
briken. På fabriksområdet har byggnader tillkommit allteftersom verksamheten har 
utvidgats. De första byggnaderna var en mängd mindre produktionsbyggnader 
(1940) kring den sk Zakrisdalsslingan. Byggnaderna ritades av den nationellt fram-
gångsrika arkitekten Paul Hedqvist1 i en funktionalistisk stil i armerad betong. Ta-
ken var platta och ursprungligen gräsbevuxna. Alla hus hade utvändiga nöddu-
schar, ett omfattande åskskydd och dörrar och fönster försågs med skyddsluckor i 
stål.  

Under den andra utbyggnadsetappen (1945) uppfördes bl a lokaler för produktio-
nen, diverse förråd och en kontorsbyggnad. Flera byggnader var av rött tegel, men 
fortfarande i funktionalistisk anda med enkla linjära fönsterband och flacka sadel-
tak.  

Under etapp tre (1950) byggdes den mekaniska tillverkningsavdelningen upp. Man 
övergick från principen att bygga mindre hus i stark konstruktion till en större me-
kanisk verkstad med mer rationell produktion. Den är uppförd i tegel med såg-
tandsformat tak.  

Under 1950-talets politiska oro, med Koreakriget och Sovjetunionens atomvapen-
upprustning, byggdes bergsanläggningen Z91. 1960 flyttades verksamheten som 
bedrevs i Zakrisdalsslingan samt delar av den mekaniska verkstaden in i bergrum-
met (11 000 kvm). Här fanns också en kontorsanläggning med verkskyddscentral, 
extra telefonväxel och skyddsrum. Tanken var att man vid behov skulle kunna eva-
kuera in i berget. Byggnaderna i slingan togs i bruk för nya verksamheter.  

Under 1970- och 1980-talen byggdes ett antal större byggnader i plåt eller tegel, 
som t ex det stora komplexet i norr och kontorsfastigheten med restaurang vid söd-
ra entrén.  

Kulturhistoriskt intressant miljö 
Det kulturhistoriska värdet för Zakrisdals verksamhetsområde finns beskrivet i 
Karlstads kommuns Arkitekturprogram.  

Det kulturhistoriska värdet för området vid före detta ammunitionsfabriken Zakris-
dal ligger i flera olika faktorer. Främst är det intressant ur ett nationellt försvarshi-
storiskt perspektiv. I de olika utbyggnadsetapperna är det försvarspolitiska läget 
under 1900-talet avläsbart och fabriken hade en viktig roll som materialförsörjare 
och produktutvecklare åt svensk försvarsindustri. Området är även intressant ur ett 
lokalt Karlstadsperspektiv eftersom Zakrisdalsverken var en så stor arbetsplats, un-
der en tid den största i Karlstad. Industrihistoriskt kan man likna Zakrisdalsverken 
vid en bruksmiljö med samhällsfunktioner som sjukstuga, matsal mm inom områ-
det samt personalbostäder för anställda av olika rang i anslutning. Försvarstekniskt 
och byggnadstekniskt är området intressant. Detta tack vare att så många byggna-
der är bevarade från tiden då de uppfördes och framstegen på den tekniska fronten 
därför fortfarande är avläsbar, t ex när det gäller byggnadskonstruktion, säkerhets-
åtgärder osv. Att i stort sett alla byggnader är uppförda för ammunitionsfabrikens 
räkning gör att området blir mycket lätt avläsbart, tydligt och pedagogiskt. Rent 
estetiskt anknyter byggnaderna fint till varandra och till naturen på ett enhetligt sätt 
vilket som helhet ger ett miljömässigt värde. Flera byggnader är arkitekturhistoriskt 
intressanta i sig, i stil samt konstruktion – välbevarade och tidstypiska, främst när 
det gäller den funktionalistiska stilen.  

En stor del av det kulturhistoriska värdet ligger i sammanhanget kring ammuni-
tionsfabriken. Varje byggnad hade sin speciella funktion i produktionen, men det är 

                                                 
1 Paul Hedqvist (1875-1977) var en arkitekt som framför allt var verksam under 1930-1950-talen och ritade funktiona-
listisk arkitektur, typiskt var rätvinkligheten och förkärleken för kvadratiska proportioner i fasad och fönsteruppdelning. 
Paul Hedqvist var även professor på Kungliga konsthögskolan samt stadsplanearkitekt i Stockholm. Han har bl a ritat 
Skatteskrapan och DN-huset i Stockholm samt radhusområdet på Ålstensgatan i Bromma, där bl a Sveriges dåtida 
statsminister Per Albin Hansson bodde.  
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sammanhanget och strukturen som innehar det stora värdet – vilka alla byggnader 
är en del utav. En del byggnader är dock mer välbevarade än andra och kan på ett 
tydligt sätt visa på den särskilda karaktären i området. Strukturen av de slingrande 
vägarna, de olika byggnadsepokerna, det som visar på försvar och kamouflage i na-
turen, byggnaderna i sig samt sprängteknisk utformning är sådant som visar på om-
rådets särskilda karaktär.  

 
Del av Karlstads Arkitekturprogram för Zakrisdal. Röda byggnader ses som särskilt värdefulla enligt 
plan- och bygglagens 3 kap. 12§. Blå byggnader har ett visst kulturhistoriskt eller arkitektoniskt vär-
de. De rödinringade områdena är värdefulla miljöer. (Byggnader med en brun kant runtom är inte 
utpekade men information finns i Arkitekturprogrammet.) 

Kamouflage 

En viktig anledning till att den 
nationella ammunitionsfabriken blev 
placerad just vid Zakrisdal var det 
perfekta läget ur försvarssynpunkt. 
Området låg vid Vänerns strand, 
avskilt från staden med naturligt goda 
möjligheter till bevakning. 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 kulörer. Taken var under den 
första tiden täckta med gräs eller svart tjärpapp och vid krigstider kunde byggna-
derna ytterligare kamoufleras med nät. Färgerna var jordnära och bestod av röd-
brunt tegel och grön puts och/eller gröna fönster. I området finns tre satshyddor 
som är helt klädda med gräs förutom vid ett fönsterband.  

Hela området med dess bebyggelse 
präglas av föreningen med naturen. 
Detta är kopplat till strävan att kamou-
flera verksamheten från främst luften, 
men även från land och från vattnet. 
Grönstrukturen både när det gäller 
terrängen och växtligheten främst i 
form av träd och buskar är mycket 
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viktig för områdets karaktär. Byggnaderna är infogade i naturen och trädkronorna 
går ofta över takytorna. Tallskogen i slingans mitt förstärker slingan och mellan-
rummen mellan de olika byggnaderna (som även var viktig ur sprängteknisk syn-
punkt), genom att den minskar tätheten i bebyggelsen.  

Sprängteknisk utformning 

På grund av hanteringen med ammunition är byggnaderna placerade med ett be-
räknat avstånd från varandra så att en explosion inte skulle sprida sig. De är byggda 
i små enheter och i en våning, så att inte onödigt mycket skulle förstöras samt för 
personalens säkerhet. Konstruktionen är i betong men på utsidan av slingan hade 
byggnadernas långsida ett fönsterband längs en vägg i lättare material för att en ex-
plosion skulle kunna ”blåsas ut” åt detta håll och på så sätt rädda byggnaderna 
runtomkring samt förhoppningsvis resten av byggnadernas konstruktion. Säker-
hetstekniken var väl utvecklad och på byggnaderna fanns t ex åskledare, nöddu-
schar och väggfasta stegar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situationsplan över slingan där de första produktionsbyggnaderna förlades år 1940. Byggnaderna 
längs östra sidan var avsedda för tillverkning av sprängpatroner. Västra sidans byggnader var av-
sedda för tillverkning av slagtändhattar för finkalibrig ammunition och sticktändhattar för artilleri-
ammunition. 1960 flyttade denna verksamhet in i bergsverkstaden.  

Karaktäristiska detaljer 

Zakrisdals verksamhetsområde är 
ovanligt väl bevarat från de första 
etapperna på 1940-talet i 
funktionalistisk stil. Det finns t ex 
skärmtak över entréer och många olika 
slags armaturer som är bevarade – 
vilket idag är ovanligt att fortfarande 
finna på sin ursprungliga plats. Det 
finns saker som tydligt visar på den 
industriella karaktären, som 
utomhusklockor (som så tydligt 
förmedlar brukskulturen), cykelställ osv.  Väggfast stege upp till taket  
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Detaljer på byggnader som har med sprängteknisk säkerhet att göra är intressanta 
för att de är så speciella för just Zakrisdal. Det är t ex väggfasta stegar, åskledare 
och fönsterluckor i stål.  

Olika delområden 

Slingan (i söder) med dess byggnader 
visar på ett mycket konkret sätt både 
strävan efter kamouflage samt 
sprängteknisk säkerhet och är en viktig 
del av karaktären i hela området. De 
flesta byggnaderna i slingan uppfördes 
under den första etappen för 
tillverkning av sprängpatroner och 
tändhattar. De är ritade i 
funktionalistisk stil av arkitekten Paul 
Hedqvist. Strukturen och helheten i 
slingan är mycket viktig för karaktären.  

Centrum (i planområdets mitt) består 
av större byggnader än i slingan och är 
uppförda i tegel eller betong. Området 
började bebyggas under den andra 
etappen och har successivt växt och 
kompletteras. Området har en mer 
storskalig karaktär än slingan. I 
området finns flera kulturhistoriskt 
intressanta byggnader, framför allt är 
den stora mekaniska verkstaden med 
sin tegelfasad och sitt karaktäristiska 
sågtandade tak ett landmärke. Här finns 
också två vakttorn som är 
kulturhistoriskt intressanta ur 
försvarshistorisk synpunkt.  

Området norr om centrum inbegriper 
nedfarterna till bergrummet, som har 
ett kulturhistoriskt värde.  

 

Kulturhistoriska lämningar 

En kulturmiljöutredning utfördes av Värmlands museum under 2008. Stora delar 
av utredningsområdet var täckt av vatten under sten- och bronsåldern. Det är fram-
för allt de norra och östra delarna av utredningsområdet som varit ovan den i det 
här fallet äldsta strandlinjen. Dessa områden utgörs emellertid av berghällar eller 
blockrik moränmark och höjderna representerar därmed inte några boplatslägen. 
Vid kulturmiljöutredningen påträffades dock ett antal kulturhistoriska lämningar. 
Dessa lämningar är inte skyddade enligt kulturminneslagen, men utgör spår och 
markörer i landskapet som berättar om de aktiviteter vilka förekommit i området 
under historisk tid. Inga formlämningar påträffades vid utredningen.  
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I området påträffades två husgrunder, 
tre övriga lämningar (i form av 
stenrader) samt ett antal militära 
anläggningar (i form av ett krutförråd 
samt flertalet bunkrar). Flertalet av 
lämningarna ligger ovanpå bergsryggen 
i öster. Några lämningar påträffades 
även i planområdets norra del, i 
skogsområdet intill Zakrisdalsverken. 
Värmlands museum har värderat 
lämningarna utifrån skalan; hög, 
medel, låg. Samtliga påträffade 
lämningar har värderingen medel eller 
låg. Det finns ingen lämning av högt 
värde inom planområdet.  

 
Kartan visar de kulturhistoriska lämningar som 
påträffats inom planområdet 

 

 

Gator och trafik 
Biltrafik och gatumiljö 

Området är öppet för biltrafik under dagtid på vardagar. Den ena entrén till områ-
det är i norr, från Ullebergsleden, och den andra entrén är i öster längs Zakrisdals-
vägen. Zakrisdalsvägen leder mellan de två entréerna, därutöver finns ett antal 
mindre vägar i området. Vägstrukturen är smal och slingrande. Transporterna till 
och från verksamheterna är relativt omfattande.  

Planområdet angränsar till Ullebergsleden i norr, som har 6 400 fordon per årsme-
deldygn.  

En trafikanalys för Karlstads tätort (Karlstad trafikanalys, 2008-09-29) har genom-
förts för att analysera trafikkonsekvenserna av olika exploateringsscenarier, där-
ibland en utbyggnad av området Västkust. En utbyggnad av Västkust förväntas to-
talt generera ca 11 500 fordonsrörelser per dygn (utifrån den exploateringsgrad 
som beskrivs i FÖP Västkust). Detta innebär att belastningsgraden ökar i anslut-
ning till Bergviksrondellen, på Ullebergsleden.  

Gång- och cykeltrafik 

Inom planområdet finns inga gång- och cykelvägar. Längs Zakrisdalsvägen österut 
(utanför planområdet) finns en gång- och cykelväg samt längs den nybyggda vägen 
mot Zakrisdalsudden.  

Kollektivtrafik 

En busshållplats finns utanför den östra entrén till planområdet. Stadsbusslinje nr 7 
angör Zakrisdal var 30:e minut.  

Mark och natur 
Natur 

Området består av stora delar hällmarkstallskog med tallar, markvegetation (bl a 
ljung och blåbärsris) och berghällar. Eftersom det historiska syftet att kamouflera 
dåvarande verksamhet har funnits, är mycket naturmark sparad även mellan och 
inpå bebyggelsen. Se även Kulturhistoriskt intressant miljö/Kamouflage. Grön-
strukturen är mycket viktig i områdets karaktär.  



 
Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde  33 

 
En översiktlig naturinventering har genomförts för planområdet. Inom området har 
sex delområden av högt naturvärde identifierats, se kartan här nedan.  

Område 5 består av lövskog, som 
domineras av klibbal och björk. 
Området har tidigare ingått i alkärret 
som finns i nordväst (utanför 
planområdet), men en vall och ett dike 
avgränsar nu områdena. I södra delen 
ökar inslaget av äldre och grova 
klibbalar samt enstaka äldre björkar. 

Inom område 6 finns många klibbalar 
som har bildat mossbevuxna socklar. 
En hel del död ved finns, både stående 
och liggande. I kärret finns öppna 
vattensamlingar delar av året. Viss 
underväxt av gran finns.  

Område 7 domineras av klibbal med 
inslag av björk, sälg och yngre granar. 
I den västra delen växer unga till 
medelålders klibbalar och i den östra 
delen är klibbalarna äldre. Området är 
mycket blött med vattensamlingar.  

I område 8 växer 12 stycken värdefulla aspar. 

På höjden kring luftvärnstornet, område 9, finns gamla tallar. Hällar och block om-
ger tornet. Flera stora flyttblock finns i området.  

På hällmarkstallskogens topp, område 10, finns ett område med stort inslag av häl-
lar, block och gamla tallar. Här finns även inslag av död ved.  

Topografi och geotekniska förhållanden 

Stora delar av planområdet består av berg och ett tunt jordtäcke. I dalgången längs 
Grundviksbäcken samt i planområdets södra och sydöstra delar består marken av 
lera. Mitt i området finns ett mindre område med morän som mot norr övergår mer 
i sandigare mark.  

Området är kuperat med en bergssluttning i den nordöstra delen (dit bergrummet är 
lokaliserat). Planområdet varierar från +71 på bergsryggen till +45 i planområdets 
södra delar (mot Vänern). Den norra entrén till området är lokaliserad till + 52 och 
den östra entrén till +48. De låga partierna i sydväst har öppna vattensamlingar de-
lar av året.  

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Anslutningspunkt till det kommunala vatten- och spillvattennätet finns vid den öst-
ra entrén till Zakrisdals verksamhetsområde. Inom planområdet finns ett eget led-
ningsnät för spillvatten. Kvaliteten på ledningsnätet är låg.  

Problem finns med inläckage av dagvatten i spillvattennätet både inom och utanför 
planområdet, vilket begränsar befintlig kapacitet.  

Dagvatten 

Planområdet omfattar två dikningsföretag, dels Grundviken Katrineberg 1923 samt 
Zakrisdal Skogstorp från 1926. Åtgärder som kan påverka dikningsföretagen är 
tillståndspliktiga, t ex schaktning eller tillförsel av dagvatten.  
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 De nordvästra delarna av verksamhetsområdet avvattnas mot Grundviksbäcken, bl 
a avleds spillvatten efter behandling från ytbehandlingsindustrierna inom området, 
se även Störningar, hälsa och säkerhet/Utsläpp till vatten. De sydöstra delarna av 
verksamhetsområdet avvattnas via ledningar och diken mot Zakrisdalsviken, mel-
lan Zakrisdalsudden och Göteborgsudden.  

Dagvattenseparering är extra viktigt inom planområdet med anledning av stor in-
läckande mängd dagvatten i spillvattennätet. Åtgärder krävs även utanför planom-
rådet, bl a inom Romstad och Strand, för att separera bort dagvatten från spillvat-
tensystemet. Genomförandet av dagvattensepareringen nedströms i nätet måste ske 
innan eller parallellt med utbyggnaden av förtätningsområdet.  

Energi 

Kommunens fjärrvärmenät är idag utbyggt till Zakrisdals verksamhetsområde och 
området är försörjt med fjärrvärme.  

Söder om planområdet löper fyra stycken 130 kV kraftledningar i ett stråk.  

Störningar, hälsa och säkerhet 
En bedömning av befintliga verksamheters påverkan på framtida boendemiljö har 
utförts av Sweco (Befintliga verksamheter kontra planerade bostäder – bedömning 
av påverkan, 2010-01-26), se vidare under rubrikerna buller, lukt, utsläpp till luft, 
utsläpp till vatten, ljus, risk och farligt gods samt transporter.  

Buller 

Buller från verksamheterna bedöms främst utgöras av buller från fläktar men om-
fattar även buller från transporter samt från lastning/lossning. Inom planområdet 
finns två ytbehandlingsindustrier (Zakrisdalsverken AB och Yttec/Bodycote Ytbe-
handling AB) som är tillståndspliktiga och innehar tillstånd enligt Miljöbalken. I 
gällande tillstånd för Zakrisdalsverken AB har tillståndsmyndigheten godkänt loka-
liseringen tack vare befintligt skyddsavstånd på 500 m till närmaste bebyggelse. I 
tillstånd för Yttec/Bodycote Ytbehandling AB finns ingen motsvarande formule-
ring om skyddsavstånd. Utöver ovanstående två verksamheter bedöms inte några 
ytterligare verksamheter orsaka bullerstörningar, i form av fläktljud. Bullerstör-
ningar på grund av transporter, lossning och lastning kan inte uteslutas. Inom plan-
området finns även ett antal replokaler/musikstudios som kan generera bullerstör-
ningar.  

Området är även utsatt för trafikbuller från Ullebergsleden.  

Lukt 

Befintliga verksamheter avger normalt inga luktemissioner. Luktstörning kan inte 
uteslutas vid eventuella driftproblem, men avser endast undantagssituationer.  

Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft från planområdet utgörs främst av utsläpp från transporter.  

Utsläpp till vatten 

Utsläpp till vatten bedöms främst utgöras av renat spillvatten från de båda ytbe-
handlingsindustrierna. Båda företagen har egna reningsanläggningar varifrån renat 
spillvatten leds till Kattfjorden via Grundviksbäcken respektive den mindre bäck 
som rinner söderut mot Zakrisdalsviken (mellan Zakrisdalsudden och Göte-
borgsudden). Utsläpp till vatten från dessa båda företag regleras i tillstånd och till-
hörande villkor för verksamheterna. Provtagning av sediment i de båda bäckarna 
har genomförts, se Störningar, hälsa och säkerhet/Föroreningar.  

Utöver renat spillvatten från områdets båda tillståndspliktiga verksamheter belastas 
närliggande vattendrag och kommunens dagvattennät med dagvatten från verksam-
hetsområdet, se Teknisk försörjning/Vatten och spillvatten samt Dagvatten.  
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Ljus 

Ljusstörningar kan förekomma i samband med transporter, lastning och lossning 
under kvälls- och nattetid.  

Risk och farligt gods 

Inom området förekommer en gasolbehållare. Lättpallen i Sverige AB har en ga-
solbehållare om 3 m3 placerad utomhus (inhägnad). Rekommenderat minsta säker-
hetsavstånd (för behållarens säkerhet) till byggnad för cistern mindre än 10 m3 är 6 
meter. Skyddsavstånd från gasolbehållare och lossningsplats till bostäder är dock 
betydligt större.  

Området omgärdas till viss del av rekommenderade leder för farligt gods; Ulle-
bergsleden, Skoghallsvägen samt järnvägen mot Skoghall. Vid planering utmed 
transportleder för farligt gods bör erforderligt skyddsavstånd mellan transportled 
och bebyggelse uppnås. I det direkta närområdet 0-30 meter från transportleden bör 
ett bebyggelsefritt område eftersträvas. Allmän platsmark bör begränsas så att få 
personer uppehåller sig i området, exempel på markanvändning kan vara ytparker-
ing, trafik och tekniska anläggningar. Inom 30-70 meter från leden bör markan-
vändningen fortsatt starkt begränsas. Markanvändningen ska utformas så att få per-
soner uppehåller sig i området och alltid är i vaket tillstånd, exempel kan vara in-
dustri, bilservice, lager, parkering och tekniska anläggningar. De flesta typer av 
markanvändning kan förläggas inom 70-150 meter från leden, t ex småhusbebyg-
gelse, handel, centrumfunktioner, kulturverksamhet mm. Undantaget är sådan 
markanvändning som omfattar många eller utsatta personer. All övrig verksamhet 
tillåts över 150 meter från transportleden, utan särskilda åtgärder eller analyser, t ex 
flerbostadshus, hotell, vårdanläggningar, skola mm.  

Transporter av farligt gods förekommer även till vissa av verksamheterna i områ-
det.  

Transporter 

Området hyser idag ett stort antal verksamheter, såväl industriell verksamhet som 
lager och försäljning. Transporterna till och från området är därmed relativt omfat-
tande. Störningar från transporter utgörs främst av trafikbuller, men de medför 
även viss damning, utsläpp till luft och risk för olyckor.  

Föroreningar 

En inventeringsrapport för Statligt förorenande (SGU, 2008-11-20, rev. 2009-10-
06) finns för det aktuella området. Produktionen vid Zakrisdal bestod tidigare till 
största delen av tillverkning av ammunition och tändmedel. Verksamheten omfat-
tade även bland annat ytbehandling med avfettning, målnings- och lackeringsverk-
samhet och experimentverkstad. Verksamheten vid Zakrisdal har omfattat mycket 
kemikalier. Till största delen rör det sig om syror och baser för ammunitionstill-
verkning, men även en hel del metaller för bl a ytbehandling. För avfettning av me-
talldelar har trikloretylen använts. Transporter av syror, alkali, trikloretylen och ol-
jor skedde direkt till respektive förråd/lagertank inom området.  

Efter att verksamheten avslutades gjordes en saneringsplan 1991-1996 för området. 
Planen genomfördes i samarbete med Sprängämnesinspektionen och tillsynsmyn-
digheten. Saneringsplanen var inriktad på sanering av explosivämnen i byggnader, 
avloppsledningar och mark. Många byggnader sanerades och revs. Äldre avlopps-
ledningar grävdes upp från byggnaden ut till stamledning. ”Förstörelsebrunnar” 
grävdes upp, deponier och brännplatser har sanerats. De lokaler som använts för 
ytbehandling och mekanisk verksamhet omfattades inte av saneringsarbetet. Efter-
som saneringen var inriktad på explosivämnen uppmärksammades heller inte för-
oreningar i mark vid dessa arbeten.  

Till följd av den tidigare verksamheten kan området vara förorenat av framför allt 
bly, kadmium, kvicksilver och krom, klorerade lösningsmedel och oljor. De bygg-



  
 

Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde 
 

36 

nader 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 kemi-
kalier har skett, Z41 där det har funnits en tritvätt och i F40 och F60 där avfall har 
förvarats.  

Provtagning av sediment i Grundviksbäcken (WSP, 2006 och 2009) visar att sedi-
menten är påverkade av förorenade ämnen. Grundviksbäcken hanteras i detaljpla-
nen för Grundviken (pågående planarbete), men eftersom bäcken avvattnar delar av 
verksamhetsområdet och risk finns för spridning av ytterligare föroreningar är det 
viktigt att de båda detaljplanerna samordnas kring frågan.  

Sedimentprovtagning, Zakrisdal (WSP, 2009-01-26) finns även för den bäck som 
rinner sydost om planområdet ner mot Margårdsviken (Zakrisdalsviken). Även 
denna bäck tar emot dagvatten samt renat processvatten från Zakrisdals verksam-
hetsområde. Undersökningen visar att bäckens ytliga sediment är förorenade. Ytligt 
förekommande föroreningar tyder på att föroreningarna har tillförts på senare tid, 
eventuellt via det dag- och processvatten som tillförs bäcken.  

En Sammanställning av föroreningar i mark och grundvatten inför detaljplan 
(Sweco, 2010-02-08) har utförts. I sammanställningen konstateras att det finns en 
förorening med trikloretylen (TCE) vid byggnaden Z47. Det har även påträffats 
olja vid Z47 och längs ledningen nedströms Z47. Tre stycken grundvattenprov har 
uttagits. Två av proven uttogs ur de två befintliga bergbrunnarna som används för 
länshållning av bergrummet. Det sista provet uttogs ur en slang där inläckande vat-
ten samlades upp i en av tillfartstunnlarna till bergrummet. I dessa prover har halter 
av TCE påträffats. I området vid Z47 har det sannolikt kommit ut en ansenlig 
mängd TCE under årens lopp.  

I dagsläget finns en kemtvätt som använder det klorerande lösningsmedlet tetraklo-
reten (PCE).  

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska anmälas till 
miljönämnden innan schakt inom områden påbörjas.  

Trygghet och social miljö 

Det har tidigare funnits en stark tradition och kontroll, där verksamheten har varit 
hemlig och området ”slutet” mot omvärlden. Idag har området börjat ”öppnas upp” 
även om det fortfarande upplevs slutet och är inhägnat med stängsel. Det råder fort-
farande en viss social kontroll inom området. Platsen har tidigare inhyst en av Karl-
stads största arbetsplatser, vilket innebär att många familjer har minnen och an-
knytning till platsen trots den hemliga försvarskaraktären.  

Tillgänglighet 

Området är lätt att nå både med bil och med kollektivtrafik i dagsläget. Inhägnaden 
och att området enbart är öppet vardagar under dagtid gör ändå att området inte 
upplevs särskilt tillgängligt.  

Översvämning 

Delar av planområdet är lågt och består av fuktiga partier, så som kärr. Den befint-
liga bebyggelsen längs Zakrisdalsslingan ligger som lägst på cirka +47. Söder om 
den befintliga bebyggelsen finns risk för översvämning.  

Enligt Översvämningsprogram, Karlstads kommun (2010-06-02) ska funktionen 
hos ny bostadsbebyggelse samt övriga byggnader och infrastruktur inom klass 2 
(ex industri, kontor, skola – områden med de flesta typer av byggnader där männi-
skor uppehåller sig) klara nivån +46,75 i Vänern. Utgångspunkten för riktlinjerna 
är att man ska kunna bo kvar i sin bostad och att då vatten, avlopp, el och värme 
ska fungera och att man ska kunna ta sig till och från bostaden. Funktionskraven 
gäller även övriga byggnader och infrastruktur inom klass 2.  
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Strålning 

Kraftledningsstråket söder om planområdet är en källa till elektromagnetisk strål-
ning. Enligt kommunens översiktsplan från 2006 (och i samrådsförslaget till ny 
översiktsplan 2010) bör ny bostadsbebyggelse i Karlstad placeras på sådant avstånd 
från kraftledningen att magnetfältsnivån normalt inte överstiger 0,2 mikrotesla. I 
arbetet med detaljplan för Grundviken (angränsande planområdet i nordväst) har 
beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningarna tagits fram (EnviroMen-
tor). Denna beräkning visar att med en årsmedelström är avståndet från den östra 
yttersta fasledningen till en magnetfältsnivå på 0,2 mikrotesla 47 m.  

Tidigare ställningstaganden 
Beslut om planläggning 

Stadsbyggnadsnämnden gav 2008-06-18 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbete för Zakrisdals verksamhetsområde med ett planprogram.  

Riksintressen 

Hela planområdet är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken (MB), ”Vänern med 
öar och strandområden”. Riksintresset är med hänsyn till de natur- och kulturvär-
den som finns i området och sträcker sig från Vänern upp till E18. Exploateringsfö-
retag och ingrepp i miljön får endast komma till stånd om områdets natur- och kul-
turvärden inte påtagligt skadas. Vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag och ingrepp i miljön ska turismens och det rörliga friluftslivets intres-
sen särskilt beaktas. Detta förhållande ska enligt miljöbalken inte utgöra hinder för 
normal utveckling av befintliga tätorter och näringsliv.  

Strandskydd 

Planområdet omfattas av utökat strandskydd till 300 meter, enligt 7 kap 14 § MB. 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att be-
vara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.  

Sedan 1 juli 2009 gäller nya regler angående strandskyddet (Miljöbalken och Plan- 
och bygglagen). I detaljplanen får det bestämmas att strandskyddet upphävs för ett 
område, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Vid varje beslut 
om upphävande ska en fri passage lämnas för allmänheten.  

Planarbetsprogram 

Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområdet är prioriterat arbete enligt Karl-
stads kommuns planarbetsprogram 2010-2011.  

Bostadsplaneringsprogram 

Det övergripande målet för bostadsplaneringen i Karlstads kommun är fastställt i 
bostadsplaneringsprogrammet 2007-2011. Följande punkter är ett urval (som be-
dömts relevanta för aktuellt planområde) av riktlinjerna i bostadsplaneringspro-
grammet: 

• Kommunen ska, genom god mark- och planberedskap, skapa förutsättning-
ar för att det kan produceras minst 500 bostäder årligen.  

• Kommunen ska skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder i 
kommunens samtliga stadsdelar och tätorter. 

• Kommunen ska stimulera tillkomsten av senior- och trygghetsboenden i de 
stadsdelar och mindre tätorter där det efterfrågas.  

• Förtätning och nya bostäder ska så långt som möjligt planeras utmed eller i 
närheten av befintlig infrastruktur i form av skolor, kollektivtrafikstråk, ga-
tor och ledningsnät. 
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• I den fysiska planeringen ska kommunen verka för ekologisk hållbarhet, t 
ex verka för minskat transportbehov och förebygga översvämningsrisker.  

• Vid utveckling av nya stadsdelar och i befintliga stadsdelar ska förekoms-
ten av olika mötesplatser för demokratiska samtal samt kulturell och fysisk 
aktivitet tillgodoses och stimuleras.  

• Närheten mellan naturen och boendemiljön ska bibehållas och utvecklas. 

• Alla medborgare ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i bo-
stadsplaneringen. Barn och äldres behov ska särskilt uppmärksammas.  

Översiktsplan 2006 

I översiktsplanen för Karlstads kommun 2006 anges området Västkust sträcka sig 
från Bergviks köpcentrum mot Dingelsundet/Knappstad i söder (de senare område-
na ingår dock inte) samt från Vänern i väster till Klarälven i öster.  

Västkust omnämns som ett mycket viktigt område för att skapa boendemiljöer med 
högt attraktionsvärde i kontakt med Vänern. Detta är ett av de två stadsutveck-
lingsområdena i Karlstad (det andra är Välsviken) och har betydelse för Karlstads 
attraktivitet i strävan att uppnå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000.  

Den inriktning som nämns för Västkust är: 

• Attraktivt exploateringsområde vars utbyggnad har hög prioritet 

• Bostäder – både småhus och flerbostadshus (även högre bebyggelse) 

• Strandnära bostäder och bostäder med sjöutsikt 

• För friluftslivet attraktiva strandområden säkerställs 

• Utveckling av Zakrisdals verksamhetsområde möjliggörs 

Fördjupning av översiktsplan avseende Västkust 

Fördjupning av översiktsplan avseende Västkust har antagits av kommunfullmäkti-
ge 2007-03-15. Västkust är en av de dominerande utbyggnadsinriktningarna för 
staden och måste kunna bereda plats för en betydande del av den tänkta expansio-
nen i Karlstad. Området kan också med sina goda förutsättningar i sig locka männi-
skor att bosätta sig i Karlstad.  

Blandat innehåll ska eftersträvas avseende markanvändningen – i ett övergripande 
perspektiv ner till delområden och kvarter – men även i möjligaste mån avseende 
upplåtelseformer. Västkust innehåller Zakrisdalsområdet, som är ett stort arbets-
platsområde med få bostäder i, och det gränsar även till Gräsdalens arbetsplatsom-
råde. Bergvik finns i området, med Värmlands största affärscentrum. Ett ökat antal 
bostäder i Västkustområdet ger möjligheter till ökad funktionsblandning och till en 
ny tyngdpunkt i västra delen av Karlstad.  

Ambitionen är att Västkust ska kunna vara en tillgång i Karlstads vilja att växa och 
kunna erbjuda nya attraktiva boendealternativ i intressanta och moderna stadsmil-
jöer. Ambitionen är också att ge goda förutsättningar för näringslivet i området. 
Ambitionerna ska uppnås genom helhetslösningar i en långsiktigt hållbar utveck-
ling.  

Stadsbyggnadsstrategin ska peka på det som är viktigast i fördjupningen av över-
siktsplanen avseende Västkust och det som kommunen prioriterar: 

• Stads- och trafikstrukturen ska utgå ifrån ett helhetstänkande i syfte att 
skapa en långsiktigt hållbar stadsdel 

• Gröna stråk ska skapas från befintlig bebyggelse ner till Vänern respektive 
Klarälven 
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• Bebyggelsen ska vara blandad i form och funktion och ge förutsättningar 

för välmående och trivsel 

• Vänerstranden inom Västkust ska göras mer tillgänglig för rekreation och 
friluftsliv 

• Möjligheter ska ges till Vänernära boende inom Västkust 

Tre teman med kulturhistoriska värden är extra tydliga i Västkust. Det är landsbyg-
dens kulturmiljöer, Ullebergs f.d. sinnesanstalt och f.d. ammunitionsfabriken på 
Zakrisdal. Inom Zakrisdals verksamhetsområde är byggnadernas placering i natu-
ren, skalan och färgsättningen utförd med tanke på största möjliga kamouflering 
från land, vatten och luft. Områdets karaktäristiska drag är t ex de småskaliga 
byggnaderna och de små slingrande vägarna som sammanbinder byggnaderna. På 
grund av hanteringen med ammunition är byggnaderna placerade en bit från var-
andra. Den före detta ammunitionsfabriken i Zakrisdal är intressant ur ett nationellt 
och försvarshistoriskt perspektiv. Den har även betydelse ur ett Karlstadsperspek-
tiv, då det under lång tid har varit en stor arbetsplats för karlstadsbor (som samti-
digt skulle hållas mer eller mindre hemlig). Genom att bevara och förstärka den 
mycket speciella bebyggelsestrukturen i detta område kan man förmedla det kul-
turhistoriska värdet.  

Zakrisdals verksamhetsområde beskrivs i FÖP Västkust som ett förtätningsområde, 
där en förtätning anpassad efter områdets karaktär med bostä-
der/verksamheter/service skulle utveckla och stärka verksamhetsområdet och göra 
det till en naturlig och viktig del av Västkust. Antal boendeenheter i fördjupningen 
bedöms vara 200-500 i verksamhetsområdets södra del samt 100 i verksamhetsom-
rådets norra del.  

Miljökonsekvensbeskrivning avseende FÖP Västkust 

Alla översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner ska följas av en miljöbe-
dömningsprocess enligt plan- och bygglagen. Processen dokumenteras i en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n för Västkust har inriktats särskilt på 
strandskyddet och dagvattenhanteringen, men i övrigt har även luftföroreningar, 
energi, naturmiljö, förorenad mark/radon och kulturmiljö beskrivits och analyserats 
översiktligt samt landskapsbild, farligt gods samt störningar behandlats kortfattat.  

FÖP Västkust påverkar de värden som strandskyddet samt de riksintressen för na-
turvården och det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken åsyftar. Värdefulla natur-
områden kommer att påverkas av en exploatering, men hänsyn kan tas i detaljpla-
neskedet för att inte påverka naturvårdens intressen alltför mycket, där mindre om-
råden kan sparas från bebyggelse. En utgångspunkt för Västkusts utveckling är att 
tillgängliggöra strandområdena för en bred allmänhet, vilket inte är fallet idag. Vis-
sa aspekter och kvaliteter som idag finns kommer att gå förlorade medan andra till-
förs området. Sammantaget innebär dock Västkust – förutom att nya attraktiva bo-
endealternativ i intressanta och moderna stadsmiljöer tillskapas – att området som 
helhet öppnas upp och tillgängliggörs för alla invånare i Karlstad samt besökande 
till staden. Detta innebär också ökade kvaliteter för hela Karlstad. 

En aktiv och medveten strategi för dagvattenhanteringen kan göra att exploatering-
en kan harmoniera med de krav som finns avseende ytvattentäkten i Kattfjorden. 
Ett öppet dagvattensystem med eventuella fördröjningsdammar är önskvärt, istället 
för att leda dagvattnet direkt ut i sjön genom ledningar. På så vis kan en viss rening 
ske på vägen genom filtrering och sedimentation. Om exploateringen generar öka-
de flöden i befintliga diken och bäckar ska utjämning ske av flödena med hjälp av 
fördröjningsdammar eller dylikt.  

Angående kulturmiljön inom Zakrisdal ställer en hög exploatering stora krav på ny 
bebyggelse för att området ska bibehålla sin tydlighet och avläsbarhet. Vägstruktu-
rer, placering och utformning av byggnader måste ges stor eftertanke och hänsyn 
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till de kulturhistoriska värdena. En okänslig förtätning och eventuell rivning kan 
minska det kulturhistoriska värdet.  

Gällande detaljplan 

Det finns ingen gällande detaljplan för området.  

Administrativa frågor 
Medverkande tjänstemän 
Medverkande tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen är stadsbyggnadsarki-
tekt Maria Lindström, stadsbyggnadsdesigner Andreas Eliazon, stadsbyggnadsarki-
tekt Kerstin Berg och stadsbyggnadsantikvarie Terese Myrin. I arbetet har även ett 
flertal tjänstemän från olika kommunala förvaltningar deltagit.  

 


