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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under programsamrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Eventuella 
kvarstående synpunkter förs vidare in i detaljplaneskedet.  

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd enligt PBL 5:20 ägde rum 10 maj – 25 juni 2010. Information om samrådet 
skickades till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare. 
Samrådet annonserades även i lokal press för kännedom med information om sam-
rådsmöte. Planprogrammet fanns tillgängligt för allmänheten hos stadsbyggnads-
förvaltningen, på Bibliotekshuset och på kommunens hemsida.  

Ett samrådsmöte för allmänheten hölls på Zakrisdals verksamhetsområde den 27 
maj 2010. Ett separat samrådsmöte för hyresgäster inom området hölls även det 
den 27 maj 2010. Anteckningar från samrådsmötena biläggs samrådsredogörelsen. 

Sammanfattning 
De synpunkter som har inkommit handlar främst om exploateringens omfattning –
om den är förenlig med områdets kulturhistoriska värdena, med naturvärden och 
med befintliga verksamheter i området, om trafikfrågor som beror av exploatering-
en, om markbehov för annat än bostäder, om störningar från befintliga och till-
kommande verksamheter samt om dagvattenhantering.  

De synpunkter som lämnats har bemötts och inga kvarstående synpunkter finns. 

Ställningstagande 
Planprogrammet har utgått från en exploatering innehållande 1600 bostäder samt 
verksamheter i ungefär den omfattning som finns inom området idag. Exploateringens 
storlek ifrågasätts av flera remissinstanser, och med de ytterligare krav på mark för 
kompletterande verksamheter (skola, förskola mm) som följer av antalet bostäder an-
ser stadsbyggnadsförvaltningen att det slutliga ställningstagandet till exploateringens 
omfattning måste anstå tills mer detaljerade studier av hur planerat byggande och 
marksanering inverkar på områdets kulturhistoriska värden gjorts. Detta kommer att 
ske inom ramen för detaljplanläggningen. 

Programmet har justerats vad gäller redovisning av exploateringens storlek. Ett explo-
ateringsområde utgår och gröna passager tvärs området har lagts in. En redovisning av 
åtgärdsbehov i spillvattennätet har lagts in i beskrivningen, liksom en beskrivning av 
konsekvenser i trafiksystemet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att programmet kan godkännas som grund 
för upprättande av detaljplan(er) för området. 

Inkomna yttranden 
Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, Trafikverket, Miljönämnden, Kultur- 
och fritidsnämnden (arbetsutskottet), Barn- och ungdomsnämnden, Teknik- och 
fastighetsnämnden, Hammarö kommun samt några verksamma inom området och 
boende i anslutning till området. Yttrandena sammanfattas och kommenteras (kur-
siv stil) nedan.  
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Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 

Behov av ytterligare utredningar 

En viktig fråga som måste belysas i det fortsatta planarbetet är bullerfrågan inom 
området och de störningar som trafiken till och från området kan orsaka vid redan 
befintliga bostäder, i första hand på östra tillfarten.  

Området är konstaterat förorenat, men utbredning av föroreningarna är inte helt 
klarlagda. Några av föroreningarna är dessutom av den art att de lätt kan spridas 
inom området, samt avgå i gasform till inomhusluften i byggnader på platsen. In-
nan detaljplanen kan antas måste föroreningssituationen vara utredd, åtgärdsförslag 
framtagna och kostnadsberäknade. Senast vid planens utställning ska dessa utred-
ningar redovisas.  

Länsstyrelsen förutsätter att planen kommer att innehålla en redovisning av hur 
dagvattenfrågan kan lösas inom området, med anvisade ytor för ev reningsanlägg-
ningar.  

Ett område av denna storlek kommer, trots en satsning på gc-trafik och kollektiv-
trafik, att generera en stor mängd biltrafik, vilket framför allt kommer att belasta 
väg 554 och Hultsbergsmotet. Det är viktigt att en trafikutredning görs, se yttrande 
Trafikverket. 

Skoghallsbanan riskerar att bli en barriär vid passage av långa, långsamtgående 
godståg så att trafik mot Karlstads centrum ”tvingas” ta omvägen via det hårt trafi-
kerade Hultsbergsmotet. Även detta bör utredas och åtgärder föreslås.  

Krav på tillstånd enligt annan lagstiftning 

Planområdet omfattar två dikningsföretag, dels Grundviken Katrineberg 1923 samt 
Zakrisdal Skogstorp från 1926. Åtgärder som kan påverka dikningsföretagen, som 
grävningar eller tillförsel av vatten (t ex dagvatten) är tillståndspliktiga.  

Behovsbedömningen 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av planprogram-
met kan innebära en risk för betydande miljöpåverkan. Till planprogrammet fogas 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som på ett föredömligt sätt pekar på de 
svårigheter och konsekvenser som en hård exploatering innebär vid ett samtidigt 
bevarande av kulturhistorisk bebyggelse och grönstråk. MKB:n kommer att utveck-
las under planärendets gång och bör då kompletteras med ett avsnitt om vad den 
ökade trafikbelastningen innebär för omgivande vägar, se Trafikverkets yttrande.  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Visionen för Zakrisdals verksamhetsområde har förändrats väsentligt jämfört med 
den fördjupade översiktsplanen (FÖP). En blandstad ska byggas med mer än 1000 
fler bostäder än vad som föreslogs i FÖP:en. Länsstyrelsen har inget att erinra mot 
den ändrade inriktningen och välkomnar ett utförligt planprogram. Planprogram-
met är välskrivet och innehållsrikt och har en bra ansats i vision, karaktär och ge-
staltning. Det är positivt att kommunen och exploatören vill satsa på en ekologiskt 
hållbar stadsdel där bl a kollektivtrafik och gc-trafik ges företräde.  

Frågor som länsstyrelsen ställer sig är: Går en omfattande marksanering och hård 
exploatering att kombinera med bevarande av kulturhistoria och grönstråk? Och 
går det att tillåta en fortsatt utveckling av viss industri med en omfattande bostads-
bebyggelse? 

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att Karlstads kommun har utfört en kulturmil-
jöutredning, så att den befintliga bebyggelsens kvaliteter har kartlagts och blir en 
naturlig del att bygga vidare på. Länsstyrelsen utgår ifrån att det i efterföljande de-
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taljplaner för området kommer att upprättas skydds- och varsamhetsbestämmelser 
för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.  

Möjligheten att upprätta hänsynsbestämmelser för den tillkommande bebyggelsen i 
området kan utnyttjas i viss utsträckning men Länsstyrelsen rekommenderar att det 
delområdesvis upprättas karaktärsprogram och gestaltningsprogram som biläggs 
detaljplanen och som ska vara styrande för bygglovgivningen, om än inte lika bin-
dande. Goda exempel på att sådana program har bidragit till goda miljöer finns från 
andra delar av landet (Helsingborg, Lomma).  

En annan fråga är tidsfaktorn: I vilken ordning kan en exploatering ske? Här krävs 
förmodligen stora initiala åtgärder med flyttning av störande verksamheter och en 
skonsam sanering av stora markområden innan ens det första nya bostadshuset kan 
byggas. Flera verksamheter är av den art som kräver skyddsavstånd till närmaste 
bostad. Två av industrierna har tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet, med 
villkor för bl a buller.  

Innan bostäder kan tillåtas måste industrins utveckling inom området fastställas. 
Lämpligen bör området delas in i olika detaljplaner, där områden för industriell ut-
veckling planläggs först. Först när industrins lokalisering har fastställts och verk-
samheterna flyttats kan det bli aktuellt att bygga bostäder i området. 

Sammanfattning 
- Trafikens bullerpåverkan på befintliga bostäder behöver utredas 
- Markföroreningar och åtgärder för att hantera dem måste klargöras senast inför 
utställning av detaljplanen 
- Ytor mm för hantering av dagvatten måste redovisas i detaljplanen 
- Åtgärder för att hantera barriäreffekten av Skoghallsbanan behöver utredas 
- Åtgärder som kan påverka dikningsföretagen är tillståndspliktiga 
- MKB:n behöver under planarbetet kompletteras med redovisning av hur den öka-
de trafikbelastningen påverkar omgivande vägar 
- Länsstyrelsen ifrågasätter om omfattande marksanering, hög exploatering och 
bevarande av kulturhistoriska värden är förenliga 
- Länsstyrelsen ifrågasätter om befintlig industri kan utvecklas samtidigt som om-
rådet exploateras för bostäder i den omfattning programmet föreslår 
- Länsstyrelsen rekommenderar att karaktärsprogram upprättas för delområden 
som underlag för bygglovgivning 
- Industrins utveckling behöver klarläggas innan bostäder kan börja byggas 

Kommentar 
Trafiksimuleringar håller på att genomföras som grund för bl a bedömning av bul-
lerpåverkan på befintliga bostäder. Trafiksimuleringarna kommer också att redo-
visa påverkan på omgivande vägar och ge underlag för behov av åtgärder i trafik-
systemet. Oavsett eventuella trafikproblem vid Hultsbergsmotet är det inte önskvärt 
att styra trafik mot Karlstads centrum via Skoghallsvägen-Våxnäsgatan. 

Även om tågpassager på Skoghallsbanan tar förhållandevis lång tid är de mycket 
få. 

Bulleråverkan från trafiken och behov av åtgärder kommer att behandlas i detalj-
planearbetet. 

Undersökning av markföroreningar kommer att ske inom det fortsatta planarbetet, 
när det klarläggs vilka områden som kan bli aktuella för exploatering. 

Dagvattenhanteringen kommer att behandlas i det fortsatta planarbetet i enlighet 
med de krav som ställs i programmet. 

Krav på tillstånd för åtgärder som påverkar dikningsföretagen kommer att anges i 
genomförandebeskrivningen. Programmet kompletteras med upplysning om dik-
ningsföretagen. 
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MKB:n är ett levande dokument som kommer att kompletteras och utvecklas under 
hela planarbetet. 

Exploateringens omfattning beror av många faktorer, av vilka alla inte helt kan 
överblickas inom programarbetet – t ex förekomsten av markföroreningar och hur 
byggande och sanering kan förenas med kulturhistoriska värden. Därtill måste 
mark reserveras för andra funktioner än bostäder (skola och förskolor).  Slutligt 
ställningstagande till hur stor exploatering området kan tåla kommer därför att ske 
inom ramen för detaljplanläggningen. 

Industriverksamhet som inte är förenlig med bostäder kommer att flyttas till andra 
lägen inom området eller sägas upp. Detta kommer att införas som villkor i detalj-
planen. Exploatören kommer att göra en inventering av befintliga verksamheter 
inom området för att klargöra vilka verksamheter som kan vara kvar och vilka som 
måste flyttas. En särskild studie har gjorts avseende påverkan från befintlig indu-
stri i norra delen, se kommentar till Miljönämndens yttrande ovan. 

Eftersom exploatören har rådighet över hela området kan genomförande av delar 
av planen villkoras att vissa verksamheter har flyttats eller upphört. Bestämmelser 
om hur fastighetsbildning för avyttring av delar av området får göras kommer att 
behandlas i detaljplaneskedet. 

Trafikverket 

Vi tycker att det är positivt att kommunen och exploatören vill satsa på en ekolo-
giskt hållbar stadsdel där bl a kollektivtrafik och gc-trafik ges företräde. En funk-
tionsblandad stad kan även det leda till ett minskat bilberoende. Genom att mini-
mera bilberoendet minskas bilens negativa aspekter, så som utrymmeskrav, ut-
släpp, buller samt belastningen på väg 554 och Hultsbergsmotet.  

Ett område av denna storlek kommer trots ovan nämnda ansatser att generera en 
stor mängd trafik, vilket framför allt kommer att belasta väg 554 och Hultsbergs-
motet. Väg 554 är en av Hammarös två förbindelser med E18 och framkomligheten 
är därför mycket viktig. Hultsbergsmotet är idag mycket hårt belastat. Det är viktigt 
att en trafikutredning görs, vilken bör inkluderas i MKB:n. Utredningen bör redo-
visa konsekvenserna för bl a framkomligheten, farligt gods och buller. Det är vik-
tigt att utredningen även redovisar de sammanlagda konsekvenser som uppstår till-
sammans med den trafik som området Grundviken kommer att generera.  

Skoghallsbanan, bandel 395, är en enkelspårig och elektrifierad bana som används 
för godstrafik. Vid exploatering i områden nära järnväg är det bl a viktigt att beakta 
om och hur störningar från järnvägen kan påverka den tänkta exploateringen samt 
om exploateringen kan leda till ökat behov av att kunna passera järnvägen.  

Tipsar om fyrstegsprincipen under planeringsprocessen – steg 1, mobility mana-
gement – erbjuder bistånd med kunskap och kompetens. 

Sammanfattning 
- En trafikutredning som visar konsekvenser för framkomlighet mm på grund av 
exploatering av både Zakrisdal och Grundviken behöver göras. 
- Exploateringens konsekvenser för Skoghallsbanan och vice versa måste beaktas. 

Kommentar 
Se kommentarer till länsstyrelsens yttrande ovan. 

Kommunala remissinstanser 
Miljönämnden 

Miljöförvaltningen anser att frågan om möjligheten att ha så hög exploatering av 
bostäder som redovisas i programförslaget med tanke på risken för störningar från 
verksamheter är något som behöver ytterligare detaljstuderas innan detaljplanepro-
cessen. Beroende på verksamhetens art och de krav på skyddsavstånd till bostäder 
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som behövs så kan det påverka möjligheten till bostadsetableringar i den omfatt-
ning som planförslaget föreslår. En lokalisering som anges i planprogrammet av ett 
nytt bostadsområde i närheten av Zakrisdalsverken kan innebära en risk för stör-
ningar.  

En exploatering av Västkustområdet kommer att påverka dagvattenavrinningen. 
Det är också en fråga som givits hög prioritet och som togs upp i miljökonsekvens-
beskrivningen i den fördjupade översiktsplanen för Västkust. Anledningen är skyd-
det av Kattfjorden som råvattentäkt. För Zakrisdals verksamhetsområde är det vik-
tigt att frågan om dagvattenhanteringen ges hög prioritet med tanke på att området 
också har verksamheter som använder Grundviksbäcken och Margårdsviksbäcken 
som recipienter för sina verksamheter. I programmet ställs ju också en fråga om en 
ny dagvattenlösning för verksamhetsområdet, vilket kan innebära att man behöver 
göra ytterligare undersökningar av dagvattnet.  

Av underlaget som gäller markföroreningar i området framgår det att det finns 
många frågetecken och att ytterligare utredningar och analyser behövs för att kunna 
få en helhetsbild av situationen.  

För hela Västkustområdet gäller en strategi att på ett tidigt stadium lyfta in trans-
portfrågorna i planprocessen. Syftet är att så tidigt som möjligt integrera stads-
byggnad och transportsystem i frågor som gäller fysiska åtgärder och mjuka åtgär-
der som t ex att bedriva informations-, attityd- och beteendepåverkansarbete till 
olika målgrupper.  

Sammanfattning: 
- exploateringens omfattning ifrågasätts med hänsyn till störningar från verksam-
heter 
- dagvattenhanteringen kan kräva ytterligare undersökningar 
- ytterligare utredningar behövs avseende markföroreningar 

Kommentar: 
Exploateringens omfattning påverkas bl a av störningar från verksamheter. Fas-
tighetsägaren har för avsikt att inför detaljplanearbetet inventera verksamheterna 
inom området och beskriva deras omgivningspåverkan. Verksamheter som inte är 
förenliga med bostadsexploatering ska erbjudas nya etableringslägen inom den del 
av området som planläggs för industriverksamhet, alternativt sägas upp. Störning-
ar från Zakrisdalsverken (nuvarande ZamPart) har undersökts särskilt. Ett avstånd 
om 150 meter till bostäder är tillfyllest för att hantera störningarna. 

Exploateringens omfattning beror även av andra faktorer som inte helt kan över-
blickas inom programarbetet – t ex förekomsten av markföroreningar och hur byg-
gande och sanering kan förenas med kulturhistoriska värden. Därtill måste mark 
reserveras för andra funktioner än bostäder (skola och förskolor).  Slutligt ställ-
ningstagande till hur stor exploatering området kan tåla kommer därför att ske 
inom ramen för detaljplanläggningen. 

Dagvattenfrågan kommer att hanteras inom kommande detaljplanläggning i enlig-
het med de krav som beskrivs i programmet. Bl a kommer undersökningar av dag-
vattnets föroreningsinnehåll att analyseras i samband med att sanering av mark-
föroreningar genomförs. 

Detaljerade utredningar om markföroreningar kommer att göras inom detaljplan-
läggningen, då det går att precisera vilka områden som behöver utredas närmare. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Möjligen – med tanke på det stora antalet bostäder som planeras byggas – kommer 
området att belastas av för många bostäder, vilket kan inverka på de omgivande na-
turvärdena.  
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Förvaltningen saknar rubriken kultur- och fritidsverksamhet i dokumentet. Kultur- 
och fritidsverksamhet berör och engagerar alla boende i närområdet. Framför allt är 
det viktigt för barn och unga att förutsättningarna för denna verksamhet finns med 
på ett seriöst sätt i planeringen av nytt planområde speciellt när så många kommer 
att bo här och dess närhet. Ändamålsenliga anläggningar bör anläggas i ett tidigt 
skede i byggprocessen så att invånarna ska få god livskvalitet här från början i sitt 
nya boende. Med tanke på att området i en framtid kommer att ha ca 5000 boende. 
Dessutom kommer närområdet Grundviken bebyggas, Zakrisdals villaområde är 
snart färdigbyggt, Bergviks villaområde och Bellevue finns i närområdet, vilket 
ställer stora krav och önskemål vilka kultur- och fritidsverksamheter som bör an-
läggas och/eller finnas här.  

I anslutning till skola/förskola bör mark avsättas för idrottsplats på ca 4 ha vilket 
både skolelever, allmänhet och föreningsliv har nytta av. Skolans idrottshall ska ha 
det adekvata inomhusmått (fullstor hall) enligt riksidrottsförbundets regler. Detta 
mått möjliggör idrottsarrangemang för både barn- och vuxenidrott. Alla har nytta 
av att det finns en riktig sporthall där skola, områdesinvånare, föreningsliv och där 
närinvånarna kan komma som publik för att se sina lokala föreningar spela sina 
matcher. Inte minst skapar det identitet och vikänsla för sitt område.  

I centrum eller dess närhet tycker förvaltningen det är viktigt att det finns plats för 
biblioteksfilial, medborgarkontor, fritidsgård, parklek, kulturhus, centrummötes-
plats mm som placeras på lämpligt sätt så att barn och vuxna får nytta och utbyte 
av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.  

Viktigt är att motionsslingan restaureras och senare ingår i förvaltningens drift. 
Motionsslinga ska kunna angöras till idrottsplatsen och till den förhoppningsvis 
planfria korsningen Zakrisdalsvägen. Dessa platser bör även fungera som entréer.  

Cykelbanor finns väl beskrivet i dokumentet men förvaltningen vill betona möjlig-
heten att planfri korsning Zakrisdalsvägen är viktig så att man från området kan nå 
4H:s verksamhet, Gruvlyckan och sedermera centrum på ett säkert sätt.  

Staden byggs för alla men förvaltningen vill gärna att barnperspektivet tydligare 
genomsyrar planprogrammet vilket kan ge andra utgångspunkter i problemlös-
ningsprocessen.  

Sammanfattning 
- Exploateringens omfattning ifrågasätts med hänsyn till påverkan på naturvärden 
- Rubriken Kultur- och fritidsverksamhet saknas i programförslaget 
- Mark bör avsättas för en idrottsplats om ca 4 ha 
- Det bör finnas plats för biblioteksfilial m fl verksamheter på lämplig plats 
- Motionsslingan bör restaureras och ingå i Kultur- och fritidsförvaltningens drift 
- Planskild korsning Zakrisdalsvägen är viktig 
- Barnperspektivet bör tydligare genomsyra programmet 

Kommentar 
Betr exploateringens omfattning, se kommentar ovan till Miljönämndens yttrande. 

Kultur- och fritidsverksamhet har behandlats inom flera avsnitt i programmet, bl a 
”Lek och rekreation” samt ”Service”. Programmet kompletteras med ett avsnitt 
om markbehov för idrottsverksamhet. 

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 
Zakrisdals verksamhetsområde samt närområdet Grundviken krävs även ytor för 
en idrottsplats som kan serva de västra stadsdelarna. En sådan idrottsplats bedöms 
behöva vara ca 4-5 ha stor. Lokalisering av denna idrottsplats behöver utredas i 
samsyn mellan de olika stadsdelarna och i ett vidare perspektiv än det aktuella 
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planområdet. 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 stu-
dera möjligheterna till samt behovet av mindre idrotts- och fritidsåtgärder för bo-
städernas närområden.   
Det är exploatörens vision att delar av den befintliga bebyggelsen ska kunna an-
vändas för ”kulturverksamhet” enligt yttrandet. Det är dock kommunen själv (Kul-
tur- och fritidsnämnden) som avgör om ytterligare biblioteksfilial, fritidsgård etc 
ska startas och också anskaffar lokaler för det. 

Den befintliga motionsslingan kan inte vara kvar i sin nuvarande sträckning då 
den påverkas av även andra utbyggnadsområden inom Västkust. Anläggande av en 
ny motionsslinga där delar av den befintliga kan nyttjas bör vara en fråga för Kul-
tur- och fritidsnämnden. 

Med ”planfri korsning Zakrisdalsvägen” antar stadsbyggnadsförvaltningen att 
Kultur- och fritidsförvaltningen menar en planskild passage av Ullebergsleden. 
Sådana passager för gång- och cykeltrafik kommer att anordnas både i anslutning 
till Gräsdalen, vid den nya trafikplatsen, och vid Ulleberg. 

Barns möjligheter att fungera bra i området behandlas på många ställen i pro-
grammet – bl a vad gäller lek, mötesplatser och, trygghet i trafiksystemet mm. Pro-
grammet kompletteras med ett avsnitt som behandla konsekvenser för de horison-
tella perspektiven. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Planprogram för Zakrisdals verksamhetsområde bifalles, under förutsättning att 
tomtmark för förskola och skola avsätts utifrån det maxantal bostäder som planeras 
och att området i övrigt planläggs så att barn- och ungdomars behov tillgodoses.  

I planprogrammet prövas rimligheten i att uppföra 1600 bostäder. Det är naturligt-
vis omöjligt att säga hur många bostäder som till slut kommer att byggas i Grund-
viken och Zakrisdals verksamhetsområde. Det är heller inte särskilt mycket lättare 
att ge svar på när produktionen av nya bostäder påbörjas och i vilken takt produk-
tionen sedan sker. Tar det 10, 20 eller 30 år innan det är färdigställt, om det nu fär-
digställs helt överhuvudtaget? Vem kan förutse och garantera de marknadsmässiga 
förutsättningarna?  

Zakrisdals verksamhetsområde borde ses som en del av Västkust ur ett barn- och 
elevperspektiv. Och antalet förskole- och skolplatser som skapas inom verksam-
hetsområdet påverkar behovet av platser inom andra delar av Västkust, på samma 
sätt som utvecklingen av förskole- och skolplatser inom dessa områden påverkar 
behovet av platser inom Zakrsidals verksamhetsområde. Här kommer tidsaspekten 
att vara viktig. Vilken del av Västkust byggs ut först? Vad händer om det om 5-10 
år finns en broförbindelse från Björkåstrakten till g:a flygplatsen? Vilka möjlighe-
ter finns då att utnyttja förskolor och skolor på Mariebergsområdet, eller tvärtom?  

Omfattningen av friskolor i Karlstads kommun är också en viktig faktor som påtag-
ligt kan påverka den kommunala grundskoleverksamhetens behov av skollokaler. 
Kommunen har inga möjligheter att påverka var eventuella friskolor väljer att eta-
blera sin verksamhet.  

I planprogrammet finns en grov kalkyl över hur många barn i olika åldrar som kan 
förväntas inom Zakrisdals verksamhetsområde, utbyggt med 1600 bostäder. I 
kalkylen vägs in att området torde vara attraktivt för barnfamiljer. Kalkylen visar 
även, utifrån antalet barn och ungdomar, det ungefärliga ytbehovet för att kunna 
bygga förskolor och skola för dessa barn och ungdomar. Ytbehovet inkluderar både 
byggnadsytor och skol- och förskolegårdar. Det faktiska ytbehovet påverkas dock 
exempelvis av i hur många plan som förskolor och skolor byggs, hur möjligheten 
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är att utnyttja skogs- och grönområden som naturliga delar av förskole- och skol-
gårdar, om möjligheten finns att integrera förskolelokaler i bottenplan på flerfa-
miljshus, etc. Det ytbehov som beräknats utgår också från att Zakrisdals verksam-
hetsområde betraktas för sig, och inte som en del av Västkust som i sin tur är en del 
av skolområdet Gruvlyckan/Marieberg. Strategin från barn- och ungdomsförvalt-
ningens sida kommer så långt möjligt, under förutsättning att en god kvalité och 
service kan erbjudas barn och föräldrar, att utnyttja redan befintliga enheter.  

Men även om alla dessa möjligheter att minska ytbehovet för förskolor och skola 
tas tillvara, och även om alla barn boende i området inte går i förskola eller i skola i 
området utan har en placering på annan enhet inom skolområdet eller går i friskola, 
är det svårt att se hur alla de markbehov som finns enligt planprogrammet (för bo-
städer, förskolor, skolor, serviceinrättningar, hus för fritidsaktiviteter, idrottshallar, 
vägar, arbetsplatser, fritids- och rekreationsytor mm) skall kunna tillgodoses. Inte 
minst med tanke på de mycket starka bevarandeintressen som ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv också finns. Ur ett barn- och ungdomsperspektiv kan den täthet i bebyg-
gelsen som är aktuell innebära ett problem även när det gäller att skapa menings-
fulla fritidsmiljöer. Rent generellt är det viktigt att det i det fortsatta arbetet finns 
en tydlig idé eller vision om hur området kan utformas för att tillgodose barn och 
ungdomars behov av en säker och meningsfull fritid. Exempelvis visar forsknings-
resultat på vikten av att hänsyn tas till barns möjligheter att på egen hand kunna 
röra sig mellan de olika miljöer de vistas i dagligen (skolan, hemmet, fritidsaktivi-
teter mm).  

Självfallet kan förskole- och skolgårdar och andra anläggningar som ligger i an-
slutning till skolor och förskolor med fördel användas även kvällar och helger, det 
vill säga på fritiden, men att inom planområdet bygga hela fritidsutbudet på dessa 
miljöer bedöms inte som realistiskt.  

Om man väger samman alla de faktorer som direkt eller indirekt och över tid 
kommer att påverka behovet av förskola och skola, visar det sig vara orimligt att 
mer exakt avgöra hur många förskolor och skolor som ”måste” finnas på Zakrisdals 
verksamhetsområde. Men om vi nu ser till behovet av förskola och skola inom 
Zakrisdals verksamhetsområde, som en enskildhet, med den täthet som föreslagits, 
så har barn- och ungdomsförvaltningen begärt investeringsmedel för en försko-
la/skola på den så kallade ”skoltomten” i närheten av entrén till Zakrisdals villaom-
råde. Tanken med denna enhet är att kunna erbjuda förskoleplats och under vissa 
perioder skolplatser till de yngre skolbarnen, till främst de som bor eller kommer 
att bo inom Zakrisdals villaområde, Zakrisdalsudden och Dingelsundet. Detta in-
nebär att det inom Zakrisdals verksamhetsområde måste finnas förskoleplatser till 
de barn som bor i verksamhetsområdet samt skolplatser för de äldre barnen men 
också skolplatser till de barn som redan bor eller som kommer att flytta till Zakris-
dalsudden, Zakrisdals villaområde och Dingelsundet. I ett sådant scenario kommer 
vi med all säkerhet att ligga på ungefär det antal förskolebarn och skolbarn inom 
Zakrisdals verksamhetsområde, helt utbyggt, som redovisas i form av en schablon i 
planprogrammet. Det vill säga barn- och ungdomsförvaltningen har behov av tom-
ter för förskolor för drygt 300 barn och till skola för drygt 600 barn och ungdomar, 
vilket i sin tur ger ett ytbehov på knappt 7 hektar inom Zakrisdals verksamhetsom-
råde.  

Sammanfattning 
- Tomtmark för skola och förskola behöver avsättas för hela det antal bostäder som 
kommer att rymmas inom området samt för skolbarn inom Zakrisdalsudden, villa-
området och Dingelsundet 
- Området bör ses som en del av Västkust ur ett barn- och elevperspektiv 
- Ifrågasätter möjligheten att inom området tillgodose markbehov för alla ändamål 
som anges i programmet 
- Den täthet i bebyggelsen som anges i programmet kan vara svår att förena med 
goda fritidsmiljöer för barn och ungdomar 
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Kommentar 
I det fortsatta planarbetet kommer markbehov för skola mm att avsättas i förhål-
lande till exploateringens slutliga omfattning. Möjligheterna att åstadkomma 
andra tomter för skola och förskola i närområdet kommer också att analyseras. 

Även om den centrala delen av området är tänkt att bli mycket tät finns stora ytor 
både inom f d verksamhetsområdet och i områden i närheten som ger möjlighet att 
bedriva olika fritidsverksamheter. Befintliga lokaler inom området är också tänkta 
att nyttjas för olika kultur- och fritidsaktiviteter. 

Vad gäller möjligheten att tillgodose markbehov för olika verksamheter kombine-
rat med hög exploatering hänvisas till kommentarer till miljönämndens yttrande 
ovan. 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Visionen för området är bra, det är dock viktigt att stå fast vid den även i komman-
de detaljplan och bygglov så att den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen beva-
ras och lyfts fram som något positivt och unikt för området. Det vore olyckligt om 
en strävan efter hög exploateringsgrad får till följd att historiskt unika i området 
påverkas negativt.  

Markanvändning  

För barn och vuxnas behov av rörelse krävs inte endast de lek- och idrottsplatser 
som kommer att finnas i anslutning till skola/förskola utan även lokaler för fritids-
verksamhet, idrottshall och näridrottsplats. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
handlägger frågan om samordning av lokaler i de västra stadsdelarna för bibliotek, 
fritidsgård, medborgarkontor, vilket är en genomgående strategi och något som kan 
komma att växa fram som ett behov för den nya stadsdelen.  

Fördelningen av service mellan Zakrisdals verksamhetsområde och Grundviken 
behöver analyseras. Det är av stor vikt för de kommande invånarna inom Västkust 
att dessa två områden kompletterar varandra och inte konkurrerar.  

Beroende på utvecklingen av närliggande områden och fördelningen av bostäder i 
respektive område måste de nya planområdena försörja behovet av lokaler för sko-
la/förskola. Som finns beskrivet i den strategiska lokalresursplaneringen är teknik- 
och fastighetsförvaltningens strategi att skapa så flexibla lokaler som möjligt för att 
tillgodose behoven för barn- och ungdomsförvaltningen. Nya skol- och förskolelo-
kaler ska kunna ändra användning och fungera både som förskola, skola och fritids. 
Därför ska placeringen av tomt/tomter också fungera för olika behov och olika åld-
rar på barn.  

Inom vård- och omsorgsförvaltningen är behovet av äldreomsorg tillgodosett för 
stadsdelen genom det nya vårdboendet. Däremot finns ett behov av gruppboende-
platser som växer. Gruppboende ryms inom bostäder detaljplanemässigt men krä-
ver större byggnadsyta än normalvillan och även något större tomt, vilket i så fall 
bör beaktas. Gruppboenden bör placeras så insynsskyddat som möjligt. Inom be-
fintlig bebyggelse bör man också ta hänsyn till behovet av lokaler för daglig verk-
samhet.  

För utveckling och användande av befintliga lokaler krävs åtgärder i utemiljön. 
Planprogrammet beskriver vikten av att bevara det som är kulturhistoriskt värde-
fullt i byggnadsmiljön men som motvikt till det krävs strukturella insatser som inte 
bör belasta det enskilda byggprojektet utan följa en strategi som är genomgående 
för området. Omgivningarna borde t ex vara idealiska för tillskapandet av sk pock-
et parks. 

Grönstruktur och natur 

Någonstans inom planområdet bör utrymme ges för en grön passage i nord-sydlig 
riktning av värde både för vilt och människor. En lämplig placering vore mellan 
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områdena för industrimark och ej störande verksamheter. En sådan korridor bör 
vara minst 40 meter bred.  

Område 5 i den översiktliga naturinventeringen, belägen vid planområdets västra 
entré, bör inte bebyggas. Området utgörs av lövskog med inslag av äldre klibbalar 
och björkar av värde för naturvården. Området har tidigare ingått i den angränsan-
de sumpskogen norr om planområdet, men är skild från detta område med ett dike 
och en vall. Marken i område 5 är således torrare och området har inte samma höga 
naturvärden som sumpskogen. Däremot har område 5 en viktig funktion att fylla 
som en övergångszon mellan sumpskogen och bebyggelsen. Den angränsande 
sumpskogen är klassad som nyckelbiotop och ska lämnas orörd för att inte förlora 
sina naturvärden. Varaktiga vattensamlingar, som ibland finns i sumpskogsområ-
det, utgör också föryngringsområden för myggor. Om bostäder placeras i direkt an-
slutning till en fuktig lövskog kommer sannolikt inom kort önskemål från de boen-
de om utglesning i skogen både för ljus- och solinstrålning och eventuellt klagomål 
på mygg. Det är därför klokt att lämna en övergångszon fri från bebyggelse där ut-
glesning av trädskiktet är möjlig samtidigt som de äldre lövträden sparas. Ytterliga-
re en anledning till att spara skogen som skyddson mot den angränsande sumpsko-
gen är att bibehålla upplevelsevärdet och ”djungelkänslan” i sumpskogen. Eftersom 
område 5 är översvämningskänsligt anges i förslaget till planprogrammet att utfyll-
nad kan bli nödvändigt vid en exploatering. Detta skulle helt förstöra de naturvär-
den som finns i området knutna till de äldre lövträden.  

Trafik 

Det är av stor vikt att hänsyn tas till utbyggnaden av FÖP Västkust i sin helhet och 
även gå utanför Västkusts gränser för att få ett fungerande infrastrukturnät. I en ti-
digare trafikanalys för Karlstad tätort som gjorts med utbyggnadsscenario där hela 
Västkust är utbyggt förespås området generera ca 11 500 fordonsrörelser per dygn. 
Det är därför av stor vikt att studera hur denna trafik kan tänkas fördela sig inom 
samt till och från den nya stadsdelen. Även om det i sig ligger utanför planpro-
grammets omfattning så är det även av vikt att ha i åtanke att den trafik som gene-
reras i området även kommer att förgrena sig vidare och belasta övriga trafiknätet i 
Karlstad. En exploatering av 1600 bostäder inom Zakrisdal tillsammans med övrig 
exploatering inom Västkust kan skapa så mycket trafik att det kan uppstå problem 
på andra platser i vårt gatunät, främst i form av trängsel. Under vissa tider på dyg-
net kan bli problem med nuvarande utformning. Utbyggnaden av Zakrisdal får inte 
resultera i en situation där trafiken fördelar sig på ett sådant sätt att den börjar välja 
att köra på gator där genomfartstrafik inte ska finnas. Ett exempel på detta är att om 
det blir svårt att ta sig norrut via Ullebergsleden så kan ett alternativ bli att man 
väljer att ta sig från området in mot centrum söderut via Våxnäsgatan.  

Konsekvenserna för trafikutvecklingen i hela Västkustområdet av en exploate-
ringsgrad på 1600 bostäder inom Zakrisdal bör analyseras. Trots visionen om att 
fler ska cykla, gå och åka kollektivt kommer sannolikt en ganska stor andel att 
nyttja bilen. Det krävs omfattande åtgärder och förbättrad kvalitet och komfort 
jämfört med idag för att kollektivtrafik och cykel ska bli tillräckligt attraktivt. Det 
är därför av stor vikt att planera för gena och sammanhängande cykel- och kollek-
tivtrafikstråk både inom området, i förhållande till Grundviken och när det gäller 
områdenas anslutning till omgivande nät. Sannolikt krävs insatser även utanför 
planområdet exempelvis mellan Zakrisdal och Karlstads centrum. En sådan samlad 
redovisning av gc-nätet inom området liksom anslutningen till omgivande nät sak-
nas i programmet. Förvaltningen anser att en sådan redovisning är nödvändig.  

Av betydelse är att skapa en sammanhängande stadsbebyggelse där Zakrisdal och 
övriga delar av Västkust inte riskerar att bli en isolerad stadsdel. När det gäller ga-
tustrukturen i området så är det viktigt att den utformas på ett sådant sätt att vi inte 
får oönskad trafik där vi inte vill ha den. Detta gäller främst på Zakrisdalsvägen 
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som med dagens utformning skulle kunna få en alltför hög belastning om den även 
används av dem som ska till och från de södra delarna av området.  

Vid utformningen och planeringen är fördelningen mellan industriverksamhet och 
boende en viktig del. Tidigare erfarenheter visar att människor ofta utsätts för stör-
ningar från verksamheter och inte gärna vill bo i närheten av dessa områden. Det är 
även viktigt att utforma området på ett sådant sätt att inte tung trafik kommer fär-
das genom bostadsområden för att nå vissa verksamheter i området, exempelvis de 
som ligger utmed södra slingan.  

Vid norra entrén är det viktigt att i tidigt skede tänka på hur distributionstrafik ska 
ske i området och var den ska färdas samt inte inbjuda till att skapa ett gatusystem 
där det går att gena via gator där denna typ av trafik inte ska vara. Huvudstråkets 
sträckning ser inte naturligt ut på kartan, viktigt att stråket dras på ett sådant sätt att 
den går centralt genom Västkust och inte upplevs som en onödig omväg. Redan i 
detta tidiga skede är driftaspekten av kommande vägar viktig att beakta, exempel-
vis gäller det de slingrande små vägarna. Gatorna ska kunna drifthållas på ett ratio-
nellt sätt, inte minst vinterväghållning.  

Teknisk försörjning 

Zakrisdals verksamhetsområde är idag anslutet via en vattenledning från Ham-
maröledningen, med anslutning till området vid den södra infarten. För att höja dis-
tributionssäkerheten föreslås en ytterligare anslutning från norr via det planerade 
exploateringsområdet Grundviken så att området kan försörjas från två håll. Den 
föreslagna exploateringen möter inget hinder med avseende på dricksvattenförsörj-
ningen även med avseende på den föreslagna ökade exploateringsgraden. I befint-
lig 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.  

Utformning av dagvattensystemet inom Zakrisdals verksamhetsområde bör få en 
högre prioritet än normalt med anledning av; dels att dagvattnet avleds till Vänern 
som är kommunens råvattentäkt, dels för att försöka skapa mervärden inom områ-
det genom att öppna dagvattendiken, dagvattendammar mm kan ingå som ge-
staltande inslag i områdets stadsbild. Vid exploatering är det viktigt att eftersträva 
att den naturliga vattenbalansen ska kvarstå i området. Där markmaterial tillåter bör 
därför infiltration av dagvattnet ske nära platsen för nederbörden. Dagvattenflödet 
ut i Vänern från exploateringsområdet via Grundviksbäcken och Margårdsbäcken 
bör inte förändras mot nuvarande förhållanden. Den snabba avrinningen som tak-
ytor, asfalterade ytor etc medför vid en exploatering bör kompenseras med öppna 
diken och födröjningsdammar inom området. Med beaktande av att Vänern, Katt-
fjorden är råvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer Karlstads tätort och 
Hammarö kommun så får inga föroreningar transporteras ut via dagvattnet från 
Grundviksområdet till Vänern. Dagvattnet från befintlig industriell verksamhet och 
dagvatten från områden med eventuella markföroreningar bör renas på lämpligt 
vis. Föreslaget planprogram redovisar samma intentioner som förvaltningen före-
slår ovan.  

Spillvatten avleds idag från området via en ledning som ansluter till allmänna led-
ningar vid den södra infarten till området. Därifrån rinner spillvattnet till den ny-
byggda spillvattenpumpstationen vid Zakrisdals villaområde för vidare avledning 
till Sjöstads reningsverk. En mindre mängd spillvatten avleds från det nordöstra 
hörnet av planområdet (Zakrisdal 1:14) mot Gräsdalen. Spillvatten från föreslagen 
exploatering inom Zakrisdals verksamhetsområde bör avledas samma väg. Befint-
ligt spillvattennät inom området är i dåligt skick med stora inläckage vilket medför 
att det allmänna ledningsnätet för spillvatten belastas med stora mängder ovid-
kommande vatten. VA-enheten har ställt krav på fastighetsägaren om åtgärder för 
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att reducera flödet av ovidkommande vatten. Det är absolut nödvändigt att Zakris-
dals företagscentrum genomför dessa åtgärder för att klara kapacitetskraven.  

Utbyggnad av allmän infrastruktur, t ex ledningar för spillvattenavledning, har på-
gått sedan 2008 inom Västkustområdet. Nytt VA-system med två stycken nya 
pumpstationer är idag utbyggt från befintliga ledningar inom Bellevue/Zakrisdal 
och ut till Zakrisdalsudden. Detta utbyggda VA-system är dimensionerat för att an-
sluta pågående exploateringsområden såsom Zakrisdals villaområde, Zakrisdalsud-
den samt framtida exploateringsområden; Södra Zakrisdal, Margårdsängarna och 
Zakrisdals verksamhetsområde. Till grund för dimensionering och projektering av 
ledningar och pumpstationer inom Zakrisdalsområdet ligger den fördjupade över-
siktsplanen avseende Västkust med uppgifter om antal lägenheter som ska byggas 
inom respektive exploateringsområde. I den fördjupade översiktsplanen avseende 
Västkust föreslås 200-500 bostäder i den södra delen av Zakrisdals verksamhets-
område. Dessa lägenheter är planerade att avleda sitt spillvatten via de idag ut-
byggda huvudledningarna för spillvatten inom Zakrisdals villaområde. I samband 
med arbetet med FÖP Västkust analyserades möjligheterna att avleda spillvatten 
genom befintligt ledningsnät från Västkust till Sjöstads reningsverk. Vid denna 
analys konstaterades att det var möjligt att avleda spillvatten från ca 3200 lägenhe-
ter genom att sanera bort ovidkommande vatten från spillvattennätet inom område-
na Romstad och Strand, därtill bygga ett utjämningsmagasin vid Södra Romstad. 
Båda dessa åtgärder skulle innebära att man skulle kunna avleda spillvatten från fö-
reslagen exploatering inom Västkustområdet och inte medföra ökade bräddningar 
av spillvatten till Klarälven. Båda dessa åtgärder är planerade att utföras.  

Det nu föreliggande planprogrammet föreslår en yttelrigare exploatering inom Zak-
risdals verksamhetsområde, från 200-500 lägenheter till 1600 lägenheter. Parallellt 
med detta planarbete för Zakrisdals verksamhetsområde så har exploatörer inom 
Grundviken framfört önskemål om att göra avsteg från FÖP Västkust och öka ex-
ploateringen av antalet lägenheter inom Grundviken till 2000 st. Med dessa före-
slagna ökade exploateringar inom både Grundviken och Zakrisdals verksamhets-
område så erhålls totalt 4600 tillkommande lägenheter inom hela Västkust. Med 
ovanstående ändrade förutsättningar som grund och planerad exploatering vid 
Bergvik/Eriksberg har nya modellberäkningar gjorts av spillvattennätet i Karlstad. 
Dessa beräkningar visar på ökade bräddningar ur spillvattensystemet vid flera plat-
ser. För att undvika dessa bräddningar ur spillvattensystemet så föreslås bygga flera 
omfattande utjämningsmagasin i spillvattensystemet. Volymen på föreslaget maga-
sin vid Romstad behöver ökas från ca 300 m3 till 800 m3. Vidare tvingas man byg-
ga nytt magasin vid Haga pumpstation ca 500 m3 och ett nytt magasin vid Sjöstads 
reningsverk ca 300 m3. Vidare är befintlig ny spillvattenpumpstation vid Zakrisdals 
villaområde och tillhörande ny tryckledning dimensionerade för exploatering enligt 
FÖP Västkust. En ökad exploatering inom Zakrisdals verksamhetsområde innebär 
att man måste bygga en ny pumpstation med tillhörande tryckledning parallellt vid 
den nu anlagda stationen. Föreslaget planprogram med en ökad exploatering från 
200-500 lägenheter till 1600 lägenheter innebär att man måste vidta flera omfattan-
de åtgärder på ledningsnätet för spillvatten enligt ovan för att klara den ökade ex-
ploateringen.  

Störningar, hälsa och säkerhet 

Vid områdets norra entré anges industri och handel som markanvändning. Hur på-
verkar buller från denna verksamhet angränsande Grundviken? I närheten av Zak-
risdals norra entré finns inom Grundviken planerat såväl parkstråk för rekreation 
mm som bostadsbebyggelse. Det är viktigt att kommande markanvändning inom 
Zakrisdals verksamhetsområde inte påverkar dessa negativt med bl a buller, skydd-
savstånd mm.  

Utbyggnad och ekonomi 
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Inför kommande detaljplan behöver finansieringen av exploateringen av Zakrisdals 
verksamhetsområde utredas. Flera kostnader ska fördelas med angränsande projekt 
Grundviken, såsom t ex entré vid Ullebergsleden, parkstråk (dagvattenpark) och 
gjorde och kommande utredningar samt den redan ombyggda Zakrisdalsvägen och 
rondellen vid entré öst. De gator som ska utgöra allmän plats, dvs kommunal gata, 
ska projekteras, upphandlas och anläggas av kommunen i enlighet med LOU. Detta 
gäller även de VSD-ledningar mm som ska vara allmänna. Vilka gator och led-
ningar inom området som ska vara allmänna måste utredas och klarläggas. Exem-
pelvis bör huvudstråket från väst till öst och från norr genom Zakrisdals verksam-
hetsområde vara allmän plats.  

Exploatören/fastighetsägaren till Zakrisdals verksamhetsområde ska erlägga explo-
ateringsbidrag till kommunen för sin andel av dessa kostnader. Utökningen av antal 
lägenheter till 1600 inom Zakrisdals verksamhetsområde innebär att man måste 
vidta flera omfattande åtgärder på befintligt ledningsnät för spillvatten enligt ovan, 
för att klara den ökade exploateringen. Exploatören/fastighetsägaren till Zakrisdals 
verksamhetsområde ska stå för dessa merkostnader.  

Såväl Grundviksbäcken som Margårdsbäcken är idag förorenade, saneringen av 
dessa ska bekostas av ansvariga verksamhetsutövare inom alternativt exploatö-
ren/fastighetsägaren till Zakrisdals verksamhetsområde och inte av kommunen som 
äger angränsande fastighet Zakrisdal 1:1.  

Sammanfattning 
- Viktigt att kulturhistoriska värden bevaras och lyfts fram som positivt för området 
- Grundviken och Zakrisdal bör komplettera varandra vad gäller placering av ser-
vice mm 
- Behovet av lokaler för skola/förskola måste tillgodoses   
- Behov av gruppboendeplatser 
- En grön passage för både vilt och människor bör finnas tvärs området 
- Område 5 enligt naturinventeringen bör inte bebyggas 
- Fördelningen av trafik från Grundviken och Zakrisdal behöver studeras. Konse-
kvenserna av den ökade exploateringen i förhållande till FÖP Västkust behöver 
analyseras. 
- En redovisning av gc-stråken och deras koppling till omgivande nät saknas i pro-
grammet 
- Trafiksystemet i området bör utformas så att tung trafik inte behöver köra genom 
bostadsområden 
- Huvudstråkets sträckning ser inte naturligt ut på kartan – kan upplevas som onö-
dig omväg 
- Driftsaspekter (bl a vinterväghållning) bör beaktas vid utformning av vägsystemet 
- Dagvattenflödet till Vänern via Grundviksbäcken och Margårdsbäcken bör inte 
förändras. 
- Dagvatten bör om möjligt infiltreras 
- Dagvatten från industriell verksamhet och från områden med förorenad mark bör 
renas 
- Åtgärder måste vidtas för att reducera flödet av ovidkommande vatten i spillvat-
tennätet 
- Den ökade exploateringen i förhållande till FÖP-en medför behov av omfattande 
åtgärder inom spillvattennätet i olika delar av staden 
- Markanvändning för industri mm i områdets nordöstra del får inte medföra stör-
ningar inom Grundviken 
- Fördelningen mellan privata och allmänna ytor/gator/ledningar behöver klarläg-
gas. Huvudstråket bör vara allmän plats. 
- Exploatören ska stå för sin del av investeringar i infrastrukturnätet. 

Kommentar 
Områdets kulturhistoriska värden kommer att beaktas i det fortsatta detaljplanear-
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betet – vilket kan innebära att exploateringen kommer att behöva minskas. Se 
kommentar till länsstyrelsens yttrande ovan. 

Varken programmet eller den kommande detaljplanen kan styra lokaliseringen av 
verksamheter – bara skapa möjligheter för det genom bestämmelser om vad mar-
ken får användas till. Vad gäller kommunal service (t ex bibliotek, fritidsgård, 
medborgarkontor) är det kommunen själv som avgör var och hur sådan ska etable-
ras. I detaljplanen kommer det att läggas in bestämmelser som möjliggör använd-
ning för olika servicefunktioner och verksamheter. Ambitionen är att båda områ-
dena ska kunna få goda förhållanden när det gäller service och utbud av t ex kultur 
och arbetsplatser. 

Markbehov för skola och förskolor kommer att hanteras i det fortsatta detaljplane-
arbetet. Även behovet av område för gruppboende kan hanteras där. 

Programmet kompletteras med gröna passager tvärs området. 

Område 5 enligt naturinventeringen utgår som exploateringsområde. 

Trafiksimuleringar pågår för att klargöra behov av åtgärder för att fördela till-
kommande trafik på lämpligt sätt. 

Huvudstråken för gång- och cykel inom området och deras koppling till över-
gripande nätet finns beskrivna i programmet. 

De verksamheter inom området som alstrar störande tung trafik kommer att omlo-
kaliseras till tåligare lägen. Industriområdet i den norra delen kommer att ha sin 
tillfart direkt från den nya trafikplatsen på Ullebergsleden. 

Huvudstråkets sträckning genom området är i hög grad beroende av den befintliga 
bebyggelsestrukturen. Inom planarbetet för Grundviken har en delning av busstrå-
ket och bilstråket diskuterats, så att kollektivtrafiken får en genare sträckning. Det-
ta påverkar i så fall även sträckningen genom Zakrisdalsområdet. 

Dagvattenhantering kommer att behandlas i kommande planarbete i enlighet med 
de krav som beskrivs i programmet. Även gatuutformning kommer att behandlas i 
detaljplanen. 

I en särskild studie har utretts vilka åtgärder som behövs i spillvattennätet för att 
kunna genomföra den planerade exploateringen inom Zakrisdal och Grundviken 
och uppskattade kostnader för detta. Programmet har kompletterats med en över-
siktlig redovisning av åtgärdsbehovet. 

Exploatörens ansvar för åtgärder och kostnader kommer att behandlas i genomfö-
randebeskrivningen till detaljplanen och slutligen regleras i exploateringsavtal 
mellan kommunen och exploatören.  

Eventuella krav på åtgärder mot störningar från både befintlig och tillkommande 
industriverksamhet kommer att behandlas i det fortsatta planarbetet. En särskild 
studie har gjorts av störningar från den befintliga industrin i norra delen av områ-
det (ZamPart). Denna visar att bostäder kan placeras på ett avstånd av 150 meter 
från verksamheten. 

Uppdelning mellan kvartersmark och allmän plats görs i detaljplanen. 

Berörda kommuner 
Hammarö kommun, kommunstyrelsen 

Framkomligheten på Ullebergsleden/Dingelsundsvägen är av avgörande betydelse 
för industri, övriga verksamheter och boende i Hammarö kommun. Den är också av 
betydelse ur risk- och säkerhetssynpunkt. Det fortsatta planarbetet bör därför redo-
visa beräknad trafikökning för den nya situationen med 1600 bostäder inom Zak-
risdals verksamhetsområde, samt hur Karlstads kommun avser att hantera trafikök-
ningen utan att framkomligheten påverkas negativt.  
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Planarbetet bör också visa hur nätet för oskyddade trafikanter inom området för-
binds med befintligt gång- och cykelnät. Det finns en uppenbar risk för att en cir-
kulationsplats och korsningar för oskyddade trafikanter kan påverka framkomlighe-
ten med längre transporttider, högre transportkostnader, ökade olycksrisker och 
längre insatstider för räddningsfordon.  

Karlstads och Hammarö kommuns gemensamma råvattentäkt måste skyddas för 
risken att föroreningar sprids från verksamhetsområdet till Vänern. Det ställer krav 
på utformningen av dagvattensystemet, men den största risken för spridning finns i 
samband med exploateringsarbeten så som schaktning och grävning. Det bör för-
tydligas och belysas i det fortsatta planarbetet.  

Sammanfattning 
- Beräknad trafikökning och hur den ska hanteras bör redovisas 
- Lösningar för oskyddade trafikanter kan påverka framkomligheten 
- Påverkan på råvattentäkten bör belysas 

Kommentar 
Se kommentar till länsstyrelsens yttrande ovan. 

De lösningar som planeras för oskyddade trafikanter – planskilda korsningar dels 
vid Gräsdalen och dels vid Ulleberg – kommer inte att påverka framkomligheten 
för trafikanter på Ullebergsleden. 

Påverkan på Kattfjorden behandlas i programmet under rubriken ”Dagvatten”.  

Yttranden från övriga 
Föreningen Sveriges Infanterimuseum i Värmland (FSIV)  

Under andra världskriget byggdes det totalt 193 luftvärnstorn i betong för luftför-
svaret av olika fabriker, broar, järnvägspunkter och kraftverk i Sverige. Av dessa 
byggdes totalt 24 torn i Värmland. De allra flesta av dessa torn är nu rivna och kvar 
i Värmland finns endast tre torn bevarade, två vid Zakrisdal och ett i Deje. Totalt i 
Sverige uppskattas antalet kvarvarande luftvärnstorn i betong till drygt ett tiotal.  

Föreningen anser att luftvärnstornen har ett högt bevarandevärde och hemställer 
därför om att minst ett av tornen bevaras för framtiden.  

Kommentar 
Tornen är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i den kulturmiljöutredning som 
gjorts. Avsikten är att de ska bevaras, och lämpliga skyddsbestämmelser kommer 
att formuleras i det fortsatta detaljplanearbetet.  

Konstnärernas Kollektivverkstad Värmland (KKV Värmland) 

Vi noterar att våra lokaler ligger ca 100 meter från ”Nya Bostadslägen” och att 
slingan är markerad som ”Slingan, bostäder och verksamheter”. Ett blandat boende 
och verksamhetsområde är svårt med tanke på den verksamhet som vi har i och 
utanför lokalerna i dagsläget.  

Med det liggande planförslaget kommer den konstnärliga verksamhet som bedrivs 
på KKV Värmland (Zakrisdalsslingan 11) vara tvungna att flytta. Boende så pass 
nära den verksamhet som bedrivs skulle innebära stora restriktioner på vår verk-
samhet. Verksamheten genererar damm, buller etc och arbete sker både dagtid, 
kväll och helg samt utomhus. Vår verksamhet består bl a av stenhuggning, metall-
smide, keramikbränning, träbearbetning etc. Flera av dessa verksamheter utförs 
mer eller mindre utanför verkstaden eller kräver utsug och fläktar som generar bul-
ler.  

Kommentar 
Verksamheter som inte är förenliga med bostäder kommer att erbjudas annan loka-
lisering inom området. 
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Lillkullegatan 15 

Önskemål om åtgärder: 

Utredning om hur den ökade trafikmängden som huvudstråket medför påverkar be-
fintlig byggnation längs Zakrisdalsvägen, avseende ökat buller och luftförorening-
ar.  

Utredning av hur den ökade trafikmängden som detta huvudstråk medför påverkar 
trafiksäkerheten längs Zakrisdalsvägen. På grund av vägbredden som Zakrisdals-
vägen har så inbjuder den till höga hastigheter.  

Utredning av möjligheten att stänga ”Huvudporten” för all trafik förutom kollektiv-
trafik. Detta skulle minska trafikmängden på Zakrisdalsvägen men även minska 
genomfartstrafiken i det nya området. En minskad genomfartstrafik i det nya områ-
det skulle göra området mer barnvänligt, det skulle medföra minskat buller och 
luftföroreningar för de boende. Det skulle förmodligen också öka motivationen att 
använda kollektivtrafiken. En stängning av ”Huvudporten” skulle också tvinga tra-
fiken mot den planerade cirkulationsplatsen på Ullebergsleden i höjd med Gräsda-
len.  

Kommentar 
En trafiksimulering pågår. Denna kommer bl a att visa trafikbelastningen på olika 
vägavsnitt i närområdet, som grund för bedömning av nödvändiga och lämpliga 
åtgärder både vad gäller trafiksäkerhet och bullerskydd. Bullerpåverkan på både 
tillkommande och befintliga bostäder kommer att hanteras i detaljplanen. 

Stängning av ”huvudporten” för biltrafik är inte lämpligt, då det skulle leda alltför 
mycket trafik genom Grundviken, som också planeras för bostäder. 

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2011-01-10 av stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg och stadsbyggnadsarkitekt Maria 
Lindström. 


