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Planbeskrivning

Planprocessen

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår
följande skeden:
Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av
förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som
möjligt.
Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att
påverka planförslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsida,
stadshuset och biblioteket. Granskningstiden är minst tre veckor.
Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige.
Planer som inte är av principiell betydelse antas av
stadsbyggnadsnämnden.
Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i
granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem
tillgodosedda samt bedöms vara berörd av förslaget.
Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter
antagandebeslutet, om den inte är överklagad.

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har handlagts av Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen. I
arbetet med detaljplanen har även följande från Karlstads kommun deltagit:
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Ann Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Ingemar Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Per Eriksson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Mats Bergström, miljöförvaltningen
Ola Åkesson, Räddningstjänsten Karlstadsregionen
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PLANBESKRIVNING
Inledning

En planbeskrivning skall redovisa planens syften samt beskriva planens innebörd
och konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan detaljplanens bindande
föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna.
Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar:
• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen och
sammanfattar planbeskrivningen.
• Förutsättningar och planförslag– innehåller en beskrivning av nuläget och de
planbestämmelser som finns på plankartan.
• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan.
• Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och redovisar utfallet av behovsbedömningen.
Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)
• Miljökonsekvensbeskrivning
Utredningar
• Antikvarisk PM, stadsbyggnadsförvaltningen 2009-04-03
• Sammanställning av föroreningar i mark och grundvatten, SWECO 2010-02-08
• Kompletterande miljöteknisk markundersökning, riskbedömning, SWECO,
2012-02-23
• Zakrisdal – Trafikbullerberäkning, WSP 2013-09-27
• Befintliga verksamheter kontra planerade bostäder - bedömning av påverkan,
SWECO 2010-01-06
• Buller från befintlig verksamhet vid ZamPart, SWECO 2010-12-14
• Naturinventering, Skogsstyrelsen 2013-06-10
• Trafikstudie Grundviken, Ramböll 2009-11-24

Planområdets läge i Karlstad

5

SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning				

Detaljplan för Norra Zakrisdal

Industri

Ul

leb

er

gs

led

en

Parken

Berget
Bostäder

Dammen

Platsen Centrum
Skola

Strukturplan

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Zakrisdalsområdet med
bostäder, service och ytterligare industrimark.
Huvuddrag
Planförslaget innebär att norra delen av Zakrisdalsområdet utvecklas till en mer
blandad stadsdel med bostäder, centrumfunktioner och industri. Den södra delen av
planområdet i anslutning till befintlig bebyggelse utvecklas till ett nytt centrumområde med bostäder, centrumfunktioner, skola och icke störande verksamheter. Flera
befintliga byggnader har ett kulturhistoriskt värde och ska bevaras. I västra delarna
kan nya bostäder uppföras i gränsen mot en framtida park. Norra delen av området
bibehålls för industriändamål.
Detaljplan ger byggrätt för 42 000 kvm BTA i ny bebyggelse. I huvudsak kommer
detta användas för bostäder, vilket motsvarar ca 400 nya bostäder.
Detaljplanen innehåller också mark för nya verksamheter om ca 31 000 kvm med
en byggrätt om ca 15 700 kvm byggnadsarea.
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Tidigare ställningstagande
Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresse 4 kap miljöbalken - Vänern. Detaljplanen
bedöms inte påverka detta riksintresse negativt.
Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen 2012. I översiktsplanen redovisas
området som område för stadsutveckling.
Översiktsplan fördjupad för Västkust
Västkust är en av de dominerande utbyggnadsinriktningarna för staden, och
sträcker sig från Bergviks köpcentrum mot Dingelsundet/Knappstad i söder och
från Vänern i väster till Klarälven i öster. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP)
avseende 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
tillgängligheten kommer att vara mycket god för alla trafikslag. Ny bebyggelse och
nya verksamheter ska anpassas efter befintliga förhållanden så långt som möjligt.
Enligt FÖP Västkust ska följande punkter särskilt beaktas för Zakrisdals verksamhetsområde:
• Börja med en inventering/översyn och vision för hela verksamhetsområdet
• Områdets kulturhistoria och speciella karaktär – hur kan detta anpassas och inte
greras i ett nytt sammanhang?
• Kombination bostäder/verksamheter/service
• Det centrala läget i Västkust med huvudstråk för kollektivtrafik genom området
• Markföroreningar från (i huvudsak) tidigare användning
Planprogram
Ett planprogram har tagits fram för området. Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2011-01-26. Denna detaljplan följer intentionen i planprogrammet.
Den vision som formulerades i planprogrammet är utgångspunkt för planförslaget.
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.
Gällande detaljplan
Området är inte tidigare planlagt. Förslaget påverkar två detaljplaner i norra delen
av planområdet. Endast områden planlagda för allmän plats påverkas.
Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i maj 2011 att Stadsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att upprätta ny detaljplan för utbyggnad av Zakrisdal.
Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.
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Förutsättningar och planförslag
Bakgrund
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. Området exproprierades 1940 inför den blivande ammunitionsfabriken. 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 bebyggelse inte låg så nära. Zakrisdalsverkens huvudsyfte var att
tillverka ammunition för försvarets räkning. Produkterna var bland annat tändmedel och patronhylsor för kanonammunition. 1994 avslutades den sprängtekniska
verksamheten vid Zakrisdal och flyttades till Bofors i Karlskoga.
Zakrisdalsverken var en tid Karlstads 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. Ammunitionsfabriken hade
ett eget verkskydd, det vill säga ett civilförsvar, med ett hundratal i organisationen.
Det fanns sjukstuga, matsal, en egen brandstation, pumpstation mm för säkerheten
och för att kunna vara självförsörjande. Området kan liknas vid en bruksmiljö med
olika samhällsfunktioner.
Området för ammunitionsfabriken övergick efter nedläggningen till Zakrisdals företagscentrum med civil verksamhet. Inom verksamhetsområdet finns för närvarande mellan 80 och 90 verksamheter av varierande karaktär. Bland annat finns inom
området två industrier för ytbehandling, en tillverkare av lastpallar av kartong, flera
mekaniska verkstäder, en bilverkstad, två reparatörer av diesel- och bensinmotorer,
ett tvätteri, en fruktdistributör, ett skyltföretag, arkiv, ett sprängtekniskt museum,
förråd, kontor och försäljning (av bland annat maskiner), replokaler/musikstudions
samt en restaurang.
Planområde och angränsande områden
Planområdet är beläget i västra Karlstad, ca 4 km från centrum. Planområdet
omfattar ca 30 hektar. 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 Zakrisdals verksamhetsområde.
Markägande
Fastigheten Zakrisdal 1:10 och 1:22 ägs av Tain Swedish Property AB och utgör
största delen av planområdet. Norra delen av planområdet består av en mindre fastighet, Zakrisdal 1:14, som ägs av Norra Bergvik AB. I centrala delen av planområdet består av en mindre fastighet, Zakrisdal 1:13, som ägs av Östra Bergvik AB.
Markanvändning
Idag används området för i huvudsak industri och lager. Området är inte detaljplanerat sen tidigare.
Planförslag

Inom planområdet föreslås en blandning av funktioner från industri till bostäder.
Industri föreslås i planområdets norra del. Längre söderut i området föreslås industri som inte får vara störande för omgivningen. Med det menas att verksamheten
inte får avge utsläpp till luft, bullra eller på annat sätt störa omgivande bostäder.
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Den äldre tegelfasaden på Z47 bör lyftas fram och bevaras.

Den centrala platsen idag

Dammen

I den västra delen av planområdet föreslås en mer renodlad bostadsbebyggelse. I
bostadsbebyggelsen medges icke störande verksamhet i bottenvåning, vilket kan
vara mindre kontor, servicefunktioner eller närbutik.
I området centrala delar föreslås en blandad centrumkaraktär. Detaljplanen medger
här centrumändamål, bostäder, skola och icke störande industri.
Stora delar av planområdet avsätts som naturmark. Området i öster bildar ett större
sammanhängande grönområde viktigt för rekreation och motion.
Ett gammalt luftvärnstorn finns inom planområdet och har betecknats med användningen för kultur. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde även om den saknar en
lämplig användning idag.
Kulturmiljö
Det kulturhistoriska värdet för Zakrisdals verksamhetsområde finns beskrivet i
Karlstads kommuns Arkitekturprogram.
Det kulturhistoriska värdet för området vid före detta ammunitionsfabriken Zakrisdal ligger i flera olika faktorer. Främst är det intressant ur ett nationellt försvarshistoriskt 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, under en tid den största i Karlstad. Industrihistoriskt kan man likna Zakrisdalsverken
vid en bruksmiljö med samhällsfunktioner som sjukstuga, matsal mm inom området samt personalbostäder för anställda av olika rang i anslutning.
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Utdrag ur arkitekturprogrammet

Försvarstekniskt och byggnadstekniskt är området intressant. Detta tack vare att
så många byggnader är bevarade från tiden då de uppfördes och framstegen på
den tekniska fronten därför fortfarande är avläsbar, t ex när det gäller byggnadskonstruktion, säkerhetsåtgärder 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 ammunitionsfabriken. Varje byggnad hade sin speciella funktion i produktionen, men det är
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
naturen, byggnaderna i sig samt sprängteknisk utformning är sådant som visar på
områdets 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 värde. De rödinringade områdena är värdefulla
miljöer. (Byggnader med en brun kant runtom är inte utpekade men information
finns i Arkitekturprogrammet.)
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. 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.
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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 framför 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.
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.
Bebyggelse
Befintliga byggnader
Under naturområdet i planområdets östra del finns ett bergrum som inrymmer lager
och arkiv idag. Verksamheten bedöms inte påverkas av planförslaget utan är tänkt
att fortgå. Detaljplanen medger en tredimensionell fastighetsbildning så att kvartersmark för industrin och lager kan ordnas under allmän naturmark.
Mot Ullebergsleden i norr finns en bilhall och en större byggnad för industriverksamhet. Båda dessa verksamheter ges en byggrätt som motsvarar dagens verksamhet.
I områdets centrala del finns flera byggnader som är viktiga för områdets karaktär.
Dessa byggnader har markerats med (q) på plankartan. Byggnaderna får inte rivas
och ska utvecklas på ett varsamt sätt. Den stora verkstadsbyggnaden Z47 har en karakteristisk siluett med sågtandstak och röda tegelfasader. Avsikten är att omvandla
byggnaden från industri till annan användning som tex kultur, restaurang, mindre
butik och andra servicefunktioner. I samband med det föreslås att moderna tillägg
till byggnaden rivs. Detaljplanen ställer dock inga krav på att de rivs utan de delar
som berörs kan stå kvar så länge de används. Någon byggrätt för dessa delar finns
dock inte i detaljplanen.
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Ny bebyggelse
Centrum
I planområdet södra del, vid den genomgående huvudgatan, planeras för centrumfunktioner. I området finns flera befintliga byggnader som ska finnas kvar och
fortsatt fungera för kontor och icke störande verksamheter. Denna bebyggelse kompletteras med nya byggnader främst för bostäder. I centrumdelen medges centrumändamål, bostäder, skola och icke störande verksamhet för att ge förutsättningar
för en blandning av funktioner och ge detaljplanen en stor flexibilitet.
Nya byggrätter ges varierade höjder från fyra våningar till ett punkthus om tolv
våningar. Miljön kring huvudgatan liksom miljön kring centrumplatsen kräver en
anpassning av byggnadernas volym och utseende till omgivande byggnader. Här
tillåts fyra våningar som komplement till den befintliga tvåvåningsbebyggelsen.
Utöver högsta tillåtna våningsantal medges att vindsvåning får inredas.
Bostäder
Väster om centrumområdet finns byggrätt för två bostadskvarter i nära kontakt med
den befintliga dammen. Byggnaderna ska sluta rummet kring den centrala platsen
och kan med fördel öppna sig mot dammen och kvällssolen i väster. Bebyggelse
om fyra våningar föreslås på platsen.
I västra delen av planområdet kring en befintlig kulle ges byggrätt för en högre
bostadsbebyggelse som kommer gränsa mot ett framtida park och naturområde
i väster. Bebyggelsen kan här uppgå till sex våningar, placerade på tvären kring
kullen. På delen öster om lokalgatan kan bostäder upp till nio våningar uppföras.
Genom båda dessa områden bör man kunna passera gående. Det finns därför krav i
detaljplanen på ett genomgående stråk från öst till väst.
Skola
Inom planområdet finns önskemål om att reservera mark för skola/ förskola.
Byggrätt för detta finns i centrumområdet. Huvudalternativet är att placera skola i
centrumområdet på gränsen mot naturmarken i öster.
Industri
I områdets norra del planeras för nya industritomter. I den nordligaste delen finns i
detaljplanen inga restriktioner på typ av verksamhet. I övriga delar får inte verksamheterna ge upphov till störningar till de bostäder som ingår i detaljplanen.
Industrimarken placeras kring befintlig gata. Höjdsättning anpassas till nivån på
befintlig gata. Eftersom tomterna sannolikt kommer behöva vara plana kommer
det innebära relativt stora schaktytor mot väster. Detaljplanen reglerar att 50% av
markytan får bebyggas. Detaljplanen medger två våningar.
Gestaltningsprogram
Utformningen av nya byggnader och bevarande av befintliga byggnader ska
belysas i ett gestaltningsprogram. Detta kommer arbetas fram under den fortsatta
planprocessen och finnas klart innan granskningsskedet av detaljplanen.
Geotekniska förhållanden
Inom hela planområdet som avses att bebyggas är det berg i dagen eller nära till
berg. Kullen i väster som ska bebyggas med bostäder består till stor del av utfyllt
material, sprängsten.
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Natur
Områdets skogsmiljöer kännetecknas av stor dominans av tall. Stora delar utgörs
av grunda marker med berg i dagen och större partier med hällmarkstallskog.
Tallen dominerar också starkt i området. Grova tallar i anslutning till vägarna bör
nämnas som extra värdefulla med tanke på att kontinuitet i solbelysning är säkerställd på dessa platser.
Generellt sett är naturvärdena mer kopplade till den talrika förekomsten av enskilda, grova tallar och lövträd än till sammanhängande bestånd eller biotoper med
höga naturvärden.
Inom planområdet finns rödlistade arter och skyddsvärd natur enligt den inventering som tagits fram under planarbetet. Huvuddelen av dessa ligger i naturmarken.
Planförslaget innebär att områden med höga naturvärden kommer att exploateras
och även påverka rödlistade arter.
Planförslaget innebär att två stora områden planläggs som naturområden. Dels
berget i öster som bildar ett större allmänt naturområde tillsammans med den natur
som finns öster om planområdet. Dels ett område mellan industri och bostäder som
bildar en tydlig avgränsning mellan industrin och bostäder och park i väster. I detta
naturområde finns också en damm som höjer värdet på området ur rekreationssynpunkt.
Park
Väster om området planeras för en större park/ naturområde som blir en tillgång för
hela västkustområdet. Den del av den planerade parken som ligger på privat mark
omfattas av denna detaljplan då den planeras övergå till allmän plats. Parken ligger
i en lågpunkt så den kommer också bli viktig för områdets dagvattenhantering.
Lek och rekreation
Inom området ska ordnas en större lekplats. Denna kan placeras i anslutning till
Z47 antingen på naturmark i väster eller inom gemensamhetsanläggningen som
omger byggnaden.
Gårdsmiljöer i anslutning till bostäder ska utformas så att möjlighet till lek finns.
Gator och trafik
Planområdet nås via Ullebergsleden. Koppling finns via Zakrisdalsvägen till cirkulationsplats som bildar entré till området. Genom området passerar en huvudgata
som förbinder de nya stadsdelarna inom västkust. Gatan blir ett huvudstråk för
buss, bil och cyklister. Mellan huvudgatan och Ullebergsleden finns en koppling i
västra delen av planområdet. Gatan är i stora delar befintlig, men behöver breddas
till 7 meters bredd och förses med gångbana. Utformningen av korsning mellan
denna gata och Ullebergsleden behöver utredas ytterligare. Detaljplanen reserverar
dock utrymme för en cirkulationsplats och koppling med den nya gatan som försörjer Katrineberg.
Befintlig gata i nordöst skapar stommen i den förtätning med industri som föreslås i
norra delen. Gatan avslutas med en vändplan som klarar tunga fordon innan anslutning till centrumområdet.
I centrumområdet finns ett finmaskigt gatunät med trafik på de gåendes villkor.
Möjlighet finns att ta sig genom centrumområdet för lättare transporter. För angöring till skola finns en mindre säckgata i områdets östra del.
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Skiss till gatusektion för Huvudgatan
genom området

Parkering
Parkering enligt gällande parkeringsnorm anordnas på kvartersmark. Huvuddelen
av parkering kommer ske som ytparkering. Parkeringsdäck och/ eller källarparkering kan bli aktuellt i anslutning till bostäder i västra delen.
Parkering för anställda vid ZamPart i planområdets norra del planeras att bebyggas.
Ersättning för denna kan ske på annan plats i anslutning till industrigatan i norra
delen av planområdet.
Gång- och cykeltrafik
Huvudstråk för gång och cykel genom området sker längs huvudgatan. Detta stråk
kopplar vidare mot Karlstad centrum och Bergviks handelsområde. Längs gatan
förbi bostäderna och norrut mot Ullebergsleden ska finnas gång- och cykelbana.
Längs övriga gator kan man röra sig på separerade gångbanor. I detaljplan föreslås
att det ska finnas möjligheter att röra sig till fots från den centrala platsen, via dammen och genom bostadsbebyggelse mot parken i väster. En annan viktig koppling
är från parken upp på berget i norra delen. Detta blir en möjlig koppling mot den
skola som planeras på östra sidan om berget.
Kollektivtrafik
På huvudgatan genom området planeras för busstrafik med Karlstadsstråket. Bussarna integreras i gatumiljön med biltrafik. En hållplats föreslås centralt i området.
Hållplatsen ges en tydlig och framträdande utformning i stadsmiljön. Förslagsvis
utformas den som sk stopphållplats, vilket innebär att övrig trafik måste stanna och
vänta när bussen stannar vid hållplatsen. Detta ger en hög trafiksäkerhet vid hållplatsen samtidigt som en markering görs om vilket trafikslag som är prioriterat.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Befintlig bebyggelse inom planområdet är idag försörjd med dricksvatten från det
allmänna ledningsnätet via en anslutningspunkt vid infarten till Zakrisdal i den
södra delen av planområdet. I huvudsak allt spillvatten från befintlig bebyggelse
avleds till det allmänna ledningsnätet via en anslutningspunkt i den södra delen
av planområdet. Spillvatten från det så kallade ”bergrummet” avleds dock via en
anslutningspunkt i Zakrisdalsvägen, öster om planområdet. Befintligt spillvattennät
inom Zakrisdals verksamhetsområde är i mycket dålig kondition med stort inläckage i ledningsnätet av tillskottsvatten.
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Trafik på de gåendes villkor
Hållplats

Trafikstruktur

Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och
spillvatten.
Planförslag

Allmänna huvudvattenledningar anläggs inom planområdet. Från befintlig anslutning i den södra delen av planområdet dras en ledning i planerad huvudgata
som ska ansluta till Katrinebergområdet och vidare till befintligt ledningsnät vid
Bergviks handelsområde. Från den planerade ledning anläggs en allmän ledning
genom den norra delen av planområdet som ska ansluta till befintligt ledningsnät
vid Gräsdalen.
Hög bebyggelse kan komma att kräva separat tryckstegring för att alla våningsplan ska ha erforderligt vattentryck. Brandposter kommer att placera på strategiska
platser i området.
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Befintligt ledningsnät för spillvatten är i mycket dålig skick och behöver ersättas
med ett nytt nät inom hela planområdet vilket är en förutsättning för hela exploateringen inom det så kallade ”Västkustområdet”.
Spillvatten från byggnader inom det norra området inklusive ”bergrummet” ska
avledas via nya allmänna huvudledningar mot norr som ansluter till planerade
ledningar vid planerad infart till Grundviken vid Ullebergsleden. Södra delen av
planområdet kommer att avleda sitt spillvatten söder ut via nya allmänna huvudledningar till befintlig spillvattenledning vid den södra infarten till Zakrisdalsområdet.
Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Dagvatten
Vänern (Kattfjorden) är recipient för dagvatten från planområdet. Kattfjorden är
även ytvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer Karlstads tätort och Hammarö kommun med dricksvatten. Planområdet ligger inom den sekundära skyddsområdet för ytvattentäkten. Planområdet avvattnas idag via Grundviksbäcken
nordväst om området och Margårdsbäcken söder om området.
Planförslag

Efter exploatering ska flödet av dagvatten till recipienten vara i det närmaste oförändrat jämfört med nuvarande avrinning, med hänsyn till Kattfjordens betydelse
som ytvattentäkt och eventuella föroreningar som kan finnas i Grundviksbäckens
sediment samt i viken. Det allmänna dagvattensystemet ska byggas ut och anslutas
till fastigheterna inom planområdet, som kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvattnet kommer som idag att avledas till Grundviksbäcken och Margårsdsbäcken för vidare avledning till Vänern.
I de delar som kommer att fortsätta vara natur- eller parkmark kan dagvattnet
infiltreras i marken eller tas upp i växter. Inom kvartersmark bedöms däremot inte
någon betydande möjlighet till infiltration finnas. För att få ett oförändrat dagvattenflöde till recipienten ska dagvattnet fördröjas både inom kvartersmark och
inom allmän mark. Öppna dagvattenlösningar med diken, kanaler och dammar
ska eftersträvas för att avleda och fördröja flödet, men även för att skapa estetiska
mervärden inom bebyggelsen.
Föreslagen bebyggelsekaraktär genererar låga halter av föroreningar i dagvattnet.
Låga halter av föroreningar, flödesfördröjning och avledning via bäckar till Kattfjorden medför att man inte behöver rena denna typ av dagvatten.
I syfte att undvika att tillföra föroreningar till dagvattnet vid källan så ska val av
lämpligt ytskikt på byggnader och liknande beaktas. För att undvika att föroreningar från trafik tillförs dagvattnet så ska ytvatten från vägar och parkeringsplatser i
möjligaste mån ytavleds över gräsytor innan uppsamling i dräneringsstråk eller
dagvattenbrunnar för vidare avledning. För flödesfördröjning av dagvatten från
hårdgjorda ytor inom kvartersmark för bostäder och skola ska fördröjningsdammar/-magasin anläggas motsvarande 70 m3 per hektar hårdgjord yta (generell
bestämmelse). Detta motsvarar att 50 % av dagvattenflödet från de hårdgjorda ytorna ska fördröjas innan det avleds till den allmänna dagvattenanläggningen. Med
hårdgjord yta avses hårda tak, asfalt, plattor, trädäck och grusytor. Det mest effektiva sättet att minska dagvattenavrinningen är att minska andelen hårdgjord yta samt
att bevara befintlig uppvuxen vegetation. Genomsläppliga material och vegetation
bidrar till att dagvattnet infiltreras på platsen. Om åtgärder vidtas inom fastigheten,
som t ex anläggande av ”gröna” tak, stuprörsutkastare med tät vattenavledare och
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avledning till gräsyta för infiltration/fördröjning, så kan magasinsvolymen reduceras med motsvarande volym. Dagvatten från allmän gatumark ska fördröjas och
kan exempelvis avledas över svackdiken inom planerad skiljeremsa. Fördröjning
krävs även inom den allmänna dagvattenanläggningen. Inom parkmark (PARK) ska
ett öppet dagvattensystem anläggas (dagvatten), med fördröjning i form av permanenta dammar eller mångfunktionella ytor som kan översvämmas vid behov. Inom
naturmark (NATUR) finns även befintliga våtmarker och sumpskogar (våtmark)
som är en tillgång i dagvattensystemet, genom att de fördröjer och renar dagvattnet
innan det släpps vidare ut i Vänern.
Extrema regn och flödesstråk
I det planerade dagvattensystemet saknas kapacitet för extrema regn. Dessa måste
därför avledas via flödesstråk på markytan till recipient. Markytor inom kvartersmark ska höjdsättas så att kraftiga regn kan ytavledas mot anvisad punkt vid
fastighetsgräns.
Dräneringsvatten och dämningsnivå
Husgrundsdräneringar ska anslutas till dagvattenledning antingen genom självfall
(om detta är möjligt) eller genom pumpning. Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå i förbindelsepunkten
beaktas.
I normalfallet ligger dämningsnivån lika med gatans nivå utanför fastigheten, vilket
innebär att dräneringen ska ligga över denna nivå. Hamnar dräneringen under denna nivå och det inte kan accepteras att dräneringsledningen ibland kan stå dämd,
måste dräneringsvattnet pumpas och dräneringsledningen förses med backventil
eller motsvarande.
El
Eventuellt behov av transformatorstationer för att försörja ny bebyggelse utreds i
det fortsatta planarbetet.
Fjärrvärme
Fjärrvärme finns framdraget i området. Ny bebyggelse ansluts med fördel till detta
system.
Störningar, hälsa och säkerhet
Inom området finns idag industri som ger upphov till störningar till omgivningen.
Planförslagets idé är att dessa placeras i områdets norra del. Ett skyddsavstånd
om 200 meter finns mellan de delar av industrimark där störande verksamhet kan
finnas till byggrätt för bostäder. De verksamheter som finns nära planerade bostäder
omlokaliseras om de bedöms störa eller på annat sätt påverka planerade bostäder.
Industriverksamheten koncentreras till befintlig gata som nås från Ullebergsleden.
Den tunga trafiken separeras därmed från övrig biltrafik i området.
Risker
Inom området finns idag en del verksamheter som ger en ökade risk för omgivningen vid olyckor, bla lagras gasol i anslutning till Z47. De verksamheter som påverkar omgivningen beträffande risker föreslås flyttas till planområdets norra del för
att kunna möjliggöra för ett mer blandat innehåll i den centrala delen med ett stort
inslag av bostäder. På Ullebergsleden transporteras farligt gods. Inga bostäder eller
skyddsvärd bebyggelse planeras i närheten.
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Översvämning
Planområdet bedöms inte vara utsatt vid risk för översvämning enligt de riktlinjer
som finns i kommunens översvämningsprogram.
Buller
Den genomgående huvudgatan kommer medföra bullerstörningar till planerade
bostäder. Den trafikbullerutredning som gjorts visar att riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå kommer överskridas vid fasad mot gata för flera planerade byggnader.
Nya byggnader med bullernivåer över 55 dB(A) måste planeras så att hälften av
boningsrummen orienteras med öppningsbart fönster mot ljuddämpad sida, dvs under 50 dB(A). Den sammanhängande centrummiljö som planen föreslår i relation
till befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader ger en planform som markerar
rummet kring den genomgående gatan. Detta ger upphov till bullerstörningar.
Intentionen att skapa denna centrummiljö motiverar avsteg från rekommenderade
bullerriktlinjer.
Luftkvalitet
Luftkvaliteten inom planområdet bedöms klara gällande riktlinjer.
Markföroreningar
Produktionen vid Zakrisdal bestod tidigare till största delen av tillverkning av
ammunition och tändmedel. Verksamheten omfattade även bland annat ytbehandling med avfettning, målnings- och lackeringsverksamhet och experimentverkstad.
Verksamheten vid Zakrisdal har omfattat mycket kemikalier. Till största delen rör
det sig om syror och baser för ammunitionstillverkning, men även en hel del metaller för bl a ytbehandling. För avfettning av metalldelar har trikloretylen använts.
Transporter av syror, alkali, trikloretylen och oljor 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 tillsynsmyndigheten. Saneringsplanen var inriktad på sanering av explosivämnen i byggnader,
avloppsledningar och mark. Många byggnader sanerades och revs. Äldre avloppsledningar 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.
Eftersom saneringen var inriktad på explosivämnen uppmärksammades heller inte
föroreningar i mark vid dessa arbeten.
Förekomst av markföroreningar kan befaras i området. Ett flertal utredningar har
gjorts kring detta. I arbetet har även staten ett ansvar genom SGU för sanering efter
den tidigare verksamheten. Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska anmälas till miljönämnden innan schakt inom områden påbörjas.
Innan marken tas i anspråk för annan användning ska den undersökas och saneras
till erforderliga nivåer. Detta är formulerat som ett villkor för bygglov i detaljplanen.
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Folkhälsa
Trygghet
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 fortfarande en viss social kontroll inom området. Genom att helt öppna området och
tillföra boende och servicefunktion kommer hela områdets karaktär att förändras
till en mer tillgänglig, levande och trygg del av staden.
Jämställdhet
Detaljplanen ger alla förutsättningar för ett liv utan bil med god tillgång till natur,
skola, service och kollektivtrafik.
Barnperspektiv
Centralt i området planeras för förskola/ skola för små barn. Dessa lokaler kan
placeras i anslutning till naturområden som kan ge bra utemiljö för barnen. Miljön vid skolan rymmer en blandning av funktioner och trafikslag vilket skapar liv
och variation, men också ställer krav på hur barn rör sig i området. Miljön mellan
bostadshus ska utformas så att möjlighet för lek och utevistelse finns.
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Genomförande
Ansvarsfördelning för genomförande
Detta kapitel redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Detta för att förtydliga detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Lantmäterimyndigheten
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Exploatörer

Karlstads Elnät AB
Karlstads Energi AB

Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan,
grundkarta, nybyggnadskarta
Fastighetsbildning
Upprätta exploateringsavtal med exploatören
Anläggande av allmänna gator, gång- och cykelnät, ledningsnät och anslutningspunkter för
vatten och spillvatten samt dagvattennät.
Ansökan om omprövning/upphävande av befintliga markavvattningsföretag
Exploatering inom kvartersmark
Exploateringsbidrag för anläggnings- och byggnadsåtgärder inom allmän plats enligt exploateringsavtal
Bekostande av fastighetsbildning
Bistå ansökan samt bekosta andel av omprövning/upphävande av befintliga markavvattningsföretag
Ansöka om biotopsskyddsdispenser i förekommande fall
Utreda och åtgärda mark- och vattenföroreningar
Anläggande av nya matarledningar
samt byggande av nya transformatorstationer
Anläggande av eventuellt fjärrvärmenät och
anslutningspunkter

Huvudmannaskap för allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats (allmänna gator, parkoch naturmark) inom planområdet.
Avtal
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägaren.
Exploateringsavtal ska träffas mellan exploatören och kommunen. Avtalet ska reglera exploatörens åtaganden vad gäller anläggningar på allmän plats och bidrag till
infrastrukturåtgärder som beror av exploateringen.
Anmälan och tillstånd
Ansvar för anmälan eller tillstånd enligt nedan ligger hos den som ansvarar för
respektive verksamhet.
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Anmälan ska göras till miljönämnden för att bedriva förskola, skola eller fritidshem.
Om bergvärme ska användas ska detta anmälas till miljönämnden innan arbete
påbörjas. Vid bedömning ser miljönämnden till helheten i området beträffande anläggande av bergvärme, för att undvika att för många tar ut värme och konkurrerar
om ”värmetillgången” i grundvattnet.
Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska anmälas till
miljönämnden innan schakt inom områden påbörjas.
Innan arbete som innebär dammanläggning mm sker ska anmälan göras till miljönämnden som tillsynsmyndighet.
Omprövning/upphävande av befintligt markavvattningsföretag ska ansökas hos
mark- och miljödomstolen. Åtgärder som kan komma att påverka avvattningsföretag är tillståndspliktiga.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Planen innebär att nya fastigheter ska bildas inom kvartersmark.
Vid fastighetsbildning av bostadsmark är det viktigt att beakta anslutningspunkter
till VA samt ytavledningspunkter för dagvatten och extremregn.
All mark inom allmän plats (gator, gång- och cykelvägar, park och naturmark)inom
planområdet ska överlåtas till kommunen och inregleras i kommunens angränsande
fastighet.
Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Nya gemensamhetsanläggningar kan behöva bildas inom kvartersmark för parkering, kommunikationsytor, gator, dagvattenhantering eller liknande.
Verksamhetsområde för VA
Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten kommer att
utökas och omfatta planområdet när kommunal infrastruktur (gator och ledningar,
mm) är fullt utbyggd.
Tekniska frågor
Schaktmassor
Naturområden inom planområdet får inte användas för upplag av schaktmassor
eller annat material, vare sig permanent eller tillfälligt.
Föroreningar
Ansvar för undersökningar och eventuell sanering gällande föroreningar i mark
eller vatten ska avgöras i enlighet med miljöbalken, kap 10.
Uppvärmning
Uppvärmning av bostäderna kommer att ske med fjärrvärme.
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VSD-ledningar samt dagvattenanläggning
Kommunen bygger ut den allmänna VAD-anläggningen i området, inklusive en
öppen dagvattenanläggning inom allmän platsmark.
En ytavledningspunkt ska anges per fastighet, dit marken inom fastigheten ska luta
för avledning av dagvatten och extremregn.
Exploatören ansvarar för fördröjning av dagvatten inom kvartersmark, enligt detaljplanen.
Elnät
Karlstads Elnät AB ansvarar för utbyggnad av nya matarledningar för elnät.
Fjärrvärme
Karlstads Energi AB ansvarar för utbyggnad av fjärrvärme inom planområdet.
Telekommunikationsledningar
Kommunen (Stadsnät – Karlstads Elnät AB) lägger fiberkabel i gatorna för anslutning till fastigheterna.
Gator och gc-vägar med mera
Kommunen bygger ut de allmänna gatu-, gång- och cykelvägsnäten inom planområdet.
Parker med mera
Kommunen bygger ut de allmänna parkanläggningarna i planområdet.
Exploatören ansvarar för anläggande av lek- och rekreationsområden inom kvartersmark.
Befintliga byggnader
Befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska rustas av exploatören och iordningställas för lämplig användning.
Ekonomiska frågor
Kostnader
Fördelning av kostnader mellan kommunen och exploatören regleras i detalj i
exploateringsavtalet.
Kostnaderna för anläggande av gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät/system
för vatten, spillvatten och dagvatten, parkområde med flera allmänna anläggningar
inom planområdet belastar exploatören.
Utbyggnad av matarledningar för elnät samt transformatorstationer bekostas av
Karlstads Elnät AB.
Utbyggnad av fjärrvärme bekostas av Karlstads Energi AB.
Utbyggnad inom kvartersmark belastar respektive exploatör.
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Allmänna anläggningar som är till nytta för flera detaljplaneområden och/eller för
kommunens invånare i stort kan finansieras dels med intäkter i de olika områdena,
dels med skattemedel.
Kostnad för fastighetsbildning för bostadsfastigheter och för överförande av allmän
platsmark till kommunen ska belasta exploatören.
Avgifter
Planavgiften betalas i förskott enligt planarbetsavtalet och ska inte tas ut i samband
med bygglov.
Avgift för bygglov och bygganmälan tas ut i samband med bygglovet enligt vid
aktuell tidpunkt gällande taxa.
Anslutningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten tas ut enligt vid aktuell
tidpunkt gällande taxa.
Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Under
genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan
att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
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Konsekvenser av planförslaget
Behovsbedömning gjordes i 11 mars 2010 för planprogrammet. Slutsatsen blev
att ett genomförande av planen kan medföra betydande miljöpåverkan på miljön,
hälsan och hushållning med mark, vatten och andra resurser. Bedömningen gjordes
att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Miljökonsekvenser
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättas och är en del av planhandlingarna.
För beskrivning av förslagets miljökonsekvenser hänvisas till MKB.
Sociala konsekvenser
Detaljplanen medför möjlighet till fler bostäder och en större variation av funktioner i området. En större blandning av funktioner, boende och aktiviteter inom
området bedöms ge en socialt hållbar miljö.
Hälsokonsekvensbeskrivning
Förslaget bedöms kunna förbättra områdets tillgänglighet för alla besökande. För
handikappade finns förutsättningar att skapa en tillgänglig miljö då nya bostäder
förses med hiss och utemiljön blir tillgängligt utformad. Området är delvis kuperat
vilket gör att alla gångstigar inte kommer vara tillgängliga.

