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INFORMATION OM PLANPROGRAMMET OCH
PROCESSEN
Ett planprogram är en handling som upprättas inför arbetet med en detaljplan, som ett
första steg i detaljplaneprocessen. Det ska ange utgångspunkterna för planläggning
och det fortsatta planeringsarbetets huvudinriktning och mål. Programmet redovisar
syfte, föreslagen markanvändning, beskriver områdets förutsättningar och tar upp frågor som behöver lösas under detaljplaneprocessen. Planprogrammet har godkänts av
stadsbyggnadsnämnden och ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Planprogrammet har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter finns redovisade i en
samrådsredogörelse. Vissa kompletteringar och justeringar har gjorts i planprogrammet sedan samrådet. Inga ändringar har gjorts i kartan eller illustrationen till programmet. Kvarstående synpunkter sedan programsamrådet förs vidare till detaljplaneskedet. Programområdet kan komma att delas upp i en eller flera detaljplaner.
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INLEDNING
Bakgrund
Östra Zakrisdal utgör en del av Västkustområdet i Karlstad. Västkust sträcker sig från
Bergviks handelsområde söderut mot Dingelsundet och från Vänern österut mot Klarälven. I den fördjupade översiktsplan som finns för Västkustområdet pekas det aktuella programområdet ut som lämpligt för någon typ av verksamhet eller för en blandning av verksamhet, handel och bostäder. Initialt har därför området varit intressant
för planläggning av industritomter, småhustomter och flerbostadshus.
I arbetet med andra Västkustområden (Grundviken och Zakrisdals verksamhetsområde) har det konstaterats att det saknas en större sammanhängande yta för idrottsändamål och skola. Den ytan har istället hänvisats att studeras inom området för Östra
Zakrisdal. Marken har dessutom länge varit intressant för uppförande av Bovieran, ett
seniorboende med vinterträdgård.
Programmets syfte
Syftet med planprogrammet är att studera möjligheten att tillgodose behovet av ytor
för idrott, skola och bostäder inom området. Planprogrammet syftar dessutom till att i
ett tidigt skede redovisa kommunens intentioner för området och få in synpunkter på
detta.
Plandata
Området för planprogrammet är beläget på ett avstånd av ca 4 km väster om Karlstads centrum och avgränsas av Ullebergsleden, Zakrisdalsvägen, fastighetsgränsen
mot Zakrisdals verksamhetsområde och befintligt villaområde inom Zakrisdal.

Programområde
Areal
Planområdet omfattar ca 21 hektar.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet är kommunalt ägd.
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Programförslaget i korthet
Programmet innehåller ytor för skola, idrott och bostäder. I de västra delarna av Karlstad pågår stora stadsutvecklingsprojekt med en stor andel bostäder. Detta medför ett
stort behov av skola och idrott i ett relativt centralt läge.
Arbetsgrupp
Planprogrammet har handlagts av Anastasia Mileoranskaya, i samarbete med Maria
Lindström och Karolina Norlin, på stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppen består
av tjänstemän från teknik- och fastighetsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen samt räddningstjänsten.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Beslut om planläggning
Uppdrag om att påbörja planarbete för Östra Zakrisdal beslutades av stadsbyggnadsnämnden den 23 februari 2011 § 17.
Översiktsplan
I Karlstad kommuns översiktsplan är planområdet utpekat som framtida stadsutvecklingsområde. Målet är att Västkust ska bli en mer komplett stadsdel som dels länkar
ihop Karlstad med Vänern samt verksamhetsområdet i Zakrisdal med det externa
köpcentret i Bergvik. Ambitionen är att skapa en grön men ändå relativt tät bebyggelse. I den benämns området som ett prioriterat stadsutvecklingsområde och den
framtida bebyggelseutvecklingen hänvisas till den fördjupade översiktsplanen för
Västkust, som har antagits av kommunfullmäktige 2007.
Fördjupad översiktsplan
Den fördjupade översiktplanen för Västkust omfattar ett ganska stort område som
sträcker sig från Bergviks handelsområde mot Dingelsundet/Knappstad i söder och
från Vänern i väster till Klarälven i öster. Det aktuella området utgör ett delområde
inom Västkust och kallas för Östra Zakrisdal. Dess exponerade och tillgängliga läge
nära Ullebergsleden och Skoghallsvägen, gör att området i den fördjupade översiktsplanen nämns som lämplig för någon typ av verksamhet eller för en blandning av
verksamheter, handel och bostäder. Inriktning för den framtida bebyggelseutvecklingen inom området preciseras inte.
Planprogram inom Västkust
Inom området Västkust har två planprogram gjorts för två delområden: för Zakrisdals
verksamhetsområde och för Grundviken. För delar av dessa pågår nu detaljplanarbeten. I planprogrammet för Zakrisdals verksamhetsområde har avsteg gjorts från den
fördjupade översiktsplanen avseende exploatering. Exploateringen inom hela Västkust
medför ett stort behov av ytor för idrotts- och skolverksamhet. En större gemensam
idrottsplats kräver relativt stor yta samt plan mark, vilket har varit svårt att rymma
inom Grundviken eller Zakrisdals verksamhetsområde. Förskolor och skolor för de
yngre barnen föreslås ligga inom respektive delområde, medan en skola för de äldre
barnen med fördel kan kombineras med en idrottsplats.
Gällande detaljplan
Huvuddelen av marken inom området är inte planlagd. För området gäller dock en del
av detaljplanen för Zakrisdals villaområde, laga kraft 2007 och som i huvudsak tillåter
bostäder och naturmark.

Planprogram för Östra Zakrisdal

6

1.

2.

Bild 1 visar planlagd mark (bruna ytor), med aktuellt programområde markerat.
Bild 2 visar gällande detaljplan för Zakrisdals villaområde (laga kraft 2007). Det område som berörs av planprogrammet är markerad med röd streckad linje.
Programområdet berör även en mindre del av stadsplanerna för Romstad från 1967
och för Södra Romstad från 1975.
Vision och strategisk plan
Karlstad kommun har en vision, en strategisk plan och en värdegrund som tillsammans utgör kommunens styrmodell. Visionen anger riktningen på kommunens utveckling, värdegrunden fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete och
den strategiska planen hjälper oss att arbeta i rätt riktning.
Visionen kallas för Livskvalitet Karlstad 100 000 och bygger på att Karlstad ska vara
en attraktiv stad som växer, en stad för alla, den goda gröna staden och en kommun i
gott skick.
Den strategiska planen utgår från visionens riktning och anger ett antal övergripande
mål som kommunen ska sträva efter. Till den strategiska planen hör även de tre hållbarhetsstrategierna; Tillväxtstrategin, Folkhälsostrategin samt Miljö- och klimatstrategin. Dessa bygger på de tre begreppen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I
de tre strategierna bryts de övergripande målen ned i delmål.
De övergripande mål och delmål som tas upp i den strategiska planen och i de tre strategierna och som är relevanta för planprogrammet är följande:
•

Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder (500 bostäder årligen) och
verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse

•

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv
med hänsyn till natur och kulturvärden

•

Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde
inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd och
ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd

Planprogrammet bedöms ligga i linje med ovanstående visioner och strategier.
Planarbetsprogram
Planprogrammet omnämns som ett prioriterat planprojekt i Karlstads kommuns planarbetsprogram för 2013-2014.
Riksintressen
Planområdet omfattas av bestämmelser för ”Vänern med öar och strandområden”,
som i sin helhet utgör riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som

Planprogram för Östra Zakrisdal

7

finns i området. Bestämmelserna enligt 4 kap 1-2 §§ miljöbalken utgör inte hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter.
Naturvårdsprogram
Hällmarkskogen inom programområdet omnämns i gällande naturvårdsprogram som
ett närströvområde av särskilt värde för friluftslivet. Området används flitigt av bäroch svampplockare. Enligt naturvårdsprogrammet förekommer det antingen ravin eller lövskogar inom området, som är av betydelse för den biologiska mångfalden.

Skogen inom programområdet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Landskapsbild/stadsbild
Området utgörs av öppen obebyggd åkermark som i de västra delarna övergår mot en
kuperad hällmarkstallskog med tallar, markvegetation och berghällar. I blickfång från
området ligger villabebyggelsen inom Zakrisdal, flerbostadshusen inom Bellevue och
de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna på Ulleberg.

Bilderna ovan visar den plana, öppna marken inom programområdet. Den övre bilden är tagen från
Zakrisdalsvägen mot hällmarksskogen. Den undre bilden visar vyn mot Ullebergsleden och Ulleberg.
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Bebyggelseområden

Bilden ovan visar pågående planer för bebyggelse och befintliga eller redan planlagda områden för bebyggelse.
Bostäder
Programområdet omges av flera bostadsområden bland annat inom Zakrisdal, Bellevue, Gruvlyckan och Romstad. Småhusbebyggelse är den mest dominerande typen
av bostadsbebyggelse i programområdets närhet. Västkust är dock fortfarande till
stora delar obebyggt. Inom Jakobsberg, Zakrisdal och Grundviken pågår planer som
totalt kan komma att generera ca 5400 bostäder av blandad karaktär. En tillökning av
så många bostäder medför ett stort behov av skolor, förskolor och en större idrottsyta
som kan serva de västra stadsdelarna.
Arbetsplatser och övrig bebyggelse
Arbetsplatser finns i stort sett lokaliserade norr och väster om planområdet inom
Zakrisdals verksamhetsområde, Gräsdalen och Bergvik. Zakrisdals verksamhetsområdet tangerar programområdets nordvästra gräns och innehåller ett flertal verksamheter
av varierande karaktär. Bland annat finns det två industrier för ytbehandling, tillverkare av lastpallar av kartong, flera mekaniska verkstäder, bilverkstad, reparatörer av
diesel och bensinmotorer, tvätteri, fruktdistributör, skyltföretag, arkiv, sprängtekniskt
museum, förråd, kontor, replokaler/musikstudios och en restaurang. Från ytbehandlingsindustrierna krävs det ett visst skyddsavstånd med tanke på hälsa, säkerhet och
miljö till närmaste bebyggelse (se utförligare beskrivning under industribuller och miljötillstånd).
En del av verksamheterna inom Zakrisdal återfinns även i det bergrum som finns anlagt under bergsryggen som gränsar mot planområdets västra gräns.
Offentlig och kommersiell service
Mycket av den kommersiella servicen tillhandahålls inom Bergviks handelsområde. En
del serviceverksamheter såsom restaurang, pizzeria och en mindre kiosk finns inom
Zakrisdals verksamhetsområde och Bellevue. Offentliga verksamheter som finns i
planområdets närhet är bland annat Zakrisdals vårdboende, som ligger i sluttningen
mot planområdets sydvästra gräns, samt Zakrisdals förskola, som ligger vid infarten
mot Götebergsudden.
En tillökning av så många bostäder inom närområdena Zakrisdal, Grundviken och Jakobsberg kommer enligt prognos från barn- och ungdomsförvaltningen att medföra
ett stort behov av förskolor och skolor inom områdena eller i områdenas periferi (se
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tabellen nedan). Idag finns skolor upp till årskurs 9 inom Hultsberg, Marieberg samt
Gruvlyckan (fristående).
Enligt uppgifter från kultur- och fritidsförvaltningen kommer dessutom en större
idrottsyta på ca 4-5 hektar, som kan serva de västra stadsdelarna, att krävas. Idag finns
idrottsplatser inom Västerstrand, Våxnäs och Marieberg.
Område

Planerade bostäder

Prognos (Antal barn)

Behov av skola/förskola

Grundviken och
Zakrisdal

ca 3400 bostäder

1 - 5 år

646 barn



6-7 förskolor om 5 avd.

6 - 9 år

544 barn



2 st F-3 skolor för 350 barn

10 -15 år

782 barn



1 st 4-9 skola för 800 barn

1 - 5 år

380 barn



3-4 förskolor om 5 avd.

6 - 9 år

320 barn



1 st F-9 skola för 700 barn

10 -15 år

480 barn

Jakobsberg

ca 2000 bostäder

En förskola på ca 5 avdelningar kräver en yta av ca 0,5 hektar, vilket sammantaget ger
ett behov av ca 4,5 - 5,5 hektar mark för förskoleverksamhet (se tabellen ovan). En
skola har inte ett lika uttalat behov av yta. Vid en jämförelse med andra skolor i Karlstad innehållande samma elevantal skulle skolverksamhetens sammantagna behov av
yta uppgå till ca 8-9 hektar mark. Detta innebär att totalt ca 12 -15 hektar mark måste
reserveras för både skolor och förskolor inom Västkustområdet och Jakobsberg. Av
dessa föreslås ca 2 hektar för skola reserveras inom programområdet.
Kulturhistoriskt intressant miljö
Utanför planområdet finns det ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade. Dessa utgörs bland annat av tjänstebostäder och produktionsbyggnader som hör
till den f d ammunitionsfabriken. På andra sidan av Ullebergsleden finns även ett antal
kulturhistoriska byggnader som hör till f d Ullebergs vårdhem.
Planområdet angränsar till Zakrisdals verksamhetsområde och tjänstebostäder vid
Zakrisdal som ingår i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Gator och trafik

Befintliga och framtida gatusträckningar inom Västkust. Illustrationen visar en schematisk bild över
gatusträckningarna.
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Biltrafik och gatumiljö
Området ligger i anslutning till Ullebergsleden och Zakrisdalsvägen. Ullebergsleden
sträcker sig från Hultsbergsmotet till Skoghallsvägen och utgör en rekommenderad led
för farligt gods. Ullebergsleden utgör även en tillfartsväg till Hammarö kommun, med
mycket tung trafik till industrier i Skoghall. På Ullebergsleden färdas ca 7 000 fordon
per årsmedeldygn.
I detaljplanen för Kartberget möjliggörs en förlängning av Ullebergsleden mot Jakobsberg via en bro över Klarälven. Bron över Klarälven är en förutsättning för det
framtida ”Karlstadsstråket” (se utförligare beskrivning under Kollektivtrafik).
Zakrisdalsvägen försörjer idag bebyggelsen inom Zakrisdal, Zakrisdalsudden och Margårdsvägen. Ett uppskattat trafikflöde på Zakrisdalsvägen är ca 2 500 fordon per årsmedeldygn (enligt trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen).
I samband med utbyggnaden av Grundviken och Zakrisdals verksamhetsområde planeras Zakrisdalsvägen att förlängas upp mot Bergviks handelsområde och utgöra ett
huvudstråk inom Västkust.
I den fördjupade översiktsplanen för Västkust har ett antal korsningar identifierats,
som är i behov av att ses över. En av dessa korsningar är korsningen mellan Zakrisdalsvägen och Ullebergsleden.
En trafikutredning med hänsyn till trafikflöden och eventuella åtgärder i trafiksystemet
för utvecklingen av ”Västkust” och Jakobsberg pågår. Utredningen ska beaktas i
kommande detaljplan/-er.
Åtgärdsvalstudier för E18 Genomfart Karlstad, väg 236 och väg 554 pågår och syftar
bland annat till att utreda infartsproblematiken till Hammarö utmed Hammaröleden
och Ullebergsleden.
Gång- och cykeltrafik
Området nås idag från sydväst via en gång- och cykelväg som går längs Zakrisdalvägen
och från nordöst via en gång- och cykelväg som följer Skoghallsbanan. Ett övergripande gång- och cykelnät planeras utmed det framtida huvudstråket och längs Ullebergsleden. Kopplingen mellan övriga staden till och inom Västkust ska förbättras genom ett säkert och tydligt gång- och cykelvägnät till/inom Västkust (enligt den fördjupade översiktsplanen). Detta innebär att Ullebergsleden som barriär måste överbryggas.
Det finns även en ”koport” (ett rör) under Ullebergsleden som möjliggör att man till
fots kan ta sig under leden.
Kollektivtrafik
Idag är det busslinje 7 som trafikerar planområdet. Närmaste busshållplatserna finns
vid Zakrisdalsvägen intill järnvägsövergången mot Bellevue. Zakrisdalsvägen kommer
i framtiden att utgöra ett av huvudstråken inom Västkust. Längs huvudstråket ska det
(enligt den fördjupade översiktsplanen) gå frekvent och snabb kollektivtrafik som på
allvar kan konkurrera med bilen.
Det planerade ”Karlstadsstråket” är tänkt att passera programområdet. Karlstadsstråket ska binda ihop stadens viktiga delar och sträcka sig genom hela Karlstad från universitetet i öster till regionens största köpcenter i väster.
Mark och natur
Planområdet består av plan åkermark samt en sluttning med hällmarksskog.
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Skog
Hällmarksskogen inom planområdet
ingår, enligt den fördjupade planen
för Västkust, i grönstråket som ska
sträcka sig ner till Göteborgsudden.
Se bilden till höger.
Hällmarksskogen är även utpekad
som närströvområde i översiktsplanen
från 2012. Närströvområden nyttjas
framför allt av dem som bor på promenadavstånd från området. Närströvområden har stor betydelse för
möjligheten att vistas i naturen för
boende i de omkringliggande stadsdelarna.
För skogen inom programområdet har en naturinventering gjorts. Det är en kuperad
sluttning mot öster, täckt av talldominerad barrblandskog med inslag av grovt löv. Det
finns enstaka spridda gammeltallar och gamla solitärer av gran. Föryngring av rönn,
gran och tall och spridda små ekar förekommer rikligt och fläckvis. Förekomsten av
död ved är måttlig med fläckvis rikare förekomster. I kantzonen mot öppen mark i öster kantas skogen av rikligt med löv i varierande åldrar och grovlekar och inslaget av
död ved är påtagligt. Genom skogen går en gammal vägbank kantad av bärande buskar och sälg. Invid vägbanken finns en fin våtmarksdamm.
Sammantaget rymmer den flerskiktade och varierade skogen höga naturvärden, bl a
för fågellivet.
Jordbruksmark
Åkermarken inom programområdet består av ca 6 hektar arrenderad jordbruksyta och
är utpekad som klass 2 i åkermarksinventeringen. I den fördjupade översiktsplanen
pekas området ut som stadsutvecklingsområde.
Befintligt dike i jordbruksmarken är sannolikt skyddat genom biotopskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet miljöbalken. Detta innebär förbud mot åtgärder som kan skada
biotopen.
Geotekniska förhållanden
Ingen geoteknisk undersökning har gjorts inom området. Enligt kommunens jordartskarta består marken mot Zakrisdals verksamhetsområde (i nordväst) av berg med tunt
jordtäcke samt en del moränmark. Marken som sträcker sig mot Ullebergsleden och
Zakrisdalsvägen och som utgörs av åkermark består av lera.
Friytor
Naturmarken och del av åkermarken inom planområdet utgör friytor för lek och rekreation. På åkermarken finns en mindre fotbollsplan som nyttjas av närboende.
Tekniska system
Vatten, spillvatten och dagvatten
Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar finns framdragna i Zakrisdalsvägen och i
lokalgatorna inom villaområdet. Anslutningspunkter för det nya området finns i
Zakrisdalsvägen, strax nordost om befintliga villor.
En vattenledning, med avtappningsmöjlighet, korsar det östra hörnet av programområdet (och idrottsplatsen) vidare mot Ulleberg.
Ledningar går även tvärs över programområdet från bergrummet inom Zakrisdal mot
Zakrisdalsvägen.
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Inom åkermarken finns ett dike som ligger strax norr om villorna och leder mot korsningen vid Ullebergsleden.
Området ligger utanför skyddsområdet för vattentäkten i Kattfjorden. Det mesta av
dagvattnet från området rinner mot Klarälven och inte mot Vänern.
Fjärrvärme
Fjärrvärmeledningar finns framdragna i Zakrisdalsvägen och i lokalgatorna i villaområdet.
Elnät
Idag finns en nätstation på Rundelgatan (T292). Den befintliga nätstationen klarar inte
att försörja hela den nya exploateringen med el.
Stadsnät
Karlstads stadsnät finns i anslutning till programområdet.
Störningar, hälsa och säkerhet
Markföroreningar och radon
Området ligger utanför den del där den tidigare ammunitionsfabriken i Zakrisdal hade
sin produktion. Inget talar för att det skulle kunna förekomma markföroreningar inom
området.
Radonavgången från marken sammanhänger med berg- och jordarternas beskaffenhet.
Enligt detaljplanen för Zakrisdals villaområde består berggrunden i närheten av
pegmatit som kan orsaka höga radonhalter. Även moränjorden inom området kan innehålla fragment av olika bergarter som kan innehålla grundämnen med radioaktivitet
och ge upphov till höga radonhalter. I samband med detaljplanarbetet kan det vara aktuellt att kolla upp radonhalterna inom området och föreslå lämpligt grundläggningssätt för byggnation inom planområdet.
Trafiksäkerhet
I den fördjupade översiktsplanen för Västkust har man konstaterat att korsningen
mellan Zakrisdalsvägen, Ullebergsleden och vägen till Ulleberg måste ses över. I samband med detta, ska även möjligheten till säkra plankorsningar med planskilda alternativ för gående och cyklister studeras.
Trafikbuller
Bullerstörningar kan påverka människors fysiska och psykiska hälsa i form av sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck med mera. För att uppnå en god
boendemiljö ska enligt Boverket följande principer tillämpas vid planering av ny bostadsbebyggelse:
•

Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) bör inte överstiga 55 dBA

•

Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad bör inte överstiga 70 dBA

Samma principer bör tillämpas även för skolor. En översiktlig bullerberäkning har
gjorts i samband med detta programarbete. Med dagens trafikmängder kan en tillfredsställande ljudnivå uppnås på ett avstånd av ca 50 meter från Ullebergsleden och
40 meter från Zakrisdalsvägen.
När områdena inom Västkust är helt utbyggda kommer det innebära en ökning av befintlig trafik, framförallt på Zakrisdalsvägen. Vid en fördubbling av trafiken skulle
detta innebära att rekommenderade ljudnivåer, vid samma avstånd, överskrids och att
tillfredställande ljudnivåer uppnås på ett avstånd av ca 100 meter från Ullebergsleden
och 90 meter från Zakrisdalsvägen. En trafikutredning pågår avseende trafikflöden
och eventuella åtgärder i trafiksystemet för stadsutvecklingsområdena ”Västkust” och
Jakobsberg.
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Industribuller
För externt industribuller ska enligt Naturvårdverket följande riktvärden gälla:
Utomhusriktvärden för externt industribuller (ekvivalent ljudnivå):
dagtid kl. 07-18

50 dBA

kvällstid kl. 18-22 samt söndag & helgdag
och kl. 07-18

45 dBA

nattetid kl. 22-07

40 dBA

Bilden visar de två ytbehandlingsindustrierna inom Zakrisdals verksamhetsområde.
För att se hur befintliga ytbehandlingsindustrierna inom norra Zakrisdals verksamhetsområde påverkar boende- och vistelsemiljö, har man i samband med planarbete
för Zakrisdals villaområde samt planprogrammet för Zakrisdals verksamhetsområde
gjort två bullerutredningar1 för varsin verksamhet. Enligt bullerutbredningskartorna i
dessa utredningar skulle en bra ljudnivå uppnås på ett avstånd av ca 150 meter från
Zampart AB och på ett avstånd av ca 180 meter från Yttec/Bodycote Ytbehandling
AB.
Miljötillstånd
De båda ytbehandlingsindustrierna (ZamPart AB och Yttec/Bodycote Ytbehandling
AB) är tillståndspliktiga och innehar tillstånd enligt Miljöbalken. I gällande tillstånd för
verksamheterna finns villkorsbegränsningar avseende buller som överrensstämmer
med Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller. För Zakrisdalsverken AB
anges också ett förutsatt skyddsavstånd på 500 meter till närmaste bebyggelse med
hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. I tillstånd för Yttec/Bodycote Ytbehandling AB
finns ingen motsvarande formulering om skyddsavstånd. Enligt Swecos rapport från
2010 kan, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning och med vägledning av
Boverkets riktlinjer2, ett skyddsavstånd på 200 m till närmaste bebyggelse antas vara
rimligt.
1 ”Kartering av externa bullerkällor samt beräkning av bullerimmission till omgivningen”, WSP (2005-09-23). ”Buller från befintlig verksamhet vid Zampart AB”, Sweco
(2010-12-14).
2 Boverket, 1995. Bättre plats för arbete. Allmänna råd 1995:5. Karlskrona 1995.
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Farligt gods
Ullebergsleden och Skoghallsbanan utgör transportleder för farligt gods. Enligt rekommendationerna i översiktsplanen bör det direkta närområdet på 30 meter vara bebyggelsefritt. Markanvändningen bör också starkt begränsas inom 70 meters avstånd
från en farligtgodsled. För området mellan 70 till 150 meter anses de flesta typer av
markanvändning vara möjliga utan särskilda åtgärder eller analyser. Detta gäller dock
inte sådan markanvändning som omfattar många eller utsatta personer. Idrottsanläggningar med betydande åskådarplatser, skola, flerbostadshus, hotell och vårdanläggningar bör anläggas 150 meter från en farligtgodsled om inga särskilda analyser eller
åtgärder görs. För områdena där denna rekommendation inte kan åtföljas rekommenderas det i översiktsplanen att en riskanalys upprättas som underlag för detaljplanering.
Enligt ”Riskutredning för vårdboende Gruvlyckan” 3 har det enligt statistik från Trafikverket och Skoghalls Bruk inte transporterats något farligt gods på Skoghallsbanan
bandel 395 Skoghall-Karlstad sedan 2010.

3

”Rapport Riskutredning vårdboende Gruvlyckan”, SWECO (2013-03-26)
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PLANFÖRSLAG

Bilden ovan är en illustration över området. Utformning och placering av byggnader, parkeringsplatser
och idrottsplaner kan komma att bli annorlunda.
Föreslagen markanvändning
Bostäder (B)
Planförslaget innehåller dels ett par villatomter och en yta för flerbostadshus.
Villatomterna ska fungera som ett avslut
på befintlig villagata längs Storkullegatan
och ligger i samma linje som befintliga
villor längs Rundelgatan. Ytan för flerbostadshus är ca 8 900 m2 och är i dagsläget aktuell för Bovieran (se beskrivning
nedan), men kan även fungera för annan
typ av lägre flerbostadshus.
Bovieran är ett koncept med seniorboende, som byggs enligt samma modell på
alla platser det uppförs. Bovieran är tre
hus (placerade i hästskoform) som består av ca 50 lägenheter och ligger kring
en stor inglasad vinterträdgård.
Fotografierna i detta avsnitt visar Bovieran i
Örebro.
Vinterträdgården
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Vinterträdgården
Byggnaden för Bovieran är ca 70 x 70 meter. Marken behöver vara plan med tanke på
vinterträdgården. Byggnaden ska vara placerad så att den stora glasfasaden (för vinterträdgården) är vänd mot norr. Byggnadens huvudentré är vänd mot söder.

Glasfasad mot norr
Byggnaden består av tre våningar och
lägenheterna nås via loftgångar mot
vinterträdgården. På utsidan av byggnaden har varje lägenhet en balkong eller
uteplats.
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Loftgångar mot vinterträdgården.

Byggnad i tre våningar med balkonger och uteplatser.
Inom markytan för bostäder ska cykelförråd, sophus, markparkering och eventuella
garage eller carportar anordnas. I illustrationen har ca 40-50 parkeringsplatser redovisats.
De föreslagna bostäderna klarar Boverkets riktlinjer för bostäder avseende buller, även
vid en framtida trafikökning på Ullebergsleden och Zakrisdalsvägen. Bostäderna hamnar även på tillfredsställande avstånd från de befintliga industrierna inom Zakrisdals
verksamhetsområde, gällande externt industribuller. Bostäderna hamnar däremot inom
skyddsavstånd till ytbehandlingsindustrin ZamPart AB (fd Zakrisdalsverken AB), som
är på 500 meter.
Skola (S)
Förslaget innehåller en yta för både skola och bostäder (BS). Ytan ska framför allt reserveras för ett framtida behov av skola (S), men kan i andra hand även fungera för ytterligare bostäder (B). Här beskrivs utgångpunkten skola på området.
Planförslaget innehåller en skola för årskurs 4-9, med ca 800 barn, och ska täcka upp
det framtida behovet inom Karlstads västra stadsdelar. Ytan för skola är totalt ca 1,6
hektar.
Skoltomten är fördelad på två ytor och ligger delvis i sluttande terräng. Byggnaderna
och skolgården bör anpassas till terrängen. Diskussion ska föras kring möjligheten att
spara stora lövträd och död ved på skolgården.
Parkering till skolan ska anordnas inom kvartersmark. Vissa ytor kan samutnyttjas
mellan skola och idrott (inom den gemensamma ytan YS), t ex parkering, lekyta eller
omklädningsrum, för att minska det totala ytbehovet. Denna yta är ca 0,9 hektar stor,
se under Idrott nedan.
Skolan klarar de rekommenderade ljudnivåerna (avseende trafikbuller) även vid en
fördubbling av dagens trafik. Skolan hamnar även på tillfredsställande avstånd från industrierna inom Zakrisdals verksamhetsområde gällande externt industribuller. Skoltomten hamnar däremot inom skyddsavståndet till ytbehandlingsindustrin ZamPart
AB (fd Zakrisdalsverken AB), som är på 500 meter.
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Idrott (Y)
Planområdet innehåller en idrottsyta på ca 4,2 hektar och ligger på relativt plan mark.
Idrottsplatsen ska serva de västra stadsdelarna av Karlstad och bör enligt kultur- och
fritidsförvaltningen innehålla (grovt schematiskt):
Antal

Idrott

Underlag

Yttermått

1st

Fotboll, 11-manna

Konstgräs

73 x 113 m

1st

Fotboll, 11-manna

Gräs

73 x 113 m

1st

Fotboll, 7-manna

Gräs

73 x 48 m

1st

Fotboll

Konstgräs

23 x 43 m

2st

Tennis

Asfalt

36 x 36 m (totalt)

1st

Beachvolley

Sand

21 x 24 m

1st

Lekyta (motorik, skate mm)

-

23 x 43 m

3 st

Löparbanor, 60 meter

-

1 x 78 m

1 st

Längdhoppsgrop

-

3 x 8 m + 1 x 30 m

Planförslaget rymmer ovanstående ytor samt en mindre byggnad för omklädningsrum
mm. Däremot är det inte mycket marginal mellan respektive plan, så finns behovet av
en inomhushall, mindre läktarplats, uppvärmning etc kan någon plan behöva tas bort.
Illustrationen på sid 15 är enbart ett exempel på hur planerna skulle kunna anordnas.
Förslaget innehåller en gemensam yta för idrott och skola på ca 0,9 hektar (YS). På så
sätt kan vissa ytor samutnyttjas och det totala ytbehovet minskas. Till denna gemensamma yta kan t ex parkeringsplatser, lekyta, omklädningsrum eller en inomhushall lokaliseras.
Idrottsplatsen kommer att drivas av föreningar. Förmodligen är det aktuellt med strålkastare till en av de stora fotbollsplanerna. Det är viktigt hur strålkastarna riktas för att
inte störa boende eller förbipasserande i trafiken. Eventuellt ljus och ljud bör riktas
från de boende och planerna bör placeras utifrån hur ljus och ljud ska användas i förhållande till omgivningen.
Parkering kan i huvudsak anordnas mot Ullebergsleden, mellan 30 och 70 meter från
leden. I illustrationen har ca 100 parkeringsplatser redovisats. Parkeringsplatser kan
även i viss mån anordnas inom ytan för idrottsplats, men det innebär att det blir
mindre yta för planer mm. Det kan ha betydelse vilka planer/idrottsytor som lokaliseras närmast parkeringsplatserna vid Ullebergsleden. Som jämförelse har Våxnäs idrottsplats 120 parkeringsplatser.
I det östra hörnet av idrottsytan ligger en vattenledning mot Ulleberg. Området korsas
även av ledningar från bergrummet inom Zakrisdal mot Zakrisdalsvägen. Ledningarna
bör beaktas i kommande planarbete.
Den föreslagna idrottsplatsen ska inte innehålla betydande åskådarplatser och kan därför placeras 70 meter från transportleder för farligt gods. Idrottsplatsen klarar detta
avstånd till Ullebergsleden. Skoghallsbanan (järnvägen) utgör också transportled för
farligt gods, även om trafiksituationen på järnvägen har förändrats mycket de senaste
åren sedan nedläggningen av Akzo Nobel i Skoghall. Ytan för idrottsplats ligger i förslaget närmare än 70 meter från järnvägen (men längre än 30 meter). När detaljplan
för idrottsplatsen upprättas bör man studera vilka ytor som ska förläggas närmast
järnvägen och hur förhållandet med farligt gods på järnvägen ser ut då.
Delar av idrottsområdet hamnar inom skyddsavstånd till ytbehandlingsindustrin
ZamPart AB (fd Zakrisdalsverken AB), som är på 500 meter.
Natur och park
Större delen av bergsryggen bevaras som naturmark och utgör en del av det gröna
stråk som ska leda ner mot Vänern. Delar av sluttningen mot sydost tas i anspråk för
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bebyggelse (skola och bostäder). Till stor del är dock denna mark redan sedan tidigare
planlagd för bostäder, men har inte blivit bebyggd (Detaljplan för Zakrisdals villaområde, laga kraft 2007-04-12). Behovet av att utreda eventuella skyddade eller rödlistade
arter ska beaktas vid ianspråktagandet av skogsmark.

Planlagd mark sedan tidigare (för bostäder) är markerad med gula linjer i bilden ovan.
Jordbruksmarken inom programområdet tas i anspråk för exploatering, då idrottsytan
behöver tillgång till stora, plana ytor. Området utgör ett väsentligt intresse för kommunen och i den pågående stadsutvecklingsprocessen av ”Västkust” måste mark för
skolor och idrott avsättas.
Passager för gångtrafik sparas mellan den föreslagna bebyggelsen, för att tillgängliggöra närströvområdet på bergsryggen.
Ett avstånd på ca 20 meter sparas mellan befintliga villor och idrottsplats/skola.
Denna yta består av parkmark med gångvägar. Ytan kan innehålla träd som visuell avskärmning mot den nya exploateringen. Möjlighet till en mindre lekplats finns där de
båda gångvägarna korsar varandra.
Trafik
Med tanke på ökad trafik inom hela Västkustområdet föreslås en ny korsning mellan
Ullebergsleden och Zakrisdalsvägen. I tidiga skisser har denna utformats som en cirkulationsplats, där kollektivtrafiken har ett separat körfält genom cirkulationsplatsen.
Utformning av korsningen/cirkulationsplatsen ska studeras mer i detalj i detaljplaneskedet. Framkomligheten för tunga transporter och kollektivtrafiken ska studeras särskilt tillsammans med trafiksäkerhet, både vad gäller oskyddade trafikanter och tre på
varandra följande korsningar med flera olika trafikslag. Planskild passage för gång- och
cykeltrafik föreslås under Ullebergsleden.
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Förslag till ny cirkulationsplats i korsningen mellan Ullebergsleden och Zakrisdalsvägen, skiss WSP
2012.
En ny infart till idrottsplatsen och skolan behöver anordnas från Zakrisdalsvägen.
Denna infart ska ligga på ett avstånd av minst 50 meter från korsningen vid Ullebergsleden. Det exakta läget ska studeras i detaljplaneskedet. Utrymme för gång- och cykeltunnel behöver beaktas vid placering av infart. Infarten till idrottsplats och skola förses med en vändplan för att förhindra genomfartstrafik genom det befintliga villaområdet. De nya bostäderna får istället en anslutning via Storkullegatan, som idag försörjer ca 10 villatomter och vårdboendet inom Zakrisdal.
Hållplatslägen för kollektivtrafik finns längs Zakrisdalsvägen. Hållplatserna ligger i anslutning till övergången vid järnvägen mot Bellevue samt vid den planerade idrottsplatsen. Det framtida Karlstadsstråket planeras att gå längs Zakrisdalsvägen. Gångoch cykelvägar leder från hållplatserna mot idrottsplats, skola och bostäder.
Tekniska system
Vatten, spillvatten och dagvatten ska anslutas till befintligt system i Zakrisdalsvägen.
Ledningar som korsar området behöver beaktas i det kommande planarbetet. Det befintliga diket kan grävas om eller kulverteras, för att ge plats åt idrottsändamål. Nya
VA-ledningar kan förläggas till gång- och cykelvägen mellan villorna och den nya exploateringen. Fördröjning av dagvatten kan ske genom t ex öppna diken längs cykelvägar. Några krav på rening av dagvattnet bedöms inte vara aktuellt med tanke på att
den tillkommande exploateringen består av verksamheter för skola, idrott och bostäder.
En ny nätstation för Karlstads Elnät behövs inom området, som kan säkerställa god
spänningskvalitet till byggbar kvartersmark. Förslag till placering har bifogats i yttrande från Karlstads Elnät under samrådet. Nytt elnät ska läggas invid lokalgata/GCväg och matas från Karlstads Västra mottagningsstation vid Ullebergsleden.
Karlstads stadsnät ska byggas ut och anslutas till området.
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Rekommenderade studier för fortsatt planarbete:
•

Befintligt skyddsavstånd på 500 meter till ZamPart AB (miljötillstånd finns).
Har topografin betydelse för skyddsavståndets storlek? Frågan kan samordnas
med pågående detaljplanearbete för Norra Zakrisdal.

•

Den nya infartens läge (till skola och idrott) från Zakrisdalsvägen.

•

Utformning av korsningen mellan Ullebergsleden och Zakrisdalsvägen, inklusive framkomligheten för tunga transporter och kollektivtrafiken (både ur lokalt och regionalt perspektiv). Hänsyn ska tas till möjligheterna att skapa attraktiva hållplatser för kollektivtrafiken samt till trafiksäkerheten. Konsekvensen av att ha tre korsningar, med flera olika trafikslag, som följer så nära efter
varandra ska belysas särskilt så att det till exempel inte finns risk för köbildning över järnvägen. Vidare ska hänsyn tas till oskyddade trafikanter, bland
annat skolbarn. Placering av gc-vägar, passager och val av korsningstyp (plankorsning/planskildhet) ska beaktas så att de sammanfaller med de huvudsakliga flödena, för att minska risken att människor genar över järnvägen eller
vägen.

•

En trafikutredning med hänsyn till trafikflöden och eventuella åtgärder i trafiksystemet för utvecklingen av ”Västkust” och Jakobsberg pågår. Utredningen ska beaktas i kommande detaljplan/-er.

•

Åtgärdsvalstudier för E18, väg 236 och väg 554 pågår.

•

Utrymme för gång- och cykeltunnel under Ullebergsleden med max 4-5 %
lutning ner mot tunneln.

•

Skoghallsbanan som rekommenderad led för farligt gods samt vilka ytor inom
idrottsplatsen som kan förläggas närmast järnvägen

•

Radon och geoteknik. En markradonundersökning bör ske genom att göra
mätningar på ett flertal platser i området. Innan mätningarna utförs bör samråd ske med miljöförvaltningen.

•

Befintliga ledningar och diken inom området behöver beaktas.

•

Dike i jordbruksmark har sannolikt biotopskydd. Dispens från biotopskyddet
behöver sökas.

•

Behov finns av en ny nätstation för Karlstads Elnät centralt inom programområdet.

•

Behovet av att utreda skyddade eller rödlistade arter ska beaktas vid ianspråktagandet av skogsmark.

•

Vid planläggning av skolan ska diskussion föras kring möjligheten att spara
stora lövträd och död ved på skolgården.
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KONSEKVENSER
Ett genomförande av planprogrammet bedöms inte leda till risk för betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken behöver därför inte upprättas, utan
konsekvenserna av förslaget beskrivs översiktligt här nedan. Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter och de möjligheter som programförslaget ger.
Miljökonsekvenser
Miljökvalitetsnormer för vatten och luft
Eftersom området ligger utanför skyddsområdet för vattentäkten i Kattfjorden och
dagvattnet rinner framför allt mot Klarälven bedöms inte exploateringen påverka vattentäkten. Det finns ingen översvämningsrisk för området och det planeras inte heller
för några större utfyllnader. Programmet föreskriver en fördröjning av dagvattnet
inom området, men eftersom de föreslagna verksamheterna består av skola, idrott och
bostäder bedöms ingen rening av dagvattnet vara nödvändig. Miljökvalitetsnormerna
för vatten bedöms inte överskridas med hänsyn till föreslagen exploatering.
Föreslagen exploatering genererar en viss ökning av trafiken. Området kommer även
att vara väl försörjt med kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Platsen är belägen i
ett relativt öppet landskap intill skogen. Skog (vegetation) bidrar till rening av luften.
Exploateringen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.
Natur och jordbruksmark
En stor del av dagens obebyggda naturmark föreslås i programmet att tas i anspråk för
idrotts-, skol- och bostadsändamål. Exploateringen sker till stor del på naturmark som
idag utgörs av åkermark. Åkermarken har i den fördjupade översiktsplanen för Västkust, föreslagits framför allt för verksamheter. I planprogrammet föreslås däremot
åkermarken nyttjas för en större idrottsplats som kan serva de västra stadsdelarna men
även för skola och bostäder. Idrottsplats är en irreversibel markanvändning som gör
att området kan återställas till jordbruksändamål i framtiden om behovet skulle uppstå.
En mindre del av hällmarksskogen påverkas också till följd av exploateringen för både
skol- och bostadsändamål. En stor del av den hällmarksskog som berörs i planförslaget är redan planlagd för bostäder, men är inte bebyggd. Det grönstråk som enligt den
fördjupade översiktsplanen ska sträcka sig från Ulleberg, via Zakrisdal ner mot Göteborgsudden och Vänern bedöms inte påverkas.
Rekreation och landskapsbild
Skogen i programområdets nordvästra del är utpekat som ett närströvområde i översiktsplanen. Enligt den strategiska planen ska alla invånare i Karlstads Kommun ha ett
närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd. Större delen av närströvområdet
förblir intakt, även om en del naturliga stigar upp i skogen går förlorade till följd av
exploateringen. Gångpassager är föreslagna genom den nya bebyggelsen så att det
även fortsättningsvis ska gå enkelt ska att ta sig ut i närströvområdet.
På del av åkermarken finns idag en mindre fotbollsplan som används av närboende.
Denna yta försvinner i och med exploateringen, men ersätts med både mer anlagda
idrottsytor samt lekytor.
Övrig åkermark utgör framför allt öppen mark kring de befintliga bostäderna och
längs med Ullebergsleden. Denna öppna mark bidrar med en känsla av rymd, men är
svår att nyttja för rekreation. Den öppna marken bebyggs framför allt med idrottsplats
och kommer därför till stor del att fortsätta ha en öppen karaktär. Mindre byggnader
för förråd och omklädning eller en inomhushall kan behövas även på idrottsplatsen.
Mellan de befintliga villorna och idrottsplats samt skola/skolgård lämnas ett avstånd
på minst 20 meter. Detta avstånd utgörs av parkmark med gångvägar.
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Buller
Skolan och idrottsplatsen kommer att alstra en del trafik till området och därmed bidra till något ökade utsläpp till luft och buller. Trafiken till dessa verksamheter föreslås
få en egen infart för att undvika genomfartstrafik förbi de befintliga bostäderna. De
boende kan ändå komma att uppleva störningar från ökad trafik i omgivningen.
Ljus och ljud från framför allt idrottsplatsen kan upplevas störande för de närboende.
Trafik
Exploateringen kommer att innebära ett ökat trafikflöde på Ullebergsleden. En cirkulationsplats bör utformas med tanke på de tunga transporter samt kollektivtrafiken
som passerar korsningen.
Längs Storkullegatan finns idag 10 villatomter (varav en del är obebyggda) samt vårdboendet i Zakrisdal. Placeringen av Bovieran innebär att även dessa lägenheter får sin
tillfart via Storkullegatan och ett ökat trafikflöde kommer att uppstå. Trafikflödet
kommer att öka med drygt 200 fordon/årsmedeldygn.
Gång- och cykeltrafiken till de nya bostäderna, skolan och idrottsplatsen kommer att
passera det befintliga villaområdet. Gångvägarna ansluter till de släpp i bebyggelsen
med parkmark som finns, men förmodligen kommer boende i området uppleva en
ökning av gång- och cykeltrafik förbi sina bostäder. Ett genomförande av planprogrammet skulle även innebära positiva effekter för de befintliga bostäderna, med
bättre anslutning av gång- och cykelvägar, säkra passager över Ullebergsleden och
möjlighet till förbättrad kollektivtrafik.
Bebyggelseytor
En idrottsplats som ska serva de västra stadsdelarna behöver vara 4-5 hektar stor, enligt uppgift från kultur- och fritidsförvaltningen. En jämförelse med andra idrottsytor i
staden visar att Klasmossen (Kronoparken) är på ca 4,5 hektar, Våxnäs IP är på ca 6,9
hektar och Färjestad IP är på ca 4 hektar (i dessa ytor är inte ytor för parkering inräknade). Den föreslagna ytan för idrottsplats i planprogrammet är ca 4,2 hektar plus yta
för parkering. Därtill tillkommer den gemensamma ytan mellan skola och idrott som
är på 0,9 hektar. Behovet av idrottsytor bör därför kunna tillfredsställas inom anvisad
yta.
Skolan inom området föreslås vara för årskurs 4-9, innehållande ca 800 barn. För
skola av den typen finns inte ett lika uttalat ytbehov. En jämförelse med andra skolor
inom Karlstad visar att Hultsbergsskolan (550 barn) är på ca 3,8 hektar, Kronoparksskolan (350 barn) är på ca 1,7 hektar och Norrstrandskolan (800 barn) är på ca 2,8
hektar. Hur skolan och skolgården utformas är förstås av stor betydelse. Förslaget innehåller en yta för skola på ca 1,6 hektar. Därtill tillkommer den gemensamma ytan
för skola och idrott som är på 0,9 hektar. Ytan för skola kan därför vara i minsta laget
och utformning av skola och skolgård blir desto viktigare.
Sociala konsekvenser
Inom programområdet föreslås en blandad markanvändning med bostäder samt arbets- och aktivitetsplatser i form av skola och idrott. Blandad användning inom området bidrar till att människor rör sig i området under stor del av dygnet, vilket skapar
goda förutsättningar för trygghet.
Föreslagna idrottsplaner, lekplats, skolgård samt närheten till naturområdet stimulerar
till möten, lek och rekreation i alla åldrar. Närheten till busshållplatser, bra kommunikationsmedel till området, bra gång- och cykelvägar till och från skolan/idrottsplatsen
samt planskild korsning vid Ullebergsleden är bra utifrån jämställdhets- samt barnperspektiv.
Olika typer av bostäder inom närområdet främjar befolkningssammansättningen, t ex
seniorboende, vårdboende, nya och gamla villor, parhus och flerbostadshus.
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Ekonomiska konsekvenser
Exploateringen inom Västkustområdet medför ett stort behov av skolor och idrottsplats, som kan serva de västra stadsdelarna. I programförslaget reserveras en del av
marken för skol- och idrottsverksamhet.
Programmet innebär att allmänna anläggningar (som t ex gator, gång- och cykelvägar,
lekplats och planteringar) ska byggas ut vartefter behovet uppstår.

