
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Zakrisdal handel, 

inom Zakrisdal, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Zakrisdal handel upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 
kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 3 december 2020 till 8 
januari 2021. Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt 
berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för 
allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under sam-
rådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till dessa redogörs för nedan. 
Yttranden utan erinran och/eller av upplysningskaraktär har inkommit från miljöförvaltningen, 
Kultur- och fritidsnämnden, teknik- och fastighetsförvaltningen, Region Värmland, Värmlands 
museum, Handikappföreningen, PostNord.

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18 §. 

Inför granskning har följande ändringar gjorts:
• Planområdets nordöstra hörn justerats med anledning av planerad cirkulationsplats 

längs Ullebergsleden.
• Planområdet har utökats med ca 100 kvm i nordväst i syfte att möjliggöra ett eventuellt 

markbyte. Området får inte hårdgöras med anledning av dagvattenhanteringen. 
• Bestämmelse om krav på omhändertagande av dagvatten har tagits bort.
• Redaktionella ändringar och förtydliganden kring parkering, markföroreningar, farligt 

gods och miljökvalitetsnormer för vatten.



INKOMNA YTTRANDEN

Länsstyrelsen
Råd om tillämpningen av PBL m.m.
Trafikfrågor
I planbeskrivningen anges att det enligt kommunens parkeringsnorm behövs 70 bilparkeringsplatser 
och 70 cykelparkeringsplatser, vilket bedöms rymmas inom planområdet. Länsstyrelsen ställer sig 
frågande till om det finns tillräcklig yta för att rymma de 70 bilparkeringsplatserna tillsammans med 
eventuella skärmtak för cyklar och kundvagnar samt avlämningsyta för leveransfordon. Länsstyrel-
sen vill uppmana kommunen att tydligare redovisa att tillräckliga ytor finns.
Länsstyrelsen vill också påpeka att Gräsdalen-Zakrisdal-Katrineberg är ett område under stor om-
vandling. I den infogade illustrationsplanen syns en cirkulationsplats som ännu inte har planstöd. 
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande angående vikten av att kommunen gör rätt upp-
skattningar av områdets totala trafikmängder.

Planområdet kan i dagsläget inte nås via GC-väg. Länsstyrelsen ser ett behov av att GC-väg kom-
mer till stånd längs med och över Ullebergsleden intill planområdet.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls 12 oktober 2020 mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär bety-
dande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning.

Miljökvalitetsnormer
Vatten
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte innebär en ökning av dagvatten. De föreslagna 
åtgärderna skulle snarare kunna innebära en minskning av mängden dagvatten. Länsstyrelsen 
instämmer i kommunens bedömning men anser att dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
kan belysas i högre grad i planhandlingarna. Ämnena som utgör kvalitetsfaktorer i den kemiska och 
ekologiska statusen för ytvattenförekomsten behöver kommenteras tydligare. Kommunen anger 
att miljökvalitetsnormerna inte kommer att försämras till följd av planförslaget, men kommunen 
förklarar inte hur miljökvalitetsnormerna kan förbättras.

Från planområdet avrinner dagvattnet mot recipienten Kattfjorden via Grundviksbäcken där föro-
reningar har påträffats i sedimenten. Planbeskrivningen saknar en del av en text avseende detta, se 
mer under Hälsa och säkerhet nedan. Dagvattnets avrinningsväg mot recipienten behöver redogöras 
för i planbeskrivningen och det behöver framgå om det föreligger risk att markföroreningarna kan 
spridas till recipienten.

Hälsa och säkerhet
Markföroreningar
Länsstyrelsen noterar att text gällande markföroreningar har fallit bort på sidan 10 i planbeskriv-
ningen. Länsstyrelsen får därmed avvakta till granskningsskedet med eventuella kommentarer/syn-
punkter. Länsstyrelsen vill påpeka att kommunen på sidan 6 i planbeskrivningen anger att det inte 
finns markföroreningar i närheten av planområdet. Länsstyrelsen anser att skrivelsen behöver ses 
över eftersom Grundviksbäcken har föroreningar i sedimenten.

Farligt gods
Byggrätten inom planområdet ligger ca 23 meter från Ullebergsleden som är utpekad väg för farligt 
gods. Kommunen gör bedömningen att risknivån är acceptabel och att det inte krävs riskreduce-
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rande åtgärder trots att avståndet inte uppfyller det rekommenderade minsta avståndet till farligt 
gods-led. Som grund för bedömningen ligger en riskutredning från 2019. Utredningen har inte 
bifogats planhandlingarna, varför Länsstyrelsen inte kan avgöra huruvida kommunens bedömning 
att riskreducerande åtgärder inte behöver vidtas är en rimlig bedömning. Länsstyrelsen anser att 
riskutredningen behöver bifogas planhandlingarna till granskningsskedet.

Eftersom fastigheten inte är planlagd sedan tidigare antar Länsstyrelsen att den befintliga byggna-
den prövats endast genom bygglov. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen behöver redovisa hur 
resonemanget löd kring avståndet till farligt gods-leden under bygglovsprövningen och om frågan 
har utretts grundligt under bygglovsprövningen. Med samrådshandlingarna som underlag är Läns-
styrelsens bedömning att byggnaden har en olämplig lokalisering och att det sannolikt krävs riskre-
ducerande åtgärder.

Prövningsgrundande synpunkter
Mot bakgrund av ovan nämnda anledningar avseende markföroreningar och avstånd till farligt 
gods-led anser Länsstyrelsen att kommunen måste komplettera planhandlingarna före det att ställ-
ning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.

 Kommentar: Detaljplanen planeras inte att antas innan detaljplanen för Cirkulationsplats vid Gräsdalen  
 antas och gång- och cykelvägar planeras att lösas i enighet med denna. Inom planarbetet har avstäm- 
	 ning	och	simulering	gjorts	med	planområdets	trafikalstring	kopplat	till	den	planerade	nya	cirkulationen.		
	 Den	förväntande	trafikalstringen	(som	högst	1000	f/d)	vid	till	exempel	markanvändning	livsmedelshandel		
 bidrar inte till några betydande bilköer på Ullebergsleden, varken med nuvarande utformning eller med  
 framtida lösning.

 Planbeskrivningen har kompletterats avseende dagvattenhanteringen, påverkan på vattenkvaliten och  
 markföroreningar. 

 Riskutredning Cirkulationsplan vid Kartberget har bifogats handlingarna avseende farligt gods längs  
 Ullebergsleden. Med bakgrund av slutsatserna i denna och planens utformning bedöms inte några 
 riskreducerande åtgärder att behövas. Avstämning med länsstyrelsen har gjorts innan granskningskedet och  
 frågan anses därför av stadsbyggnadsförvaltningen vara utredd.

 Risk med farligt gods-led har inte utretts inom ramen för tidigare förhandsbesked eller bygglov.

Trafikverket
Planförslaget bör ses tillsammans med övriga planer i området då det ingår i utbyggnadsområde 
för Västkust/Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg. I samband med planprocesser för dessa 
områden har trafikpåverkan i området kring Ullebergsleden, Bergviksvägen, Hultsbergsmotet och 
E 18 utretts. Trafikverket förutsätter att trafikalstring som denna detaljplan innebär ingår i tidigare 
framtaget underlag och därmed hanteras i och med utredda och nu planerade åtgärdsförslag för bla 
god trafiksäkerhet och framkomlighet.

	 Kommentar:	Inför	samråd	har	en	simulering	med	ytterligare	1500	f/d	har	gjorts	mot	den	trafiksimulering		
	 (maxtimme)	som	gjordes	i	samband	med	detaljplan	för	Bergvik	1:37	m	fl,	där	samtliga	utbyggnadsområ	
	 den	ingår	i	ett	scenario	2040.	Den	förväntande	trafikalstringen	(som	högst	1000	f/d)	vid	till	exmpel		
 markanvändning livsmedelshandel bidrar inte till några betydande bilköer på Ullebergsleden, varken med  
 nuvarande utformning eller med framtida lösning.
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Lantmäteriet
Det behövs fler koordinater och rutnätskryss på plankartan. Traktnamnet Zakrisdal ska stå på be-
rörd fastighet. 

I genomförandebeskrivningen under organisatoriska frågor, ansvarsfördelning kan lantmäterimyn-
digheten tas bort, då planen inte medför någon fastighetsbildning. I stycket om fastighetsrättsliga 
åtgärder, fastighetsreglering kan andra stycket tas bort alternativt förtydligas ytterligare att det är en 
upplysning att del av Zakrisdal 1:14 regleras till Gräsdalen 1:2. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra.

 Kommentar: Med anledning av mindre justeringar i planen kan fastighetsreglering bli aktuellt.
 Plankarta och planbeskrivning justeras i övrigt efter synpunkterna. 

RZ ZamPart AB
Det är följande punkter som vi är angelägna om att de beaktas;

• Att planering av bostäder, verksamhet och Zakrisdal handel anpassas så långt det är möjligt 
efter vår industriverksamhet som sedan länge är anpassad och uppbyggd i ett inhägnatindustri-
område med begränsad insyn, trafik och rörelse.

• Företagets verksamhet är av arten verkstadsindustri med därtill hörande trafik, ljudnivå, last-
ning/lossning av godsflöden, containerhantering och avfallshantering.

• Skapa tillräcklig buffertzon för godstransport med större lastbilar för att undvika köbildning 
och en säker trafiklösning. 

• Att kommande bostadstrafik riktas framåt in på området och att vänstersvängen/vägen förbi 
oss används för vår verksamhet och inte som allmän genomfart till ev. parkeringshus och bostä-
der.

• Företaget hanterar skrymmande artiklar till tung fordonsindustri samt strategiska artiklar till 
försvarsindustri.

• Att företaget kan ha lämpligt skalskydd och inhägnad anpassad efter den rörelse som sker runt 
fastigheten även i framtiden. Idag anpassat efter nuvarande rörelse.

• Parkeringsplatser för personal införlivas i anslutning till fastigheten för en nära och säker pas-
sage för anställda.

• Företaget har dygnet runt produktion med olika skift former.

Trafikbeskrivning
Typen av fordon som är återkommande dagligen via vår Godsmottagning och utlastning är; Lastbi-
lar med släp/Trailer – 24 m, Skåplastbilar- 12 m, Lastväxlare (Stena) samt skåpbilar.

I dagsläget är det i snitt ca 10-15 större lastbilar som passerar vår godsmottagning vardagar men
även helger. Avlastning och pålastning är merparten av skrymmande gods i form av fullastade hel 
och halvpallar, cipax-tankar med kemikalier/oljor, pallar med fat men även större maskiner (vid
investeringar) som lossas och lastas med kranbil. Även mindre paket som anländer och skickas med
budbilar förekommer frekvent. Slingbilar där kunderna ansvarar för tid/turlista för lastbilar
förekommer frekvent. 

Verksamheten har containerhantering utomhus i form av stora och småcontainrar för spån och 
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Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun 19 mars 2021 av stads-
byggnadsplanerare Emelie Dronsfield.

skrothantering som hämtas regelbundet med lastväxlare. Trucktrafik runt fastigheten sker frekvent 
mellan fastighetens portar.

Persontrafiken gällande anställda (158 st) är som mest intensiv vid våra skiftbyten vilket är klockan
06 (mån-fre), klockan 14:30 (mån-tor) samt 22:30 (mån-tor). Merparten av våra anställda kör bil till
arbetet, ett mindre antal cyklar/går. Ca 30 personer per skift rör sig vid dessa tillfällen. De som bör-
jar kommer strax före den angivna tiden, de som slutar går hem strax efter den angivna tiden vilket
innebär att det är ca 30 kommer strax före 06 och sedan åker 30 st strax efter.

För kontorspersonal är det som mest intensitet vid halv 8, men betydligt mer utspritt mellan 06:00 –
08:30 (totalt ca 30 personer).

 Kommentar: Genomförande av detaljplan för Zakrisdals handel bedöms inte påverka ZamParts verksam- 
	 het,	som	med	transporter	och	trafik,	betydande.	Planområdet	och	fastigheten	ligger	strax	norr	om	ZamPart		
 där infart sker innan verksamhetens godshantering.   
 
	 Planen	bedöms	inte	heller	bidra	till	någon	betyande	trafikalstring	som	ensamt	skapar	köbildningar	mm.		
	 Med	anledning	av	omkringliggande	planer	(bostäder,	utökad	handel	mm)	planeras	Ullebergsleden	kapaci-	
	 tethöjas	med	b	la	cirkulationsplats,	fler	filer	och	gång-	och	cykelvägar.	Åtgärder	på	Zakrisdalsvägen	med		
	 anledning	av	utvecklingsområdet	söder	om	ZamPart	hanteras	inom	planen	för	Zakrisdals	norra.	Åtgärder		
 längs Ullebergsleden hanteras inom planen Cirkulationsplats vid Gräsdalen. Se karlstad.se/karlstadvaxer  
 för mer info. 


