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Zakrisdalsverken – kort historik 
 
Mitt under andra världskriget, år 1940, startade byggnationen av ammunitionsfabriken på 
Zakrisdal och driften började i juni 1941. Produktionen flyttades successivt från den tidigare 
fabriken på Marieberg i Stockholm, vilken stängdes helt 1952. Flera platser var föreslagna 
för den nya fabriken. En av anledningarna till att det blev Zakrisdal var lättheten att bevaka 
området ut mot vatten och att stadens bebyggelse inte låg så nära. Zakrisdalsverkens 
huvudsyfte var att tillverka ammunition för försvarets räkning. Produkterna var bl.a. 
tändmedel och patronhylsor för kanonammunition. Produktutveckling och 
pansarvärnsammunition blev en stor exportvara.  
 
På fabriksområdet tillkom byggnader allteftersom verksamheten utvidgades. 
 

1940 

De första byggnaderna var en mängd mindre produktionsbyggnader kring den s.k. 
Zakrisdalsslingan. Byggnaderna ritades av den nationellt framgångsrika arkitekten Paul 
Hedqvist i en funktionalistisk stil i armerad betong. Taken var platta och ursprungligen 
gräsbevuxna. Alla hus hade utvändiga nödduschar, ett omfattande åskskydd och dörrar och 
fönster försågs med skyddsluckor i stål. 
 
1945 

Under andra utbyggnadsetappen uppfördes bl.a. lokaler för tändrörssammansättning, 
sprängteknisk kontroll, diverse förråd, en i berget insprängd värmecentral, marketenteri 
(serveringsställe) och en kontorsbyggnad. Flera byggnader var av rött tegel, men fortfarande i 
funktionalistisk anda med enkla linjära fönsterband och flacka sadeltak. 
 
1950 

Under etapp tre som pågick fram till sommaren 1950 byggdes den mekaniska 
tillverkningsavdelningen upp. Man övergick från principen att bygga mindre hus i stark 
konstruktion till en större mekanisk verkstad med mer rationell produktion. Den stod klar 
1949 och var uppförd i tegel med sågtandsformat tak.  
 
1960 

Under 1950-talets politiska oro, med Koreakriget och Sovjetunionens atomvapenupprustning, 
byggdes berganläggningen Z91. 1960 flyttades verksamheten som bedrevs i 
Zakrisdalsslingan, samt delar av den mekaniska verkstaden in i det gigantiska bergrummet 
(11 000 kvm). Här fanns också en kontorsanläggning med verkskyddcentral, extra 
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telefonväxel och skyddsrum. Tanken var att man vid behov skulle kunna evakuera in i berget. 
Byggnaderna i slingan togs i bruk för nya verksamheter. 
 
 

 
 
 
Kartan visar de olika utbyggnadsetapperna av Zakrisdalsverken. Den är sammanställd av sommarpraktikanterna 
Sofia Sternegård och Karin Manberger 2006. 
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1970-80-talen 

Under 1980-talet bedömde Sprängämnesinspektionen att den sprängtekniska belastningen 
hade blivit för hög vid Zakrisdal. Tillverkningen av sprängämnesfylld ammunition flyttades 
och byggnaderna i Zakrisdalsslingan tillverkade därefter rök- lys- och övningsammunition. 
Ett antal större byggnader i plåt eller tegel byggdes, som t.ex. det stora komplexet i norr och 
kontorsfastigheten vid entrén med restaurang – båda uppförda 1977. 
 
1994 

Efter Kalla kriget sjönk efterfrågan på försvarsmateriel och den svenska försvarsindustrin 
gjorde nedskärningar och omorganiseringar. 1994 avslutades den sprängtekniska 
verksamheten vid Zakrisdal och flyttades till Bofors i Karlskoga. Industriområdet övergick 
till Zakrisdals företagscentrum med civil verksamhet. 
 
Zakrisdalsverken var en tid Karlstads största industri med 1100 anställda. Det inhägnade 
området omfattade ca 80 hektar. Inom området fanns det t.ex. motionsspår, tennisbanor, 
sportstuga och båthamn för de anställdas rekreation samt några personalbostäder strax 
utanför entrén. Ammunitionsfabriken hade ett eget verkskydd, d.v.s. civilförsvar, med ett 
hundratal i organisationen. Det fanns en egen brandstation, pumpstation m.m. för säkerheten 
och för att kunna vara självförsörjande. 

 

Kulturhistoriskt värde 
 
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. Många f.d. arbetare med familjer har 
minnen och anknytning till området - trotts den ”hemliga” försvarskaraktären bakom grindar 
utanför staden. 
 
Industrihistoriskt kan man likna Zakrisdalsverken vid en bruksmiljö med samhällsfunktioner, 
som sjukstuga, matsal m.m. inom området samt personalbostäder för anställda av olika rang i 
anslutning. 
 
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 
o.s.v. 
 
Att i stort sett alla byggnader vi ser idag 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 
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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 - vilket alla byggnader är en del utav. Därför kan det 
vara svårt att peka ut särskilda byggnader med ett högre värde. 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.) 
 

 
Det som är intressant för fortsatt planarbete med Zakrisdals verksamhetsområde är hur det 
kulturhistoriska värdet yttrar sig rent konkret i det som vi kan se idag. Hur kan värdena 
bevaras och förstärkas och vara en positiv faktor i skapandet av ett område med en alldeles 
särskild karaktär? I följande text beskriver jag hur värdena yttrar sig fysiskt. 
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Kamouflage 
 
En viktig anledning till att den nationella ammunitionsfabriken blev placerad just vid 
Zakrisdal var det perfekta läget ur försvarssynpunkt. Området låg längst Vänerns strand, 
avskilt från staden med naturligt goda möjligheterna till bevakning. För att inte tillverkningen 
skulle upptäckas av flyg är bebyggelsen placerad i terrängen längs små slingrande vägar.  
 
Byggnaderna i sig är anpassade till naturen i skala och kulörer. Taken var under den första 
tiden täckta med gräs eller svart tjärpapp och vid krigstider kunde byggnaderna ytterligare 
kamoufleras med nät. Färgerna var jordnära och bestod av rödbrunt tegel och grönt. I 
området finns tre satshyddor som är helt klädda med gräs förutom vid ett fönsterband. 
 
Hela området med dess bebyggelse präglas av föreningen med naturen. Detta är kopplat till 
strävan att kamouflera verksamheten från främst luften, men även från land och från 
vattensidan. Grönstrukturen både när det gäller terrängen och växligheten främst i form av 
träd och buskar är mycket viktig för områdets karaktär. Byggnaderna är infogade i naturen 
och trädkronorna går ofta över takytorna. Till exempel är tallskogen i ”mitten” av slingan 
särskilt viktig eftersom den förstärker slingan och mellanrummen mellan de olika 
byggnaderna genom att den minskar tätheten i bebyggelsen. Det har visat sig att naturen även 
hade ett positivt rekreationsvärde för de som arbetade på fabriken. 
 
Att tänka på: 

• Undvik att planspränga terrängen - behåll kuperingen. Terränganpassa ny bebyggelse. 
• Bevara så mycket som möjligt av träd och annan växtlighet, särskilt sådan som står 

nära husen. 
• Behåll den mindre skalan i fristående byggnader i slingan. Vid ev. tillbyggnader av 

befintlig bebyggelse i slingan bör de inte skapa byggnadskomplex som blir för stora, 
och ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga i skala.  

• I slingan kan färg och ev. materialval med fördel anpassas till den ursprungliga 
kamouflagetanken. Det kan t.ex. handla om att återinföra gräs på taken och använda 
sig av naturens dova färger. 

• Behåll den slingrande vägstrukturen i slingan. Gärna med varierande vägbredd. 
 

     
Sprängtekniska museet (Z5) som ligger i slingan har      Utblåsningssida på en mindre byggnad (Z3) med stöd- 
mycket av det ursprungliga utseendet bevarat.                väggar, och fönsterband i en vägg i lättare material. 
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Sprängteknisk utformning 
 
Den sprängtekniska verksamheten har i allra högsta grad påverkat byggnaderna i slingan. På 
grund av hanteringen med ammunition är byggnaderna placerade med ett beräknat avstånd 
från varandra så att en explosion inte skulle sprida sig. De är byggda i små enheter och i en 
våning så att inte onödigt mycket skulle förstöras samt för personalens säkerhet. 
Konstruktionen är i betong men ”utåt” i slingan hade långsidan ett fönsterband längs en vägg 
i lättare material för att en explosion skulle kunna ”blåsas ut” åt detta håll och på så sätt rädda 
byggnader runtomkring samt förhoppningsvis resten av byggnadens konstruktion. Yttersta 
säkerhet iakttogs alltid och säkerhetstekniken var väl utvecklad. På byggnaderna fanns t.ex. 
åskledare, nödduschar och väggfasta stegar. 
 
Att tänka på: 

• Håll ett avstånd mellan byggnaderna och undvik att bygga ihop i för stora enheter. 
• Bevara intressanta detaljer på befintliga byggnader som visar på den sprängtekniska 

säkerheten, som t.ex. stegar, åskledarfästen, stålluckor vid fönster m.m. 
 
 

 
Situationsplan över slingan där de första produktionsbyggnaderna förlades år 1940. Byggnaderna längs östra 
sidan var avsedda för tillverkning av sprängpatroner. Västra sidans byggnader var avsedda för tillverkning av 
slagtändhattar för finkalibrig ammunition och sticktändhattar för artilleriammunition. 1960 flyttade denna 
verksamhet in i bergsverkstaden.  
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Slingan 
 
Slingan med dess byggnader visar på ett mycket konkret sätt både strävan efter kamouflage 
samt sprängteknisk säkerhet och är en viktig del av karaktären i hela området. Därför har 
bevarandet av dess karaktär hög prioritet. De flesta byggnaderna i slingan uppfördes under 
den första etappen i början av 1940-talet för tillverkning av sprängpatroner och tändhattar. 
De är ritade i funktionalistisk stil av arkitekten Paul Hedqvist. 
 
Något av det man bör tänka på i slingan är redan redovisat när det gäller kamouflage, 
anpassning till naturen och sprängteknisk utformning. I övrigt är det strukturen och helheten 
som är viktig att bevara. 
 
Att tänka på: 

• Förstärk slingans vägstruktur genom att inte splittra den med nya vägar ”inåt” i 
slingan. Det är viktigt att slingan är lätt avläsbar och att man kan uppleva den i sin 
helhet. 

• För att förstärka slingan och för att bevara kamouflagetanken kan ett större område 
med grönska bevaras i ”mitten” av slingan. 

• Ny bebyggelse bör placeras så att den förtätar slingan och på så sätt förstärker dess 
struktur och göra att man kan fortsätta att förstå och uppleva den.  

• De mest värdefulla byggnaderna (röda i Arkitekturprogrammet och ev. några blå) bör 
bevaras och bibehålla sin karaktär. 

• Nya byggnader bör anpassas till småskaligheten i skala och form. De bör inte vara 
högre än två våningar närmast slingan. De skulle kunna ha närmast ”platta” tak eller 
pulpettak för att anknyta till befintlig bebyggelse och gärna placeras med långsidan 
mot vägen. 

• Nya byggnader bör eftersträva en enhetlighet i färg och materialval. Utformningen 
kan inspireras av funktionalismen och av naturen. 

• Slingan kan bli ett trevligt promenadstråk med en karaktär som skiljer sig från övrig 
bebyggelse och som har mycket grönska. 

 

     
En del av slingan med flera mindre byggnader.             Byggnad Z17 i funktionalistisk stil. 
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       Ungefärliga områden som jag definierar som ”Slingan” (grön) och ”Centrum” (orange). 
 
 

”Centrum” 
 
Det mittersta området av Zakrisdals verksamhetsområde består av större byggnader än i 
slingan och är uppförda i tegel eller betong. Området började bebyggas under andra etappen 
1945 och har successivt växt och kompletterats. Det är de här byggnaderna man möter från 
de infartsvägar som finns idag. Området har en mer storskalig karaktär och kan därför 
bebyggas i större skala än vad slingan tål. I området finns flera kulturhistoriskt intressanta 
byggnader. Framförallt är den stora mekaniska verkstaden med sin tegelfasad och 
karaktäristiska sågtandade tak ett landmärke. Här finns också två vakttorn som minst sagt är 
intressanta. Området norr om centrum är inte bebyggt i så stor utsträckning att det ur 
kulturmiljösynpunkt är möjligt att bebygga mer fritt. De kulturhistoriska värdena som finns 
som finns i norr är nedfarter till bergrummet. 
 
Att tänka på: 

• Området i centrum tål en högre grad av förtätning i större skala. 
• De byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla (röda i Arkitekturprogrammet) bör 

bevaras. De kan möjliggöra blandade verksamheter. 
• Vägstruktur kan i möjligaste mån bevaras eller efterhärmas. Till exempel är raka 

vägar i rutnät inte förenligt med områdets karaktär. 
• Nya byggnader i kärnan av centrum kan med fördel ta upp färger, material eller andra 

karaktäristiska drag från befintlig bebyggelse i tegel och puts. 
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Vakttornen i norra delen av ”Centrum” är två av               Mekaniska verkstaden med sågtandstak uppfört 1949. 
några få bevarade i Värmland. 

 

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, samt cykelställ o.s.v. 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.  
 
Att tänka på: 

• Ta tillvara lampor som sitter utomhus så att de inte förstörs eller ”försvinner” och 
använd dem åter på sin ursprungliga plats. De är detaljer - men har betydelse för 
autenticiteten och helhetsupplevelsen. 

• Ta vara på utomhusklockor t.ex. vid entrén. De är mycket konkreta symboler för 
industrikaraktären. 

• Så långt som det är möjligt - bevara karaktäristiska detaljer på byggnaderna, som 
delar av åskledarsystem, väggfasta stegar, skärmtak o.s.v. 

 

     
Lampor vid två av satshyddorna med gräs på taket. 
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Väggfast stege upp till taket.                                          Klocka vid entrén till mekaniska verkstaden. 
 

Bevarande och komplettering 
 
Zakrisdals verksamhetsområde har stora kulturhistoriska värden. Att det i framtiden kommer 
öppnas för fler människor på ett tydligare sätt än tidigare innebär att fler kan uppleva 
området. Det har stor potential att bli ett intressant område med ett alldeles särskilt uttryck. 
Kompletteringar och förtätningar av ny bebyggelse kan bidra till att förstärka och förmedla 
det kulturhistoriska värdet.  
 
Två riktlinjer är väsentliga i resonemanget kring exploatering och bevarande. Dels att det 
tydligt skall synas vad som är äldre bebyggelse och vad som är nytt. Det är en fråga om 
ärlighet och äkthet. Dels att ny bebyggelse skall anpassa sig efter den speciella karaktär som 
området besitter. Att kombinera de här två riktlinjerna är en utmaning. 
 
Att tänka på: 

• De byggnader som är utpekade som röda i Arkitekturprogrammet ses som särskilt 
värdefulla enligt PBL 3:12 och bör bevaras.  

• De som är utpekade som blå besitter också värden och kan bevaras om användning 
finns eller strukturen/helheten i området utvecklas positivt av att de är kvar. 

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

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

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

ammunitionsfabriken 
 

Det aktuella området fungerade från 1600-talet och framåt som mark för stadsinnevånarnas 
försörjning. Den användes för betesdjur, kålgårdar och åkermark m.m. År 1826 uppfördes 
landeriet Zachrisdal - döpt efter ägaren Zacharias Stenström. Gårdarna Zakrisdal, 
Grundviken och Katrineberg samt ett antal sommarstugor fanns kvar i bruk fram till åren runt 
1940 då området exproprierades inför den blivande ammunitionsfabriken. Man rev de 
befintliga byggnaderna dels för att ge plats åt nya byggnader vid fabriken men även för att 
skapa en skyddszon runtom produktionen. Det fanns flera gårdar i området för det som vi 
kallar Västkust - Ulleberg, Romstad, Gräsdalen, Grundviken, Katrineberg, Zakrisdal, 
Margårdsängen, Anneberg och Bellevue. I dag är det i stort sett bara ekonomibyggnader i 
Grundviken som finns kvar i form av byggnader. Det finns dock strukturer som fortfarande 
påminner om jordbrukslandskapet i området för Västkust är t.ex. äldre vägar, torplämningar, 
planterade träd, namn från gårdar som har förts vidare till områden o.s.v.  
 
 

 
Karta från 1857 där bl.a. gårdarna Zakrisdal och Grundviken är utmärkta. Här kan man också  
se vilka vägar som var etablerade vid denna tid. 
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Inom Zakrisdals verksamhetsområde finns det inte många spår från den lantliga bebyggelsen. 
Det som vi idag kan avläsa är platsen för Zakrisdals gård, viss växtlighet i anslutning till 
denna plats, samt en allé mot Grundvikens gård. Zakrisdals gård låg där man idag möter 
entrén till verksamhetsområdet, strax innan parkeringen. Platsen ligger inom redan planlagt 
område och ingår inte i den aktuella planen. Där finns en plats med träd som vuxit runt 
gården. Nord-väst om verksamhetsområdet finns en allé som väglett till den gård som låg i 
Grundviken. 
 
 

 
Platsen där Zakrisdals gård låg är grönmarkerad. 

 
Att tänka på: 

• Bevara allén som går mot Grundviken. 
• Växtlighet som tyder på trädgårds- eller agrar verksamhet, som t.ex. fruktträd, syrener 

eller andra planterade växter – bör bevaras. 
• Historiska namn som Zakrisdal och Grundviken bör bevaras. 

 

Arkeologiska lämningar 
 
Under juni måndag 2008 gjorde Värmlands museum en kulturmiljöutredning i området vid 
Zakrisdal. Två arkeologer har efter arkivstudier genomfört fältarbete i området. Museet 
skriver: 
 

Inom utredningsområdet påträffades ett antal övriga kulturhistoriska objekt vilka inte är 
skyddade enligt kulturminneslagen. Lämningarna är emellertid tydliga representanter för 
hur området nyttjats från 1800-talet då stadsägornas struktur börjar lösas upp fram till 
bildandet av dagens Företagscentrum. Värmlands Museum har föreslagit att vissa av 
lämningarna bör lyftas fram och tydliggöras samt att dessa innefattas i 
planeringsprocessen kring det planerade bostadsområdet i Grundviken. 
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Del av karta över påträffade objekt i kulturmiljöutredningen. 

 
De påträffade lämningarna inom det aktuella området inom fastigheten Zakrisdal 1:10 syns 
på kartan ovan. Det är två husgrunder och tio bunkrar som är klassade till att ha ett 
medelvärde (utifrån skalan hög-medel-låg). Klassade att ha låga värden är ett krutförråd samt 
på bergshöjden i nordväst - tre stycken stenrader. Se Kulturmiljöutredning vid Zakrisdal för 
mer information. 
 
 
Källor: 

Ammunitionsfabrikerna Marieberg och Zakrisdal 1938-1953 av Sven Sandgren, 1982. 
Arkitekturprogrammet - Områdesbeskrivning för Zakrisdal samt inventering av Carina  
          Johansson, 2008. 
Det gamla Carlstad av Mats Ronge, 1958. 
FÖp Västkust – Kulturmiljö av Terese Myrin, 2006. 
Kulturmiljöutredning vid Zakrisdal – arkeologisk rapport från Värmlands museum 2008:44. 
MKB Västkust – Kulturmiljö av Terese Myrin, 2006. 
Stadens identitet Zakrisdal av Monica Björklund och Hans Johnsson, 1996. 
SWECO FFNS Idéskiss Zakrisdals förestagscentrum 2006-06-12. 
Ur mitt pappers- och minnesarkiv av Sven Sandgren, 1983. 
Vision Zakrisdal, av sommarpraktikanterna Sofia Sternegård och Karin Manberger, 2006. 


