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1 Bakgrund 

Zakrisdal är ett äldre industriområde som idag hyser ett stort antal 
verksamheter av varierande karaktär. I den fördjupade översikts-
planen avseende Västkust anges Zakrisdals verksamhetsområde 
som förtätningsområde med möjlighet att bygga upp till 600 bostäder.  

Föreslagen framtida bebyggelse i området1 uppgår till ca 1 500 
bostäder, vilket innebär ytterligare förtätning av området. Enligt 
aktuellt förslag kommer lokaler för verksamheter att flyttas och kon-
centreras till programområdets östra delar, mellan befintlig byggnader 
Z93 och Z47, se figur 1. 

I samarbete med Karlstads kommun har den nuvarande fastighets-
ägaren påbörjat arbetet med att ta fram ett planprogram, och på sikt 
ny detaljplan, för området. Föreliggande rapport har tagits fram i syfte 
att utgöra underlag för kommande planprogram. 

 

 

                                                 
1 Arbetsmaterial i planprocessen 2009-08-12, Rathsmans arkitektkontor och 
Skanark AB 
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Figur 1. Översiktskarta över Zakrisdals företagscentrum. Figur 1A utgör ett utsnitt ur 
aktuell företagskatalog och visar befintliga förhållanden. I figur 1B presenteras före-
slagen framtida bebyggelse i området (ur Arbetsmaterial i planprocessen 2009-08-
12, Rathsmans arkitektkontor och Skanark AB). Röda byggnader i figur 1B utgör 
befintlig bebyggelse som skall bevaras. Även byggnad Z93 skall bevaras. Ljusgrå 
byggnader utgör tillkommande lokaler för verksamheter. Svarta byggnader utgör till-
kommande bostäder. 
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2 Befintliga verksamheter 

Inom Zakrisdals verksamhetsområde 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 

• Provningsverksamhet 

• Förråd (ett flertal) 

• Kontor och försäljning (ett flertal) 

• Tre replokaler/musikstudios 

• Restaurang 

De båda ytbehandlingsindustrierna (Zakrisdalsverken AB och Yttec/ 
Bodycote Ytbehandling AB) är tillståndspliktiga och innehar tillstånd 
enligt Miljöbalken. 
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3 Bedömning av befintliga verksamheters 
påverkan på framtida boendemiljö 

3.1 Avgränsningar 
Föreliggande utredning avser bedömning av direkt påverkan från 
befintliga verksamheter (pågående verksamheter 2009) inom Zakris-
dals verksamhetsområde på boende- och vistelsemiljö vid planerade 
bostäder i det aktuella området. Påverkan på omgivande miljö och 
natur har inte studerats.  

Miljöpåverkan till följd av tidigare verksamheter och tidigare aktiviteter 
vid befintliga verksamheter, exempelvis via förorenad mark eller föro-
renade sediment och dumpat material i Kattfjorden, inkluderas inte i 
denna utredning. Ej heller har påverkan från verksamheter utanför det 
aktuella området studerats.  

3.2 Buller 
Buller från verksamheterna bedöms främst utgöras av buller från 
fläktar men omfattar även buller från transporter samt från lastning/ 
lossning. Bullermätningar och -beräkningar har utförts i samband med 
framtagandet av ny detaljplan för Zakrisdals villaområde2,3, öster om 
aktuellt område.  

Zakrisdalsverken AB och Yttec/Bodycote Ytbehandling AB har i 
gällande tillstånd villkorsbegränsningar för buller från verksamheten 
vid närmaste bostad. För Zakrisdalsverken AB anges också ett 
förutsatt skyddsavstånd till bostäder4. Med hänsyn till uppskattad 
trafikmängd bedöms också trafikbullernivån väl understiga gällande 
riktvärden och gränsvärden för vägtrafikbuller. 

Härutöver finns riktlinjer framtagna av myndigheter som dels avser 
begränsningsvärden5 för externt industribuller vid bostadshus och 

                                                 
2 Fastighet Zakrisdal 1:1, Karlstad. Kartering av externa bullerkällor samt 
beräkning av bullerimmission till omgivningen. WSP 2005-09-23. 
3 Fastighet Zakrisdal 1:1, Karlstad. Externbullerutredning. WSP 2004-12-01. 
4 Länsstyrelsen Värmlands län 2005. Miljöprövningsdelegationens 
kungörelsedelgivning för tillstånd till verksamhet vid Zakrisdalsverken, 2005-
12-27, diariernr 551-9685-05. 
5 Naturvårdsverket 1978. Externt industribuller – allmänna råd (SNV RR 
1978:5 rev. 1983. En omarbetad version finns som remiss jan 2010. 
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dels skyddsavstånd6 till bostäder från ytbehandlingsanläggningar 
med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. De rekommenderade 
skyddsavstånden varierar mellan 200 m och 500 m beroende på typ 
och omfattning på ytbehandlingsanläggning. 

Naturvårdsverkets värden för bullernivåer överensstämmer med 
tillåtna bullernivåer enligt gällande villkor för ytbehandlingsanlägg-
ningarna. 

I gällande tillstånd för Zakrisdalsverken AB har tillståndsmyndigheten 
godkänt lokaliseringen tack vare befintligt skyddsavstånd på 500 m till 
närmaste bebyggelse. 

I tillstånd för Yttec/Bodycote Ytbehandling AB finns ingen motsvaran-
de formulering om skyddsavstånd. Med hänsyn till verksamhetens art 
och omfattning och med vägledning av Boverkets riktlinjer kan ett 
skyddsavstånd på 200 m till närmaste bebyggelse antas vara rimligt. 

I detaljplan för Zakrisdals villaområde7 har dock planerade bostäder 
lokaliserats 130-150 meter söder respektive öster om byggnad Z47 
(Yttec/Bodycote mfl). 

 Bedömning och möjliga åtgärder 

Resultat av utförda bullerberäkningar visar att genomförande av ett 
antal bullerreducerande åtgärder, framför allt omfattande reduktion av 
fläktljud, innebär att gällande krav på bullernivåer vid bostäder upp-
fylls. Dock finns viss risk för överskridande av gällande bullervillkor 
vid de bostäder som planeras ligga i direkt anslutning till byggnad 
Z47. 

Eventuell omlokalisering av de verksamheter som i dag finns i bygg-
nad Z47 till nya lokaler till programområdets norra delar i kombination 
med att bostäder koncentreras i programområdets södra delar inne-
bär att krav på såväl bullerstörning som skyddsavstånd bedöms 
kunna uppfyllas vid planerade bostäder. 

Bullerstörning på grund av transporter, lossning och lastning kan inte 
uteslutas men bedöms vara av begränsad omfattning tack vare att 
                                                 
6 Boverket, 1995. Bättre plats för arbete. Allmänna råd 1995:5. Karlskrona 
1995. 
7 Detaljplan för Zakrisdals villaområde, Karlstads kommun, Värmlands län. 
Ark nr 39-P2007/03, antagen av SBN 2007-03-21, vunnit laga kraft 2007-04-
12. 
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lokaler för verksamheter planeras att koncentreras till områdets östra 
delar samt att transporter till och från verksamheter avses nå området 
via den norra infarten.  

Området hyser även tre replokaler/musikstudios. I samband med att 
vissa verksamheter inom programområdet flyttas bör dessa lokalise-
ras på tillräckligt avstånd från bostäder för att undvika eventuell ljud-
störning. 

3.3 Lukt             
Befintliga verksamheter avger normalt inga luktemissioner. Luktstör-
ning kan inte uteslutas vid eventuella driftproblem men avser endast 
undantagssituationer.  

 Bedömning och möjliga åtgärder 

Luktemissioner bedöms utgöra ingen eller ringa påverkan för när-
boende. Inga åtgärder erfordras. 

3.4 Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft från planområdet utgörs främst av utsläpp från trans-
porter. På grund av begränsad transportverksamhet bedöms det inte 
föreligga risk för att miljökvalitetsnormer överskrids. 

Utsläpp från de två tillståndspliktiga verksamheterna inom området 
bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för människors 
hälsa8,9.  

 Bedömning och möjliga åtgärder 

Utsläpp till luft bedöms inte innebära någon påverkan för närboende. 
Inga åtgärder erfordras. 

                                                 
8 Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad produktion vid 
Zakrisdalsverken AB:s anläggning på fastigheten Zakrisdal 1:10, Karlstads 
kommun. Länsstyrelsen i Värmland. Beslut 2005-12-27.  
9 Tillstånd enligt miljöskyddslagen, Yttec AB. Länsstyrelsen i Värmland. 
Beslut 1994-06-27. 
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3.5 Utsläpp till vatten 
Utsläpp till vatten bedöms främst utgöras av renat spillvatten från de 
båda ytbehandlingsindustrierna. Båda företagen har egna renings-
anläggningar varifrån renat spillvatten leds till Kattfjorden via Grund-
viksbäcken respektive den mindre bäck som rinner i programområ-
dets södra delar. Utsläpp till vatten från dessa båda företag regleras i 
tillstånd och tillhörande villkor för verksamheterna.  

Utöver renat spillvatten från områdets båda tillståndspliktiga verksam-
heter belastas närliggande vattendrag och kommunens dagvattennät 
med dagvatten från verksamhetsområdet. Separat provtagning av 
dagvatten har inte bedömts erfordras. Dagvatten innehåller normalt 
väg- och däckpartiklar samt eventuellt spill från transportfordon. 

Provtagning av sediment i de båda bäckarna inom området har 
genomförts under 200610 respektive 200811. De ytliga sedimenten i 
bäckarna innehåller bland annat metaller, alifater och vissa PAH:er. I 
Grundviksbäcken återfanns även flyktiga kolväten och ftalater. Sedi-
menten i de båda bäckarna bör enligt analysresultaten betraktas som 
förorenade. Föroreningarna bedöms härstamma från renat process-
vatten från Zakrisdalsverken AB (Grundviksbäcken) respektive från 
Yttec/ Bodycote Ytbehandling AB (den södra bäcken) samt från 
dagvatten från industriområdet. Fortsatt verksamhet medför fortsatt 
tillförsel av föroreningar till vatten och sediment. Eventuell sanering 
av befintliga sediment innebär därför enbart en temporär rening av 
vattendragen och inte en långsiktig förbättring på grund av fortsatt 
tillförsel. 

Det kan inte uteslutas att förorenade sediment kan utgöra en hälso-
risk för människor som kommer i kontakt med sedimenten. Risk för 
exponering bedöms begränsas till situationer då föroreningar mobili-
seras i samband med grävning och/eller schaktning i sedimenten.  

Områdena kring vattendragen kommer att fungera som närrekrea-
tionsområde för planerade bostäder. Bäckar och vatten inbjuder 
generellt till lek, vilket medför risk för att lekande (och grävande) barn 
exponeras för föroreningar i vatten och sediment. Vissa mindre barn 
kan även exponeras via intag av jord/sediment. 

                                                 
10 Zakrisdal, Karlstads kommun, Provtagning av sediment i 
Grundviksbäcken. WSP 2006-06-20. 
11 Zakrisdal, Karlstads kommun, Sedimentprovtagning. WSP 2009-01-26. 
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 Bedömning och möjliga åtgärder 

För att minimera risk för att framför allt lekande barn kommer i kontakt 
med förorenade sediment, föreslås vattendrag delvis förläggas i 
kulvert.  

I planförslaget bör tydliggöras krav på att särskild försiktighet iakttas 
vid arbeten i vattenområdet kring vattendrag.  

3.6 Ljusstörningar 
Ljusstörningar kan förekomma i samband med transporter, lastning 
och lossning under kvälls- och nattetid. Då lokaler för verksamheter i 
viss mån lokaliseras skilt från bostäder bedöms ljusstörningar inte 
medföra några betydande konsekvenser för boendemiljön i området.  

 Bedömning och möjliga åtgärder 

Inga åtgärder erfordras. 

3.7 Risk 
Inom området förekommer gasolbehållare. Lättpallen i Sverige AB 
har en gasolbehållare om 3 m3 placerad utomhus (inhägnad)12. 
Rekommenderat minsta säkerhetsavstånd till byggnad för cistern 
mindre än 10 m3 är 6 meter (3 meter med EI 60-avskiljning eller 
högre)13. Förutsatt att gasolbehållare hanteras och förvaras i enlighet 
med gällande bestämmelser och att rekommenderade skyddsavstånd 
uppfylls bedöms risken för närboende vara försumbar. 

Tunga transporter nära bostadsbebyggelse medför generellt viss 
ökad risk för trafikolyckor.  

Ullebergsleden är rekommenderad led för farligt gods till Skoghall. 
Rekommenderade skyddsavstånd från led för farligt gods för ny 
bebyggelse är 75 meter för handel och 150 meter för flerbostadshus, 
om inga åtgärder vidtas. Närmaste planerad byggnad inom program-
området ligger utanför rekommenderade skyddsavstånd. Risknivån 
bedöms därmed hållas inom acceptabla nivåer.  

                                                 
12 Telefonsamtal, Kari Klemettilä. 2009-09-25. 
13 Rekommenderade minsta säkerhetsavstånd utan särskild riskutredning 
mellan brandfarlig gas och känsliga punkter. AR till SÄIFS 2000:4, Cisterner, 
gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas. 
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 Bedömning och möjliga åtgärder 

Se nedan möjliga åtgärder rörande transporter. För övrigt bedöms 
inga åtgärder erfordras. 

3.8 Transporter 
Området hyser i dag ett stort antal verksamheter, såväl industriell 
verksamhet som lager och försäljning. Transporterna till och från 
området är därmed relativt omfattande.  

Störningar från transporter till och från verksamheterna utgörs främst 
av trafikbuller. Transporterna medför även viss damning, utsläpp till 
luft och risk för olyckor.  

 Bedömning och möjliga åtgärder 

Planförslaget bör utformas så att industrirelaterade transporter styrs 
till anslutningsväg i områdets norra del i syfte att undvika störning och 
riskmoment från tung trafik till närliggande bostäder. 
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4 Diskussion kring industriverksamheters 
utvecklingsmöjligheter 

Etablering av bostadsbebyggelse i enlighet med aktuellt förslag kan 
innebära begränsningar för utökning och/eller utveckling av befintliga 
verksamheter, främst industriella verksamheter.  

Närhet till bostadsbebyggelse kan medföra högre krav på befintliga 
verksamheter i samband med kommande tillståndsansökningar, 
bland annat vad gäller buller och transporter.  

I förlängningen kan inte uteslutas att förtätningen av området leder till 
flytt av befintliga verksamheter, med betydande kostnader som följd. 
Alternativa lokaliseringar för miljöstörande verksamheter bör därmed 
tillgängliggöras. Diskussioner med berörda verksamhetsutövare bör 
föras under plan-/programprocessens gång.  

Under förutsättning att industriverksamheter och bostäder inte lokali-
seras i nära anslutning till varandra bedöms dock möjligheterna för 
utveckling av befintlig industriverksamhet inom området kunna vara 
fortsatt goda. 

5 Sammanfattande bedömning 

Under förutsättning att de verksamheter som i dag är lokaliserade i 
byggnad Z47 flyttas till nya lokaler i programområdets norra del, att 
bostäder koncentreras till programområdets södra delar samt att 
industrirelaterad trafik styrs till anslutningsväg i områdets norra del, 
bedöms befintlig industriverksamhet kunna bedrivas utan betydande 
störningar för boendemiljön vid närmaste bostad. I området mellan 
byggnad Z93 samt eventuella nytillkomna industrilokaler och bostäder 
föreslås lättare verksamheter lokaliseras.  

Genom dessa vidtagna åtgärder bedöms även fortsatt verksamhet vid 
befintliga anläggningar kunna fortlöpa utan betydande konflikter. 


