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Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av
förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som
möjligt.

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka
planförslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset
och biblioteket. Granskningstiden är minst två veckor.

Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer
som inte är av principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden.

Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i
granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt 
bedöms vara berörd av förslaget.

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte är 
överklagad.

SÅ FUNGERAR PLANPROCESSEN

SAMRÅD LAGA KRAFTANTAGANDE   GRANSKNINGBEARBETNING BEARBETNING
EV. 
ÖVERKLAGAN

Handläggare:
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enl Plan  och bygglag (2010:900)
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PLANBESKRIVNING
Inledning

En planbeskrivning ska redovisa planens syften samt beskriva planens innebörd och konsekvenser 
av dess genomförande. Även planens förutsättningar ska redovisas. Planbeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestäm-
melserna. 

Planbeskrivningen är uppdelad i fem delar:
• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen och sammanfattar planbe-
skrivningen.
• Tidigare ställningstaganden - redogör för hurvida planen överensstämmer med tidigare beslut eller 
ställningstaganden såsom t.ex. översiksplan och riksintressen.
• Förutsättningar och planförslag – innehåller en beskrivning av nuläget och de planbestämmelser 
som finns på plankartan. 
• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
• Konsekvenser av planens genomförande –  beskriver konsekvenser och redovisar utfallet av be-
hovsbedömningen. 

Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Gestaltningsprogram

Utredningar
• Antikvarisk PM, stadsbyggnadsförvaltningen  2009-04-03. 
• Sammanställning av föroreningar i mark och grundvatten, SWECO 2010-02-08.
• Kompletterande miljöteknisk markundersökning, riskbedömning, SWECO 2012-02-23.
• Zakrisdalsverken, byggnaderna Z47 och F33 med omgivande mark. Riskbedömning. SWECO 

Environment AB. Rapport 2012-02-10
• Zakrisdal – Trafikbullerberäkning, WSP 2013-09-27, rev 2014-05-07.
• Befintliga verksamheter kontra planerade bostäder - bedömning av påverkan, SWECO 2010-

01-06.
• Buller från befintlig verksamhet vid ZamPart, SWECO 2010-12-14, uppdaterad bullerberäk-

ning, 2014-05-25.
• Naturinventering, Skogsstyrelsen 2013-06-10.
• Inventering av groddjur i två dammar på Zakrisdalsudden, DM Naturvård 2013.
• PM Dagvattenhantering Norra Zakrisdal, Karlstad, 2019-01-23.
• Inventering av fladdermusboplatser inför byggnation vid Zakrisdal. Calluna 2020-11-30.

Bakgrund
Planområdet utgjordes fram till 1940-talet av en stadsäga, dvs området fungerade som försörjnings-
område för invånarna i staden och användes för husdjurshållning, kålgårdar, åkermark osv. Området 
exproprierades 1940 inför den blivande ammunitionsfabriken. 1940 startade byggnationen av en 
ammunitionsfabrik på Zakrisdal. Produktionen flyttades successivt från den tidigare fabriken på 
Marieberg i Stockholm. Zakrisdal valdes på grund av lättheten att bevaka området ut mot vattnet 
och att stadens bebyggelse inte låg så nära. Zakrisdalsverkens huvudsyfte var att tillverka ammuni-
tion för försvarets räkning. Produkterna var bland annat tändmedel och patronhylsor för kanonam-
munition. 1994 avslutades den sprängtekniska verksamheten vid Zakrisdal och flyttades till Bofors i 
Karlskoga. 
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Zakrisdalsverken var en tid Karlstads största industri. Området var inhägnat och kring verksamhe-
ten fanns ett stort skyddsavstånd. Inom området fanns det till exempel motionsspår, tennisbanor, 
sportstuga och båthamn för de anställdas rekreation samt några personalbostäder strax utanför en-
trén. Ammunitionsfabriken hade ett eget verkskydd, det vill säga ett civilförsvar, med ett hundratal i 
organisationen. Det fanns sjukstuga, matsal, en egen brandstation, pumpstation mm för säkerheten 
och för att kunna vara självförsörjande. Området kan liknas vid en bruksmiljö med olika samhälls-
funktioner. Området för ammunitionsfabriken övergick efter nedläggningen till Zakrisdals företags-
centrum med civil verksamhet. 

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Zakrisdalsområdet med bostäder och 
service utifrån platsens förutsättningar.

Huvuddrag
Planförslaget innebär att norra delen av Zakrisdalsområdet utvecklas till en mer blandad stadsdel 
med bostäder, centrumfunktioner och arbetsplatser. Den södra delen av planområdet i anslutning 
till befintlig bebyggelse utvecklas till ett nytt centrumområde med bostäder, centrumfunktioner, 
besöksanläggning (idrott), parkering och icke störande verksamheter. Flera befintliga byggnader har 
ett kulturhistoriskt värde och ska bevaras. I västra delarna kan nya bostäder uppföras i gränsen mot 
en framtida park. I östra delen, uppe på Zakrisdalsberget, föreslås bostäder i fem till tio våningar 
som ger möjlighet till utsikt mot Vänern i väster.

Detaljplanen ger byggrätt för ca 75 000 kvm BTA i ny bebyggelse. I huvudsak kommer detta använ-
das för bostäder, vilket motsvarar ca 750 nya bostäder.

Plandata
Planområde och angränsande områden
Planområdet är beläget i västra Karlstad, ca 4 km från centrum. Planområdet omfattar ca 20 hektar. 
Området är långsmalt och sträcker sig från Ullebergsleden i nordost mot sydväst. I norr angränsar 
området till Ullebergsleden, i väster till Grundviken, i öster mot Zakrisdals villaområde samt i söder 
mot Zakrisdals verksamhetsområde. 
 
Avvägningar enlig Miljöbalken
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan 
lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum behöver särskilt beaktas;
2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planen bedöms uppfylla kraven på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen.
Planområdet ligger inom riksintresse 4 kap miljöbalken - Vänern. Detaljplanen bedöms inte påverka detta riksin-
tresse negativt. 

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden. 
Detaljplanen bedöms inte påverka dessa områden.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskilda 
normer för: 
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
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• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)
Planförslaget bedöms inte påverka dessa miljökvalitetsnormer negativt. De åtgärder som föreslås i samband med 
genomförande av detaljplanen som syftar till att inte öka föroreningshalter i Grundviksbäcken bedöms medföra en 
positiv effekt på vattenkvalitén i Kattfjorden. Planförslaget bedöms inte ge en negativ påverkan på miljökvalitsnormer 
för vatten. 

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m. 
Ovanstående bedöms inte påverkas av planförslaget.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen 2012. I översiktsplanen redovisas området som om-
råde för stadsutveckling.

Gällande detaljplan
Området är inte tidigare planlagt. 

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i maj 2011 att Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upp-
rätta ny detaljplan för utbyggnad av Zakrisdal. 

Detaljplanen har varit på samråd den 18 november – 20 december 2013. Därefter har detaljplanen 
varit på granskning vid två tidigare tillfällen. Första tillfället den 13 juni -22 augusti 2014 och andra 
tillfället 1 april – 27 april 2015. Detaljplanen har inte tidigare kunnat färdigställts på grund av att 
nödvändiga genomförandeavtal inte kunnat tecknats.

Detaljplanen är nu föremål för ett nytt samråd. Motivet är att det gått lång tid sen detaljplanen se-
nast var på samråd och bebyggelse föreslås på platser som inte tidigare prövats i samrådsskedet.

Planprogram
Ett planprogram har tagits fram för området. Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 
2011-01-26. Denna detaljplan följer intentionen i planprogrammet. Den vision som formulerades i 
planprogrammet är utgångspunkt för planförslaget.

Zakrisdal - Ett kulturhistoriskt stadsutvecklingsområde med förtätning i naturen som övergripande tema och aktiv 
blandstad som förebild. Här finns möjlighet att bygga en ekologiskt hållbar stadsdel med naturen och kulturhis-
torien som en väl integrerad del av gestaltningen. Zakrisdal kommer att ses som en unik stadsdel i Karlstads nya 
västkustområde och rymmer redan idag fantastiska miljöer och en spännande historia. Befintliga förutsättningar ska 
tas tillvara och utvecklas såsom naturen intill byggnader, spännande arkitektur och kulturhistoria, den dynamiska 
placeringen av befintliga hus, slingrande vägnät och integrering av verksamheter i kommande bostadsbebyggelse.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
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Illustration till områdets utformning 
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Förutsättningar och planförslag

Markanvändning
Idag används området för i huvudsak industri och lager. Området är inte detaljplanerat sen tidigare.

Planförslag
Inom planområdet föreslås en blandning av funktioner med bostäder, centrumfunktioner, vård, 
kontor och ej störande verksamhet. Med det menas att verksamheten inte får avge utsläpp till luft, 
bullra eller på annat sätt störa omgivande bostäder. Stora delar av planområdet är tänkt att användas 
för bostäder. I huvudsak planeras bostäder på områden som inte tidigare varit bebyggda. I områ-
det centrala delar föreslås en blandad centrumkaraktär med service och arbetsplatser. Detaljplanen 
medger här centrumändamål, kontor, besöksanläggning, parkering och icke störande verksamhet. 

Detaljplanen öppnar för tredimensionell fastighetsbildning för det bergrum som finns i området. 
Bergrummet är tänkt att användas för arkiv och lager.

Ett luftvärnstorn finns inom planområdet och har betecknats med användningen för besöksanlägg-
ning. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde även om den saknar en lämplig användning idag.

Bebyggelse
I områdets centrala del finns flera byggnader som är viktiga för områdets karaktär. De som är 
rödmarkerade i kulturmiljöprogrammet har markerats med (q) på plankartan. Byggnaderna får inte 
rivas och ska utvecklas på ett varsamt sätt. Den stora verkstadsbyggnaden Z47 har en karakteristisk 
siluett med sågtandstak och röda tegelfasader. Avsikten är att omvandla byggnaden från industri till 
annan användning som tex kultur, restaurang, parkering, mindre butik och andra servicefunktioner. 
I samband med det föreslås att moderna tillägg till byggnaden rivs. Detaljplanen ställer dock inga 
krav på att de rivs utan de delar som berörs kan stå kvar så länge de används. 

Planförslag

Centrum

I planområdet södra del, vid den genomgående huvudgatan, planeras för centrumfunktioner. I om-
rådet finns flera befintliga byggnader som ska finnas kvar och fortsatt fungera för kontor, besöksan-
läggning, tex idrott och icke störande verksamheter. Befintlig byggnad Z 47 kan också användas för 
parkering. I anslutning till de befintliga kontorsbyggnaderna kan också bostäder finnas.

Miljön kring huvudgatan liksom miljön kring centrumplatsen kräver en anpassning av byggnadernas 
volym och utseende till omgivande byggnader. Här tillåts tre till fyra våningar som komplement till 
den befintliga tvåvåningsbebyggelsen. 

Vid entrén till området föreslås ett nytt bostadshus om 10 våningar som en markering av områdets 
entré.

Bostäder

Bostäderna placeras kring tre gator som går i nord/sydlig riktning - Zakrisdalsvägen, Zakrisdalskro-
ken och ”Zakrisdalsbacken”.

Längs Zakrisdalsvägen planeras för bostäder i varierande typ och omfattning. Gatan är tänkt att i 
första hand fungera som en bostadsgata. Bebyggelsen placeras längs gatan och får utblick mot na-
turområden på gårdssidan. I norr utgörs bebyggelsen av radhus i två till tre plan och flerfamiljshus 
i fem våningar. Närmast centrumdelen finns lite högre bebyggelse i flerfamiljshus som varierar från 
fem upp till sju våningar. 
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Zakrisdalskroken fungerar som tillfart till bergrummet och rymmer funktioner kopplat till det 
liksom parkeringanläggningar och andra gemensamma funktioner. På västra sidan av gatan planeras 
för radhusbebyggelse i två plan, men även byggnader i upp till fem plan medges närmast centrum-
området. Visst inslag av bostäder är också möjligt öster om gatan.

Uppe på berget planeras för bostäder fritt placerade i skog med byggnadshöjder från fem till tio 
våningar. Från berget kommer utsikt mot Vänern i väster att kunna fås. Bostäderna nås med en ny  
gata men också från parkeringsanläggning längs Zakrisdalskroken.

Gestaltningsprogram
Utformningen av nya byggnader och bevarande av befintliga byggnader finns beskrivet i det ge-
staltningsprogram som följer detaljplanen. Gestaltningsprogrammet ska utgöra utgångspunkt för 
utformningen av nya byggnader.

Natur
Områdets skogsmiljöer kännetecknas av stor dominans av tall. Stora delar utgörs av grunda marker 
med berg i dagen och större partier med hällmarkstallskog. Tallen dominerar också starkt i området. 
Grova tallar i anslutning till vägarna bör nämnas som extra värdefulla med tanke på att kontinuitet 
i solbelysning är säkerställd på dessa platser. Generellt sett är naturvärdena mer kopplade till den 
talrika förekomsten av enskilda, grova tallar och lövträd än till sammanhängande bestånd eller bio-
toper med höga naturvärden. Inom planområdet finns rödlistade arter och skyddsvärd natur enligt 
den inventering som tagits fram under planarbetet. Huvuddelen av dessa ligger i områden som ej 
avses att bebyggas. 

En inventering av möjliga boplatser för fladdermöss har gjorts inom Zakrisdalsområdet. Inom 
planområdet är det främst bergrummet som utpekas som en möjlig viktig boplats för fladdermöss. 
Några träd bedöms också vara lämpliga boplatser. Dessa träd bedöms kunna stå kvar även efter att 
planförlaget genomförts. För bergrummet föreslås ingen förändring i detaljplanen.

Dammen i området har inventerats vad avser naturvärden. Inga höga naturvärden har dock identi-
fierats. 

Planförslag
På kvartersmark avsätts ett antal områden som natur. Inom dessa är avsikten att karaktären av 
naturmark ska bibehållas. Syftet är att behålla områdets karaktär av hus i skog men också att sä-
kerställa de biologiska värden området har idag liksom dess funktion som spridningskorridor för 
flera arter. Inom dessa områden ska träd och naturmark bibehållas. Stigar och promenadvägar får 
anordnas.

Planförslaget innebär att områden med höga naturvärden och enstaka objekt som utpekats i in-
venteringen kommer att påverkas. En tall som utpekats behöver tas ner då den hamnar mitt i den 
framtida huvudgata genom området. Som kompensation utpekas ett antal äldre solbelysta tallar i 
anslutning till torget för bevarande. 

Väster mot Zakrisdalsbäcken avsätts mark kring bäcken som allmän naturmark. Utanför planområ-
det planerar kommunen för en större park/ naturområde som blir en tillgång för hela västkustom-
rådet. Parken ligger i en lågpunkt så den kommer också bli viktig för områdets dagvattenhantering.
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Lek och rekreation
Inom området ska ordnas ytor för lekplats i anslutning till bostäder. Inom området finns få möjlig-
heter till öppna ytor för spontanidrott. Möjlighet till det kommer att finnas i parken väster om om-
rådet. Ytor för spontlek kan också anordnas på öppna flacka ytor på kvarersmark i nordväst. Mark 
finns avsatt för en större idrottsanläggning nordöst om planområdet vid Ullebergsleden. 

Kulturhistoriska värden
Det kulturhistoriska värdet för Zakrisdals verksamhetsområde finns beskrivet i Karlstads kommuns 
kulturmiljöprogram. 

Det kulturhistoriska värdet för området vid före detta ammunitionsfabriken Zakrisdal ligger i flera 
olika faktorer. Främst är det intressant ur ett nationellt försvarshistoriskt perspektiv. I de olika 
utbyggnadsetapperna är det försvarspolitiska läget under 1900-talet avläsbart och fabriken hade en 
viktig roll som materialförsörjare och produktutvecklare åt svensk försvarsindustri. Området är även 
intressant ur ett lokalt Karlstadsperspektiv eftersom Zakrisdalsverken var en så stor arbetsplats, 
under en tid den största i Karlstad. Industrihistoriskt kan man likna Zakrisdalsverken vid en bruks-
miljö med samhällsfunktioner som sjukstuga, matsal mm inom området samt personalbostäder för 
anställda av olika rang i anslutning. 

Försvarstekniskt och byggnadstekniskt är området intressant. Detta tack vare att så många byggna-
der är bevarade från tiden då de uppfördes och framstegen på den tekniska fronten därför fortfa-
rande är avläsbar, t ex när det gäller byggnadskonstruktion, säkerhetsåtgärder osv. Att i stort sett alla 
byggnader är uppförda för ammunitionsfabrikens räkning gör att området blir mycket lätt avläsbart, 
tydligt och pedagogiskt. Rent estetiskt anknyter byggnaderna fint till varandra och till naturen på ett 
enhetligt sätt vilket som helhet ger ett miljömässigt värde. Flera byggnader är arkitekturhistoriskt 
intressanta i sig, i stil samt konstruktion – välbevarade och tidstypiska, främst när det gäller den 
funktionalistiska stilen. 

En stor del av det kulturhistoriska värdet ligger i sammanhanget kring ammunitionsfabriken. Varje 
byggnad hade sin speciella funktion i produktionen, men det är sammanhanget och strukturen som 
innehar det stora värdet – vilka alla byggnader är en del utav. En del byggnader är dock mer välbe-
varade 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 na-
turen, byggnaderna i sig samt sprängteknisk utformning är sådant som visar på områdets särskilda 
karaktär. 
 
Karaktäristiska detaljer
Zakrisdals verksamhetsområde är ovanligt väl bevarat från de första etapperna på 1940-talet i 
funktionalistisk stil. Det finns t ex skärmtak över entréer och många olika slags armaturer som är 
bevarade – vilket idag är ovanligt att fortfarande finna på sin ursprungliga plats. Det finns saker 
som tydligt visar på den industriella karaktären, som utomhusklockor (som så tydligt förmedlar 
brukskulturen), cykelställ osv. Detaljer på byggnader som har med sprängteknisk säkerhet att göra 
är intressanta för att de är så speciella för just Zakrisdal. Det är t ex väggfasta stegar, åskledare och 
fönsterluckor i stål. 

Centrum (i planområdets mitt) består av större byggnader än i slingan och är uppförda i tegel eller 
betong. Området började bebyggas under den andra etappen och har successivt växt och kom-
pletteras. Området har en mer storskalig karaktär än slingan. I området finns flera kulturhistoriskt 
intressanta byggnader, framför allt är den stora mekaniska verkstaden med sin tegelfasad och sitt 
karaktäristiska sågtandade tak ett landmärke. Här finns också två luftvärnstorn som är kulturhisto-
riskt intressanta ur försvarshistorisk synpunkt. Området norr om centrum inbegriper nedfarterna 
till bergrummet, som har ett kulturhistoriskt värde. 
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Kulturhistoriska lämningar
En kulturmiljöutredning utfördes av Värmlands museum under 2008. Stora delar av utredningsom-
rådet var täckt av vatten under sten- och bronsåldern. Det är framför allt de norra och östra delarna 
av utredningsområdet som varit ovan den i det här fallet äldsta strandlinjen. Dessa områden utgörs 
emellertid av berghällar eller blockrik moränmark och höjderna representerar därmed inte några bo-
platslägen. Vid kulturmiljöutredningen påträffades dock ett antal kulturhistoriska lämningar. Dessa 
lämningar är inte skyddade enligt kulturminneslagen, men utgör spår och markörer i landskapet 
som berättar om de aktiviteter vilka förekommit i området under historisk tid. Inga formlämningar 
påträffades vid utredningen.
 
I området påträffades två husgrunder, tre övriga lämningar (i form av stenrader) samt ett antal mi-
litära anläggningar (i form av ett krutförråd samt flertalet bunkrar). Flertalet av lämningarna ligger 
ovanpå bergsryggen i öster. Några lämningar påträffades även i planområdets norra del, i skogs-
området intill Zakrisdalsverken. Värmlands museum har värderat lämningarna utifrån skalan; hög, 
medel, låg. Samtliga påträffade lämningar har värderingen medel eller låg. Det finns ingen lämning 
av högt värde inom planområdet. 

Planförslag
De byggnader som är rödmarkerade i kulturmiljöprogrammet betecknas med q på plankartan. Det 
innebär att dom inte får rivas och att dom ska förändras på ett varsamt sätt.

Utdrag ur kulturmiljöprogrammet. 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 kulturmiljöprogrammet.)
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Gator och trafik
Planområdet nås idag via Ullebergsleden. En infart finns via Zakrisdalsvägen vid Gräsdalen och en 
tillfart via Zakrisdalsvägen med anslutning vid Ulleberg. Områdets huvudentré ligger vid cirkula-
tionsplatsen vid den gamla vakten. Inom området finns ett finmaskigt nät av asfalterade ytor som 
används av alla trafikslag. 

Planförslag
Genom området planeras för en nya huvudgata som ska förbinda Zakrisdalsvägen med Bergviks 
handelsområde och nya bostäder vid Katrineberg. Gatan har en viktig funktion för kollektivtrafik-
försörjningen av området och är tänkt att vara en del av Karlstadsstråket. Gatan utformas med en 
gatusektion om 14 meter som rymmer körbana, gång- och cykelbana på norra sidan och gångbana 
på södra sidan. Genom centrumområdet mellan cirkulation i öster och korsningen med gatan mot 
Ullebergsleden i väster utformas gatan med en stadsmässig utformning, med kantsten, träd och 
belysningsarmaturer i måttfull skala. 

Zakrisdalsvägen förbinder den nya huvudgatan och Ullebergleden. Gatan är i första hand tänkt att 
vara en bostadsgata och behöver utformas för låga hastigheter. En separerad gång- och cykelväg 
planeras längs gatan. 

Inom området i övrigt planeras för ett finmaskigt gatunät med trafik på de gåendes villkor.

Parkering
Parkering enligt gällande parkeringsnorm anordnas på kvartersmark. Huvuddelen av parkering pla-
neras ske som ytparkering. Det är också möjligt att anordna parkeringshus centralt i området längs 
Zakrisdalskroken. Eventuellt kan delar av befintlig bebyggelse användas för parkering, tex Z 47. I 
delar av området kan grön resplan prövas i samband med bygglov, främst de delar med närhet till 
kollektivtrafik.  

Fastigheten Zakrisdal 1:22 norr om planområdet har rätt till 80 parkeringsplatser inom Zakrisdal 
1:23. Förslagvis placeras dessa längs Zakrisdalsvägen på västra sidan. De är dock belägna utanför 
aktuellt planområde.
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Lasttrafik
Lastrafik till verksamheter inom planområdet sker på gatumark blandat med övriga trafikslag. Norr 
om området finns befintlig verksamhet (Zampart). Tillfart till lastintag har studerats i planarbetet 
och trafikytorna dimensionerats för att klara tung trafik. För att kunna hantera fler fordon planeras 
för en ficka längs gatan för att tung trafik ska kunna vänta vid ev kö till lastintaget. 

Gång- och cykeltrafik
Huvudstråk för gång- och cykel genom området sker längs huvudgatan. Detta stråk kopplar vidare 
mot Karlstad centrum och på sikt till Bergviks handelsområde. Längs gatan förbi bostäderna och 
norrut mot Ullebergsleden planeras också för en gång- och cykelbana. 

Det finns möjlighet att utveckla gångstråk genom området från Zakrisdals vårdboende till dalgång-
en i väster via områdets naturområden. 

Kollektivtrafik
På huvudgatan genom området planeras för busstrafik med Karlstadsstråket. Bussarna integreras i 
gatumiljön med biltrafik. En hållplats föreslås centralt i området. Hållplatsen ges en tydlig och fram-
trädande utformning i stadsmiljön. Förslagsvis utformas den som sk stopphållplats, vilket innebär 
att övrig trafik måste stanna och vänta när bussen stannar vid hållplatsen. Detta ger en hög trafiksä-
kerhet vid hållplatsen samtidigt som en markering görs om vilket trafikslag som är prioriterat.

Geotekniska förhållanden
Inom hela planområdet som avses att bebyggas är det berg i dagen eller nära till berg. Kullen i väs-
ter som ska bebyggas med bostäder består till stor del av utfyllt material, sprängsten. 

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2019-06-12

Skala 1: 4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Skiss till angöring för lasttrafik till Zampart.
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Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Befintlig bebyggelse inom planområdet är idag försörjd med dricksvatten från det allmänna led-
ningsnätet via en anslutningspunkt vid infarten till Zakrisdal i den södra delen av planområdet. I hu-
vudsak allt spillvatten från befintlig bebyggelse avleds till det allmänna ledningsnätet via en anslut-
ningspunkt i den södra delen av planområdet. Spillvatten från det så kallade ”bergrummet” avleds 
dock via en anslutningspunkt i Zakrisdalsvägen, öster om planområdet. Befintligt spillvattennät 
inom Zakrisdals verksamhetsområde är i mycket dålig kondition med stort inläckage i ledningsnätet 
av tillskottsvatten. Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten.

Planförslag
Allmänna huvudvattenledningar anläggs inom planområdet. Från befintlig anslutning i den södra 
delen av planområdet dras en ledning i planerad huvudgata som ska ansluta till Katrinebergområ-
det och vidare till befintligt ledningsnät vid Bergviks handelsområde. Från den planerade ledningen 
anläggs allmän vattenledning och nya ledningar för spillvatten i de gator som är allmän plats.

Gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp används för att försörja bebyggelsen på berget. 
Dessa ledningar ansluts till de allmänna ledningarna i huvudgatan. Vissa byggnader i området ligger 
lägre än de ledningar som de skall anslutas till vilket ställer krav på pumpning av avloppsvatten. Ett 
E-område har avsatts i norra delen av planområdet avsett för ev pumpstation för avloppsvatten.

Principskiss dagvattenhantering

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2019-06-12

Skala 1: 4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun
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Hög bebyggelse kan komma att kräva separat tryckstegring för att alla våningsplan ska ha erforder-
ligt vattentryck. Brandposter kommer att placera på strategiska platser i området.

Dagvatten
Vänern (Kattfjorden) är recipient för dagvatten från planområdet. Kattfjorden är även ytvattentäkt 
för Sörmons vattenverk som försörjer Karlstads tätort och Hammarö kommun med dricksvatten. 
Planområdet ligger inom den sekundära skyddsområdet för ytvattentäkten. Planområdet avvattnas 
idag via Grundviksbäcken nordväst om området och Margårdsbäcken söder om området.

Planförslag
Efter exploatering ska flödet av dagvatten till recipienten vara i det närmaste oförändrat jämfört 
med nuvarande avrinning, med hänsyn till Kattfjordens betydelse som ytvattentäkt och eventuella 
föroreningar som kan finnas i Grundviksbäckens sediment samt i viken. Det allmänna dagvatten-
systemet ska byggas ut och anslutas till fastigheterna inom planområdet, som kommer att ingå i 
kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 

Dagvattnet kommer som idag att avledas till Grundviksbäcken och Margårsdsbäcken för vidare 
avledning till Vänern.

I de delar som kommer att fortsätta vara natur- eller parkmark kan dagvattnet infiltreras i marken 
eller tas upp i växter. Inom kvartersmark bedöms däremot inte någon betydande möjlighet till 
infiltration finnas. För att få ett oförändrat dagvattenflöde till recipienten ska dagvattnet fördröjas 
både inom kvartersmark och inom allmän mark. Öppna dagvattenlösningar med diken, kanaler och 
dammar ska eftersträvas för att avleda och fördröja flödet, men även för att skapa estetiska mervär-
den inom bebyggelsen.

Föreslagen bebyggelsekaraktär genererar låga halter av föroreningar i dagvattnet. Låga halter av 
föroreningar, flödesfördröjning och avledning via bäckar till Kattfjorden medför att man inte behö-
ver rena denna typ av dagvatten. 

I syfte att undvika att tillföra föroreningar till dagvattnet vid källan så ska val av lämpligt ytskikt på 
byggnader och liknande beaktas. För att undvika att föroreningar från trafik tillförs dagvattnet så 
ska ytvatten från vägar och parkeringsplatser i möjligaste mån ytavleds över gräsytor innan uppsam-
ling i dräneringsstråk eller dagvattenbrunnar för vidare avledning. 

För flödesfördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark för bostäder och skola 
ska fördröjningsdammar/-magasin anläggas motsvarande 70 m3 per hektar hårdgjord yta. Detta 
motsvarar att 50 % av dagvattenflödet från de hårdgjorda ytorna ska fördröjas innan det avleds till 
den allmänna dagvattenanläggningen. Med hårdgjord yta avses hårda tak, asfalt och plattor. Det 
mest effektiva sättet att minska dagvattenavrinningen är att minska andelen hårdgjord yta samt att 
bevara befintlig uppvuxen vegetation. Genomsläppliga material och vegetation bidrar till att dag-
vattnet infiltreras på platsen. Om åtgärder vidtas inom fastigheten, som t ex anläggande av ”gröna” 
tak, stuprörsutkastare med tät vattenavledare och avledning till gräsyta för infiltration/fördröjning, 
så kan magasinsvolymen reduceras med motsvarande volym. 

Inom naturmark (NATUR) finns möjlighet att anordna allmänna dammar för dagvatten som för-
dröjer och renar dagvattnet innan det släpps vidare ut i Vänern.
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Extrema regn och flödesstråk
I det planerade dagvattensystemet saknas kapacitet för extrema regn. Dessa måste därför avledas 
via flödesstråk på markytan till recipient. Markytor inom kvartersmark ska höjdsättas så att kraftiga 
regn kan ytavledas mot anvisad punkt vid fastighetsgräns.

Dräneringsvatten och dämningsnivå
Husgrundsdräneringar ska anslutas till dagvattenledning antingen genom självfall (om detta är 
möjligt) eller genom pumpning. Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvat-
tenledningens dämningsnivå i förbindelsepunkten beaktas. I normalfallet ligger dämningsnivån 
lika med gatans nivå utanför fastigheten, vilket innebär att dräneringen ska ligga över denna nivå. 
Hamnar dräneringen under denna nivå och det inte kan accepteras att dräneringsledningen ibland 
kan stå dämd, måste dräneringsvattnet pumpas och dräneringsledningen förses med backventil eller 
motsvarande.

El
Inom planområdet planeras för ett antal transformatorstationer inom ytor med markanvändning E.

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns framdraget i området. Ny bebyggelse ansluts med fördel till detta system.

Störningar, hälsa och säkerhet
Inom området finns idag industri som ger upphov till störningar till omgivningen. De verksamheter 
som finns nära planerade bostäder omlokaliseras om de bedöms störa eller på annat sätt påverka 
planerade bostäder. Zampart vid Ullebergsleden (utanför planområdet) omges av ett skyddsavstånd 
om 200 meter. Inom detta område planeras inte för några bostäder. 

Risker
Inom området finns idag en del verksamheter som ger en ökade risk för omgivningen vid olyckor, 
bla lagras gasol i anslutning till Z47. De verksamheter som påverkar omgivningen beträffande risker 
föreslås flyttas från planområdet för att kunna möjliggöra för ett mer blandat innehåll i den centrala 
delen med ett stort inslag av bostäder. Detta har också formulerats som ett villkor för bygglov för 
bostäder och skola. 

På Ullebergsleden transporteras farligt gods. Inga bostäder eller skyddsvärd bebyggelse planeras i 
närheten.

Översvämning
Planområdet bedöms inte vara utsatt vid risk för översvämning enligt de riktlinjer som finns i kom-
munens översvämningsprogram. 

Buller
Den genomgående huvudgatan kommer medföra bullerstörningar till planerade bostäder. Den tra-
fikbullerutredning som gjorts visar att riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå kan komma överskri-
das vid fasad mot gata för flera planerade byggnader. (bullerutredningen är gammal, men bedöms 
kunna utgöra ett underlag för detaljplanen, senare körningar i trafikmodellen ger mindre trafik än 
det som bullerutredningen utgått från). Nya byggnader med bullernivåer över 60 dB(A) måste pla-
neras så att hälften av boningsrummen orienteras med öppningsbart fönster mot ljuddämpad sida, 
dvs under 55 dB(A). Bullerutredningen tyder inte på nivåer över 65 dBA. Således kan bostäder om 
max 35 kvm ordnas inom hela planområdet.
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Luft
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms inte ge överskridande av miljökvalitetsnormer för luft-
kvalitet varken i området eller orsaka överskridande i den omgivande staden. Området är relativt 
glest bebyggt, beläget i ett skogsområde, bostäder planeras långt från större trafikleder och gatunä-
tet i området har relativt lite trafik. Sammantaget bedöms planen därför inte ge upphov till överskri-
dande av miljökvalitetsnormer för luft.

Markföroreningar 
Produktionen vid Zakrisdal bestod tidigare till största delen av tillverkning av ammunition och 
tändmedel. Verksamheten omfattade även bland annat ytbehandling med avfettning, målnings- och 
lackeringsverksamhet och experimentverkstad. Verksamheten vid Zakrisdal har omfattat mycket 
kemikalier. Till största delen rör det sig om syror och baser för ammunitionstillverkning, men även 
en hel del metaller för bl a ytbehandling. För avfettning av metalldelar har trikloretylen använts. 
Transporter av syror, alkali, trikloretylen och oljor skedde direkt till respektive förråd/lagertank 
inom området. 

Efter att verksamheten avslutades gjordes en saneringsplan 1991-1996 för området. Planen genom-
fördes i samarbete med Sprängämnesinspektionen och tillsynsmyndigheten. Saneringsplanen var 
inriktad på sanering av explosivämnen i byggnader, avloppsledningar och mark. Många byggnader 
sanerades och revs. Äldre avloppsledningar grävdes upp från byggnaden ut till stamledning. ”För-
störelsebrunnar” grävdes upp, deponier och brännplatser har sanerats. De lokaler som använts för 
ytbehandling och mekanisk verksamhet omfattades inte av saneringsarbetet. Eftersom saneringen 
var inriktad på explosivämnen uppmärksammades heller inte föroreningar i mark vid dessa arbeten. 
I arbetet har även staten ett ansvar genom SGU för sanering efter den tidigare verksamheten ner 
till de generella riktvärdena för MKM. Sanering från MKM ner till åtgärdsmålen för den planerade 
markanvändningen ska bekostas av exploatören.

I området finns en hög med upplagda schaktmassor. Denna hög innehåller relativt mycket spräng-
sten. Provtagning som genomförts har inte påvisat några anmärkningsvärda föroreningshalter. 

Sanering av jord ovan grundvattenytan har skett till mindre känslig markanvändning av den kända 
förekomsten av markföroreningar vid Z47. Fortsatt sanering pågår av klorerade ämnen i grundvatt-
net pågår genom s.k insitusanering. Den löpande provtagningen visar att halterna minskar.
I dagsläget bedrivs det en mängd olika verksamheter inom området. Många av verksamheterna 
består av små företag med ett fåtal anställda. Exempel på verksamheter som förekommer är bolag 
som säljer abonnemang på färsk frukt (fruktkorgar) till bolag inom tillverkningsindustrin, tillverk-
ning av pallar av kartong, keramikerverkstad, museum, ytbehandlingsindustri, företagshotell med 
diverse konsultbolag, restaurang m.m.

Markundersökningar av jord har genomförts i flera omgångar i hela planområdet och det kan kon-
stateras att verksamheten har gett upphov till markföroreningar.

I Zakrisdalområdet finns jordlagren i relativt trånga sänkor med bergryggar intill (eventuellt med en 
ringa jordmäktighet). Jordlagren bedöms vara sammanhängande i svackornas längdriktning. Mellan 
svackorna går ofta berg i dagen eller berg med liten jordmäktighet. Jordlagerföljden är ofta ett lager 
av friktionsmaterial med mäktighet 0,5 – 1 m över silt och lera. I högre belägna lägen med tunna 
jordlager överlagrar friktionsjorden ofta morän utan skikt av silt och lera. På slättlandet i väster 
består dock jorden av (tilldels) mäktiga lerlager.
Områdets geohydrologi styrs av områdets geologi och topografi. Om inte vattnet avrinner på ber-
gytan kommer det att följa svackornas riktning. Sannolikt sker transporten i jord främst i det översta 
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friktionsskiktet. Viss andel kan tänkas tränga ner till moränen ovan berg. Vad som dock sannolikt 
utgör den dominerande transportvägen för grundvatten (och föroreningar) är ledningar med om-
kringliggande fyllning.

Jord
Flera undersökningar och utredningar har utförts i området. Det finns en större sammanhållande 
förorening av klorerade kolväten samt petroleumkolväten vid byggnad Z47 i planområdets södra 
del. Dessutom har flera mindre hotspots i övriga delar av planområdet påträffats.  

Undersökningarna har visat att följande föroreningar har påträffats:
• Klorerade kolväten (vid by Z47)
• Metaller (bly, koppar, kvicksilver, tenn, zink)
• Petroleumkolväten 
• PAH
• Xylen
• Bensen
• Etylbensen
• Hexaklorbensen
• PCB
Utredningarna som har utförts på aktuellt område är relativt omfattande och bedöms ge en god 
generell bild av föroreningssituationen. 

Sediment och vatten i Genesarets sjö
Sediment och vatten har undersökts i Generasets sjö. Analyserna visar att sedimentet är relativt opå-
verkat medan vad gäller ytvattnet kan man se en påverkan.

Planförslag
Planen förutsätter genom planbestämmelse (administrativa bestämmelser) på plankarta, att startbe-
sked för byggnation inte får ges förrän förorenad mark har åtgärdats i enlighet med tillsynsmyndig-
hetens krav och föreslagna åtgärdsmål som beskrivs nedan, rubriken Åtgärdsmål. Planen förutsätter 
även att masshantering sker i samråd med tillsynsmyndighet. Innan schaktningsarbeten sker ska 
samråd ske med tillsynsmyndighet avseende eventuellt behov av kompletterande undersökningar på 
aktuellt område.

Åtgärdsmål
Det finns två riskbedömningar för området, en för hela Zakrisdalsområdet och en för byggnad Z47 
där höga halter av klorerade ämnen påträffats. Planen förutsätter att följande övergripande åtgärds-
mål ska gälla för planområdet.
Övergripande åtgärdsmål
• Föroreningar inom området skall inte ge upphov till oacceptabla hälsorisker för människor som 

arbetar inom området.
• Föroreningar inom området skall inte ge upphov till oacceptabla hälsorisker för människor som 

kommer att bo inom området eller besöker området.
• Föroreningar inom området skall inte ge upphov till oacceptabla risker för markekosystem 

inom området kopplat till den planerade markanvändningen.
• Föroreningar som härstammar från området skall inte ge upphov till oacceptabla risker för vare 

sig människor eller ekosystem utanför området.
• Föroreningar som härstammar från området skall inte ge upphov till oacceptabel påverkan på 

grundvattnet som naturresurs.
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Mätbara åtgärdsmål
De riskbedömningar som gjorts för området kommer att ligga till grund för de åtgärdsmål som 
föreslås. Mätbara åtgärdsmål har inte fastställts utan det kommer att ske av tillsynsmyndighet i ett 
senare skede. För byggnad Z47 finns fastställda åtgärdsmål.

Åtgärdsplan
Delar som bebyggs med bostäder (gula området i plankartan). Sanering kommer att behöva utföras 
av vissa s.k hotspots. Då jordtäcket är relativt tunt är schaktsanering en lämplig metod. Då bostäder 
kommer att skapas i ett attraktivt läge kommer kostnaderna för saneringen att kunna hanteras av 
exploatören. Uppschaktade massor ska hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med tillsynsmyndig-
hetens krav. Massor som är möjliga att återanvända ska återanvändas så mycket som möjligt inom 
detta projekt eller i andra kringliggande projekt.

Byggnad Z47
Sanering pågår i SGU:s regi ner till åtgärdsmål baserade på MKM.
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GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta
Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning.
Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen

Exploateringsavtal
Utbyggnad av allmän plats
Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten 
och dagvatten

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
ev markförorening och sanering.

Exploatör Exploatering inom kvartersmark

Avtal
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägaren.

Exploateringsavtal ska träffas mellan exploatören och kommunen. Avtalet ska reglera exploatörens 
åtaganden vad gäller anläggningar på allmän plats och bidrag till infrastrukturåtgärder utanför plan-
området som är till nytta för exploateringen.

Anmälan och tillstånd
Ansvar för anmälan eller tillstånd enligt nedan ligger hos den som ansvarar för respektive verksam-
het. Anmälan ska göras till miljönämnden för att bedriva förskola, skola eller fritidshem.

Om bergvärme ska användas ska detta anmälas till miljönämnden innan arbete påbörjas. Vid 
bedömning ser miljönämnden till helheten i området beträffande anläggande av bergvärme, för att 
undvika att för många tar ut värme och konkurrerar om ”värmetillgången” i grundvattnet.

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska anmälas till
miljönämnden innan schakt inom områden påbörjas.

Innan arbete som innebär dammanläggning mm sker ska anmälan göras till miljönämnden som 
tillsynsmyndighet.

Omprövning/upphävande av befintligt markavvattningsföretag ska ansökas hos mark- och miljö-
domstolen. Åtgärder som kan komma att påverka avvattningsföretag är tillståndspliktiga. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem (5) år från det datum planen vinner laga kraft. Under genomförande-
tiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).
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Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och 
framtida drift och underhåll av allmän plats (allmänna gator, park- och naturmark) inom planområ-
det.

Fastighetsrättsliga frågor

Planen innebär att nya fastigheter ska bildas inom kvartersmark. Vid fastighetsbildning av bostads-
mark är det viktigt att beakta anslutningspunkter till VA samt ytavledningspunkter för dagvatten och 
extremregn. 

All mark inom allmän plats (gator, gång- och cykelvägar och naturmark) inom planområdet ska 
överlåtas till kommunen och inregleras i kommunens angränsande fastighet.

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Nya gemensamhetsanläggningar kan behöva bildas inom kvartersmark för parkering, kommunika-
tionsytor, gator, dagvattenhantering  eller liknande. Ledningsrätt kan behöva bildas för dagvatten-
ledning i nordvästra delen av planområdet.

Ett befintligt servitut för trafik påverkas av detaljplanen i den norra delen av planområdet. Delar av 
ytan planeras bli allmän gata istället.

Ekonomiska frågor

Kostnader
Fördelning av kostnader mellan kommunen och exploatören regleras i detalj i exploateringsavtalet.

Utbyggnad av matarledningar för elnät samt transformatorstationer bekostas av Karlstads Elnät 
AB.

Utbyggnad av fjärrvärme bekostas av Karlstads Energi AB.

Utbyggnad inom kvartersmark belastar respektive exploatör.

Allmänna anläggningar som är till nytta för flera detaljplaneområden och/eller för kommunens 
invånare i stort kan finansieras dels med intäkter i de olika områdena, dels med skattemedel.

Kostnad för fastighetsbildning för bostadsfastigheter och för överförande av allmän platsmark till 
kommunen ska belasta exploatören.

Avgifter
Planavgiften betalas i förskott enligt planarbetsavtalet och ska inte tas ut i samband med bygglov. 

Avgift för bygglov och bygganmälan tas ut i samband med bygglovet enligt vid aktuell tidpunkt gäl-
lande taxa.

Anslutningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten tas ut enligt vid aktuell tidpunkt gällande 
taxa.



21

Tekniska frågor

Markföroreningar
Ansvar för undersökningar och eventuell sanering gällande föroreningar i mark eller vatten ska 
avgöras i enlighet med miljöbalken, kap 10. Om markföroreningar påträffas, tillexempel vid schakt-
ning, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Ex-
ploatören ska då utföra/komplettera markföroreningsundersökning och sanering om det behövs.

VSD- ledningar
VSD- ledningar finns framdragna till planområdet, exploatören ansvarar och bekostar eventuell an-
slutning till dessa ledningar. Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 
kommer att utökas och omfatta planområdet när kommunal infrastruktur (gator och ledningar, 
mm) är fullt utbyggd. En ledning för dagvatten planeras i ett u-område i nordvästra hörnet.

Elnät
Karlstads Elnät AB ansvarar för utbyggnad av nya matarledningar för elnät.

Fjärrvärme
Karlstads Energi AB ansvarar för utbyggnad av fjärrvärme inom planområdet. En befintlig ledning 
i sydvästra delen behöver läggas om för att ge möjlighet till ny bebyggelse.

Telekommunikationsledningar
Kommunen (Stadsnät – Karlstads Elnät AB) lägger fiberkabel i gatorna för anslutning till fastighe-
terna.

Gator och gc-vägar med mera
Kommunen bygger ut de allmänna gatu-, gång- och cykelvägsnäten inom planområdet.

Natur med mera
Kommunen bygger ut dammar och diken i de allmänna naturmarken i planområdet.

Exploatören ansvarar för anläggande av lek- och rekreationsområden inom kvartersmark.

Befintliga byggnader
Befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska rustas av exploatören och iordningställas för 
lämplig användning.
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Behovsbedömning gjordes i 11 mars 2010 för planprogrammet. Slutsatsen blev att ett genomför-
ande av planen kan medföra betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållning med mark, 
vatten och andra resurser. Bedömningen gjordes att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

Miljökonsekvenser
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättas och är en del av planhandlingarna. För beskrivning av 
förslagets miljökonsekvenser hänvisas till MKB.

MKB:n samlade bedömning sammanfattas nedan:
Planförslaget innebär att karaktären på området förändras när nya byggrätter tillkommer  
och naturmark tas i anspråk. I centrum blir bebyggelsen tätare jämfört med idag och den kulturhis-
toriska industrimiljön kommer att få inslag av ny bebyggelse. 

Utpekad värdefull naturmark inom inventeringsområde 17 riskeras att påverkas då området berörs 
av förtätning av centrum. Ytterligare enskilda naturvärden riskerar att påverkas, såsom grova tallar 
och rödlistade arter, men sammantaget görs bedömningen att planförslaget tagit hänsyn till natur-
värdena samt befintlig terräng inom området och att planförslaget således innebär måttliga negativa 
konsekvenser för naturmiljön samt för områdets grönstruktur.

Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenlösningar med diken, fördröjningsmagasin och infiltration. 
Storlek på magasin måste beräknas. Målet är att inte tillföra mer vatten än idag till Grundviksbäck-
en. Inga negativa miljökonsekvenser bedöms uppstå på grund av den föreslagna dagvattenhante-
ringen.

Inom planområdet kvarstår delvis markföroreningar som kan behöva saneras. Saneringsarbetet kan 
komma att påverka vegetation i området.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra en liten, med risk för måttligt, negativ konsekvens 
för kulturmiljön i centrum. Ett gestaltningsprogram tillhörande planförslaget har tagits fram och 
anpassning av ny bebyggelse till de värdefulla kulturmiljöerna i områdets södra del är av stor vikt 
för konsekvenserna på kulturmiljövärdena.
 
Sociala konsekvenser
Områdets karaktär med många mindre företag i relativt billiga lokaler kommer att förändras. Flera 
företag verksamma i området kommer att tvingas flytta eller har redan flyttat för att möjliggöra 
utveckling enligt planförslaget.

Trygghet
Det har tidigare funnits en stark tradition och kontroll, där verksamheten har varit hemlig och om-
rådet ”slutet” mot omvärlden. Idag har området börjat ”öppnas upp” även om det fortfarande upp-
levs slutet och är inhägnat med stängsel. Det råder fortfarande en viss social kontroll inom området. 
Genom att helt öppna området och tillföra boende och servicefunktion kommer hela områdets 
karaktär att förändras till en mer tillgänglig, levande och trygg del av staden.

Ekonomiska konsekvenser 
Planen bedöms medföra kommunala kostnader för del av kostnaden för Zakrisdalsvägen och hu-
vudgatan samt för VA lösningar i området.
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