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Bakgrund 
Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör planprogram för Jakobsberg. I program-

met studeras förutsättningarna för exploatering av området med ca 1500 bostäder, 

samt sträckning för det s k Karlstadsstråket (ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk 

med buss från Bergvik till universitetet, via ett antal viktiga målpunkter) och en 

förbindelse för biltrafik mellan Hammaröleden och Ullebergsleden. 

Enligt miljöbalken ska planer och program enligt PBL miljöbedömas. Första steget 

i miljöbedömningen är att göra en behovsbedömning. Denna har lett till att en mi-

ljökonsekvensbeskrivning ska upprättas och att den ska processas enligt de regler 

som stadgas i miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att bredda 

underlaget för beslut om markanvändningen. Den ska beskriva konsekvenserna för 

miljön av olika alternativa lösningar. 

Enligt behovsbedömningen ska miljökonsekvensbeskrivningen behandla över-

svämningsskydd, dagvattenhantering, trafikens konsekvenser, byggande av kana-

ler, naturvärden, påverkan på Natura 2000-området, markföroreningar, masshante-

ring, uppfyllnader och markens bärighet samt BRT-stråkets funktion i staden. 

Efter samrådet om planprogrammet har förslaget till kanaler utgått. 

Uppläggningen av miljökonsekvensbeskrivningen följer dispositionen i Miljöbal-

ken 6:11. 

Förutsättningar 

Planförhållanden 

Planförhållandena i området framgår av planbeskrivningen sid 27 ff. 

Riksintressen 

Jakobsberg berörs av flera riksintressen enligt miljöbalken.  

Klarälvens nedre lopp och Klarälvsdeltat är båda områden av riksintresse för natur-

vård (MB 3:6). För Klarälvsdeltat pågår arbete med att bilda ett naturreservat (MB 

7:4). Klarälvsdeltat är också utpekat som ett s k Natura 2000-område. 

Klarälvens nedre lopp är av riksintresse framförallt pga att det är vandringsväg för 

Klarälvslax och Klarälvsöring. 

Vänern med öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse (MB 4:2) med 

hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena i området. Gränsen för området 

sammanfaller i stort med E18:s sträckning genom kommunen. 

Strandskydd 

Strandskydd om 100 meter råder längs Klarälven. 

Miljökvalitetsnormer 

Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer infördes i samband med att miljöbalken 

trädde i kraft den 1 januari 1999. Enligt 5:e kapitlet i miljöbalken ska en miljökva-

litetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan 

utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 

kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Miljökvalitetsnormerna base-

ras på EG-direktiv. Miljökvalitetsnormer är således föreskrifter om lägsta godtag-

bara miljökvalitet inom ett geografiskt område. 

Gällande miljökvalitetsnormer, hur de påverkas och åtgärder för att hantera 

problem kopplade till dem behandlas i avsnittet Miljöpåverkan och åtgärder nedan 

(sid 11 ff). 

Pågående markanvändning 

Huvuddelen av det område som omfattas av programmet är Karlstads f d flygplats. 

Den södra delen av flygplatsen arrenderas av Sommarro Golf, som driver en golf-
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bana. Den norra delen av f d flygplatsen används dels för motorutbildning (land-

ningsbanan) och dels för olika slags spontan friluftsverksamhet. I programområdet 

ingår också Mariebergs idrottsplats, Jakobsbergsskogen och två stora kontorsfastig-

heter. 

Vägar och trafik 

Rosenborgsgatan och Jakobsbergsbron mellan Hammaröleden och Mariebergssko-

lan går genom programområdet. Trafikmängden är ca 2200 fordon per årsmedel-

dygn (mätning vid Mariebergs IP, senast gjord 2009. Några uppgifter om trafik-

mängder söder om infarten till Jakobsberg finns inte). Rosenborgsgatan är enda 

tillfart till programområdet. 

Programmets innehåll 
Sammanfattning av programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande 
till andra relevanta planer och program(MB 6:12 p1) 

Föreslagen markanvändning – programmets huvuddrag 

Programmet innebär att området kommer att bebyggas med ca 1500 bostäder, sko-

la, förskolor och viss annan verksamhet, samt att användningen för golfbana och 

idrottsplats bekräftas. Det säkerställer också ett stråk för kollektivtrafiken genom 

området, liksom möjligheten att leda trafik från Hammaröleden till Ullebergsleden 

för att avlasta bl a Packhusgatan i Inre hamn. 

Den föreslagna markanvändningen innebär att området måste översvämningssäkras 

– förslaget innebär uppfyllnad av de områden som ska bebyggas samt tillfarter till 

dem till nivåer som klarar översvämningsnivåer vid en s k 200-årshändelse. 

Som jämförelse finns ett nollalternativ som innebär att den huvudsakliga markan-

vändningen även fortsättningsvis är öppet fält, med golfbana i södra delen.  

Ett nollplusalternativ innebär att en ny bro byggs över västra älvgrenen för kollek-

tivtrafik, blåljustrafik och gång- och cykeltrafik, och att Karlstadsstråket dras via 

Sommarro. 

Ett trafikalternativ innebär att en förbindelse för biltrafik mellan Hammaröleden 

och Ullebergsleden byggs, men att ingen exploatering i övrigt sker. 

Programmets syfte 

Syftet med planprogrammet är att ge en grund för kommande detaljplaner för 

exploatering av området. Programmet ger inriktning för områdets strukturella upp-

byggnad, med trafik- och grönstruktur samt bebyggelsestruktur. En passage för 

Karlstadsstråket ska säkerställas genom området, liksom möjlighet till passage för 

biltrafik från Hammaröleden till Ullebergsleden.  

Förhållande till andra planer 

Översiktsplanen 

Programmet överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2012 för Karlstad. 

Översiktsplanen anger som inriktning för Jakobsberg att det program som antogs 

2002 ska fullföljas, men att en högre exploatering bör övervägas för att balansera 

kostnader för bl a översvämningsskydd och infrastruktur. Översiktsplanen konsta-

terar också behovet av en ny bro över västra älvgrenen. 

Naturvårdsprogram 

I naturvårdsprogrammet pekas hela strandlinjen mot västra älvgrenen ut som klass 

1-område, dvs högsta naturvärde. Den hamn som planeras inom området kommer 

att beröra denna zon, i övrigt strider inte förslaget mot kommunens naturvårdspro-

gram. 
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Trafikplanen 

I kommunens trafikplan, antagen av kommunfullmäktige i oktober 2013, föreslås 

en förbindelse mellan Hammaröleden och Ullebergsleden via Jakobsberg. Denna 

säkerställs genom planprogrammet för Jakobsberg. 

Gällande detaljplaner 

Större delen av området är inte planlagt. Detaljplanen för Södra Sommarro i norr 

möjliggör en förlängning av busslinjen via Sommarro till Jakobsberg. 

Detaljplanen för Kartberget i väster fastlägger läge för planerad bro över västra 

älvgrenen. 

Kv Fyrklövern, norr om infarten till f d flygplatsen, är planlagt för kontorsändamål. 

Planen bör kompletteras med möjlighet att använda marken för bostäder och för-

skola – det är dock ingen förutsättning för genomförande av programmet. 

Detaljplan för Marieberg (Hammaröleden) lägger fast ett läge för gata och brofäste 

som inte stämmer med programförslaget men ändå är i programförslagets anda.  

Programförslaget strider i princip inte mot någon gällande detaljplan. 

Miljöförhållanden i nollalternativet 
Beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte 
genomförs (nollalternativet) (MB 6:12 p2) 

I nollalternativet kommer ingen exploatering inom gamla flygplatsen att ske. 

Landningsbanan ligger kvar och kan fortsatt användas för motoraktiviteter och 

fältet för fritidsändamål av olika slag. Ängsnaturen kan fortsätta att utvecklas om 

fältet sköts. Ingen uppfyllnad sker, varför området kan fungera som översväm-

ningsyta vid extremt höga flöden i Klarälven. Golfbanan ligger kvar och kan 

utvecklas vidare, bl a med upprustning av terminalbyggnaden som klubbhus. 

Karlstadsstråket kan inte genomföras i planerad sträckning. 

Den önskade avlastningen av trafik i Karlstads centrum kommer inte till stånd, och 

inte heller en översvämningssäkrad tillfart från väster till centralsjukhuset. 

Nollplusalternativet, där bro över västra älvgrenen byggs, kommer att påverka 

norra delen av landningsbanan. I detta alternativ dras Karlstadsstråket genom Som-

marro, varför Sommarrovägen kommer att få ökad busstrafik samt ”blåljustrafik”, 

vilket leder till störningar och minskad trafiksäkerhet för boende. Tillgängligheten 

till sjukhuset och Mariebergsskolan mm förbättras för gående och cyklande. 

Den önskade avlastningen av trafik i Karlstads centrum kommer inte till stånd, och 

inte heller en översvämningssäkrad tillfart till centralsjukhuset. 

Trafikalternativet innebär att Jakobsbergsbron ersätts med ny bro för biltrafik, att 

ett biltrafikstråk byggs över gamla flygfältet och att en ny bro över västra älvgre-

nen byggs. Karlstadsstråket kan dras via Jakobsberg, sannolikt då den kortaste 

vägen via Sommarro då det inte finns motiv för den längre sträckningen runt 

Jakobsbergsskogen. Den önskade avlastningen av trafik i Karlstads centrum kan 

komma till stånd. 

Påverkade områden 
Beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påver-
kas betydligt (MB 6:12 p3) 

Klarälven 

Programområdet är till stor del omflutet av Klarälvens västra gren. I Vattenmyn-

digheternas informationssystem
1
 för beskrivning av vattenkvalitet i svenska vatten 

                                                 
1
 Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 
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beskrivs denna del av älven vara av måttlig ekologisk status och uppnår inte god 

kemisk status. 

Målet är att uppnå god ekologisk status till 2021. Bristerna i ekologisk status beror 

på morfologiska förändringar och flödesregleringar och ytterligare utredningar 

behövs för att skapa förutsättningar för god ekologisk status. 

Den kemiska statusen beror av halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar, 

och dessa bör inte öka till 2015 i förhållande till de halter som legat till grund för 

vattenmyndighetens klassificering. Förekomsten av hexaklorbutadien har en längre 

tidsfrist fram till 2021. Källan till föroreningen är inte känd. 

Klarälvsdeltat 

Programområdet gränsar till (och ingår till en liten del i) Klarälvsdeltat, ett område 

av riksintresse för naturvård, med skydd som Natura 2000-område. Bildande av 

naturreservat pågår för området. 

Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. De pågående 

deltabildningsprocesserna och de formelement som därvid bildas är det främsta 

naturvärdet. Deltat har dessutom stora biologiska värden genom den vegetations-

mosaik av framförallt olika våtmarkstyper som sätter sin prägel på det. De olika 

successionsstadierna på ny mark bildad av deltaprocesserna är av särskilt intresse. 

Djurlivet och framförallt fågellivet är rikt inom deltaområdet och präglat av våt-

markerna. Flera ovanliga och hotade arter förekommer. 

Hot mot deltats höga naturvärden kan vara ökat näringsläckage som påskyndar 

igenväxningen, minskat eller upphört bete som leder till igenväxning, ändrad regle-

ring av Vänern med sänkt medelvattennivå som leder till färre översvämningar, 

avverkning i strandskogarna, dikning och annat som förändrar hydrologin, t ex 

körning med tunga fordon. Även friluftslivet kan riskera att störa fåglarna i områ-

det, varför det är viktigt med välplanerade anordningar för friluftslivet i form av 

leder, fågeltorn och liknande. 
2
 

Jakobsbergsskogen 

Jakobsbergsskogen i programområdets norra del består av två biotopskyddsområ-

den skilda från varandra av en smal ravinliknande sänka.  

Golfbanan 

Södra delen av Jakobsberg arrenderas sedan 2004 av Sommarro Golf AB som där 

driver en golfbana. Arrendetiden är 25 år.  

Golfbanan omfattar hela det arrenderade området. Av den ursprungliga naturen 

återstår en skogsdunge i södra delen samt strandzonen närmast älven (den är delvis 

lite utglesad). Stora delar av ytan är anlagda gräsområden som sköts genom 

gödsling, bevattning, ogräsbekämpning och gräsklippning. Kullar, sandbunkrar och 

vattendammar har anlagts. Mellan de olika golfhålen finns gräsytor av fältkaraktär 

som sparats på grund av den rikare artförekomsten
3
 (”hänsynsytor” enligt arrende-

avtalet). Enligt avtalet ska dessa ytor skötas genom slåtter en gång om året. 

För golfbanan är det viktigt att det befintliga dräneringssystemet fungerar. Utan det 

kommer golfbanan att delvis stå under vatten när det är högvatten i älven. 

Fältet 

Den norra delen av f d flygfältet består av ängsmark vid sidan av den asfalterade 

banan. Detta område har inventerats avseende naturvärden.
4
 

                                                 
2
 Ur Översiktsplan 2012 för Karlstads kommun 

3
 Inventering av Teknik- och fastighetsförvaltningen inför upplåtelse av mark för golfbana 

4
 Översiktlig naturvärdesinventering vid gamla flygfältet, Teknik- och fastighetsförvaltningen, juli 2012 
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Områdets användning som flygplats och senare extensiv skötsel har medfört att 

naturvärden har utvecklats på ängsmarken kring banan. Ängen har över lag höga 

naturvärden med flera ängs- och hagmarksarter utspridda över ytan. Naturvärdena 

är högst väster om landningsbanan med täta förekomster av värdefull ängsflora. I 

den östra halvan är ängsfloran glest utspridd och den sydöstra delen, som är fuk-

tigare, domineras den av gräs-, tåg- och starrarter. Områden som i naturinvente-

ringen pekats ut som särskilt värdefulla innehåller bl a rödfibbla, mattlummer och 

nattviol. 

Naturområden enligt 7 kap MB 
Beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant 

naturområde som avses i 7 kap eller ett annat område av särskild betydelse för 

miljön (MB 6:12 p4) 

Naturområden enligt 7 kap Miljöbalken är nationalparker, naturreservat, (kultur-

reservat), naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, 

strandskyddsområden, vattenskyddsområden samt särskilda skyddade områden  

(bl a fågelskydd). 

Jakobsbergsskogen består av två biotopskyddsområden. Skogen är ett mycket po-

pulärt och välbesökt skogsområde för motion och friluftsliv, och kommer som 

sådant att ha stor betydelse för det planerade bostadsområdets kvalitet. 

Jakobsbergsskogen består av äldre naturskogsartad skog. Luckig och delvis 

fullskiktad, frisk, rik hällmarkstallskog, med inslag av ekdunge, utsikt över gamla 

flygfältet, måttligt inslag av död ved. 
5
 

Strandskydd om 100 meter råder längs hela älven utmed Jakobsberg. En del av 

strandskyddsområdet har tagits i anspråk för anläggande av golfbanan, vilket i viss 

mån strider mot strandskyddets syfte. Golfbanan hindrar dock inte att allmänheten 

kan passera längs stranden, och den är inte inhägnad utan går att beträda för all-

mänheten när inte golfspel pågår. 

Stora delar av Klarälvsdeltat söder och öster om Jakobsberg är utpekat som 

Natura 2000-område. Den yttersta strandzonen i södra delen av programområdet 

ingår i Natura 2000-området. Deltat har ett rikt djurliv, framförallt när det gäller 

fåglar. I lövskogen häckar bland annat flera par av mindre hackspett. Andra 

exempel på karaktärsarter för deltat är brun kärrhök, fiskgjuse, rördrom och 

näktergal.  

Natura 2000-området Klarälvsdeltat föreslås bli naturreservat. 

Inga befintliga miljöproblem kan identifieras vad gäller något av områdena. 

Miljökvalitetsmålen 
Beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i 
planen (MB 6:12 p5) 

Några regionala preciseringar eller utvecklingar av de nationella målen finns inte 

längre i Värmland
6
. 

Begränsad klimatpåverkan 

”Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs 

                                                 
5
 Ur teknik- och fastighetsnämndens beslut 2007-05-23, §7, om bildande av biotopskydd för kommunalt ägda 

skogliga nyckelbiotoper 
6
 Länsstyrelsens i Värmland hemsida 

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/nyheter/2013/Pages/miljomalsarbetet-hog-prioritet-lansstyrelsen-

varmland-.aspx?keyword=regionala+milj%c3%b6m%c3%a5l 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7#K7
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och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med 

andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.” 

Påverkan 

Ett stort bostadsområde alstrar trafik som genom sina utsläpp av bl a koldioxid 

bidrar till klimatpåverkan. 

Omfördelning av trafiken från Karlstads centrum till passagen via Jakobsberg 

innebär utsläpp inom programområdet samtidigt som den bidrar till att förbättra 

situationen i centrum. Den sammanlagda klimatpåverkan påverkas inte negativt av 

detta. 

Åtgärder 

Genom hög kvalitet på kollektivtrafikförsörjningen till området och bra gång- och 

cykelvägar till viktiga målpunkter kan biltrafiken begränsas. 

Frisk luft 

”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas” 

Påverkan 

Trafik från och genom området bidrar till utsläpp till luften. 

Åtgärder 

Se ovan åtgärder för att begränsa omfattningen av biltrafik från området. 

Bara naturlig försurning 

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka kor-
rosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.” 

Påverkan 

Trafiken från och genom området bidrar till försurande utsläpp. 

Åtgärder 

Se ovan åtgärder för att begränsa omfattningen av biltrafik från området. 

Krav på uppvärmningssystem kan ställas vid upplåtelse av mark för exploatering. 

Området kan anslutas till Karlstads fjärrvärmenät. 

Giftfri miljö 

”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av sam-
hället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden” 

Påverkan 

Vägdagvatten och dagvatten från parkering innehåller föroreningar som kan påver-

ka miljön. 

Åtgärder 

Dagvatten från vägområden och parkeringar kommer att ledas via öppna diken och 

dammar som fungerar som fördröjningsmagasin och ger en viss rening åt vattnet. 

Säker strålmiljö 

”Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga 

effekter av strålning i den yttre miljön” 

Påverkan 

Exploateringen innebär ingen ökad strålningsbelastning. 

Ingen övergödning 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inver-
kan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna 
till allsidig användning av mark och vatten” 
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Påverkan 

Biltrafik medför utsläpp av ämnen, bl a kväveoxider, som bidrar till övergödning 

av sjöar och vattendrag. 

Åtgärder 

Se ovan under ”Begränsad klimatpåverkan” samt ”Giftfri miljö”. 

Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livs-
miljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljö-
värden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

Påverkan 

Klarälven uppnår inte god ekologisk status, främst på grund av dels morfologiska 

förändringar och dels flödesförändringar, och inte god kemisk status på grund av 

förekomst av vissa ämnen (bl a hexaklorbutadien och kvicksilver). Utsläpp av dag-

vatten från området bidrar vare sig till förbättring eller försämring av statusen, även 

om dagvattnet är mycket lite förorenat.  

Åtgärder 

Det dagvattensystem som planeras i området kan utformas så att det bidrar till att 

utsläppen av dagvatten till älven i viss mån renas. 

Utsläpp av dagvatten kommer att ske vid fler punkter längre uppströms än idag, då 

allt vatten pumpas ut vid Jakobsbergsbron. Mängden vatten som släpps ut vid 

utsläppspunkterna torde dock vara marginell i förhållanden till vattenflödet i älven 

och bedöms inte påverka flödesförhållandena i älven eller de morfologiska förhål-

landena.  Den naturliga utvecklingen i deltat innebär morfologiska förändringar, 

med sedimentering vid låga flöden och erosion vid höga flöden. 

Grundvatten av god kvalitet 

”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag” 

Påverkan 

Grundvattnet i området påverkas helt av Klarälvens vatten. Exploateringen kom-

mer att ha mycket liten inverkan på grundvattnet, även om infiltrationen av regn-

vatten minskar relativt mycket genom att stora ytor blir hårdgjorda. 

Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibe-
hållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden” 

Påverkan 

Inga våtmarker påverkas av exploateringen. 

Levande skogar 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden 

värnas” 

Påverkan 

Ingen skogsmark påverkas av exploateringen. 

Ett rikt odlingslandskap 

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livs-

medelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks” 

Påverkan 

Ingen odlad mark påverkas av exploateringen. 
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God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Relevanta preciseringar: 

Hållbar bebyggelsestruktur 

Hållbar samhällsplanering 

Infrastruktur 

Kollektivtrafik, gång och cykel 

Natur- och grönområden 

God vardagsmiljö 

Hälsa och säkerhet 

Hushållning med energi och naturresurser 

Hållbar avfallshantering 

Påverkan 

En del av befintligt grönområde (f d flygfältet) försvinner som tillgång för allmän-

hetens friluftsliv. Viktiga delar sparas dock (strandzonen) och tillgången till natur i 

närheten är god (Jakobsbergsskogen, Mariebergsskogen och Klarälvsdeltat). 

Ett mål med områdets utformning är att skapa en hållbar bebyggelsestruktur som 

kan byggas ut under en längre period och ändå fungera från början, att där finns 

utrymme för skolor och annan service. Området ska ha god kollektivtrafik redan 

från första inflyttning, gång- och cykelvägar ska finnas till viktiga målpunkter, det 

ska vara lätt att ta sig till natur- och grönområden mm. Bostäder ska planeras och 

placeras så att det finns bullerskyddade uteplatser och förutsättningar för att upp-

fylla samhällets krav på både bullerskydd, ren luft och trafiksäkra miljöer. Området 

kommer att innehålla blandad bebyggelse med olika bostadsformer för skilda 

behov. 

Jakobsberg ligger nära både Karlstads centrum och många viktiga målpunkter (t ex 

Bergviks köpcentrum och centralsjukhuset), och bidrar till att skapa en väl funge-

rande stadsstruktur. Genom exploateringen skapas en viktig koppling över västra 

älvgrenen och vidare till Hammaröleden, vilket gör att kontakterna mellan olika 

stadsdelar förbättras och att Karlstads centrum kan avlastas en del trafik. Bron över 

västra älvgrenen är också en viktig länk i Karlstadsstråket, ett högkvalitativt kollek-

tivtrafikstråk som förbinder Bergviks köpcentrum med Universitetet, via bl a sjuk-

huset, centrum och flera av gymnasieskolorna. 

Med tillkomsten av ett helt nytt bostadsområde finns möjligheter att skapa system 

för avfallshantering som uppfyller höga krav på hållbarhet. Plats ska reserveras för 

återvinningsstationer på lämpliga ställen, så att källsortering underlättas. 

Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuva-
rande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livs-
kraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.” 

Påverkan 

Växt- och djurliv kopplade till ängsmarken i området kommer att påverkas genom 

att stora områden exploateras. 
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Åtgärder 

Den mest värdefulla ängsmarken ligger inom strandskyddsområdet som kommer 

att exploateras endast i begränsad omfattning. Ett större område med hög koncen-

tration av värdefull ängsmark undantas från exploatering. Vissa värdefulla områden 

som försvinner kan eventuellt kompenseras genom att växtbäddar därifrån flyttas 

till andra platser med förutsättningar för samma typ av växtlighet. 

Inventering av fågelliv och förekomst av insekter kommer att göras inför 

detaljplanläggningen, för att identifiera åtgärder som lindrar eller kompenserar 

konsekvenserna av exploateringens påverkan. 

Miljöpåverkan och åtgärder 
Beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma samt 
åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan 
(MB 6:12 p6 och p7) 

Enligt behovsbedömningen ska miljökonsekvensbeskrivningen behandla över-

svämningsrisk och skydd mot översvämning, dagvattenhantering och byggande av 

kanaler, uppfyllnader och markens bärighet, masshantering, markföroreningar, 

naturvärden och exploateringens påverkan på Natura 2000-området, trafikens 

konsekvenser i form av buller och luftföroreningar samt BRT-stråkets betydelse för 

staden. Förslaget att bygga kanaler har senare utgått ur programmet. 

Översvämning 

Befintliga förhållanden 

Marken inom området är låglänt och kan komma att översvämmas vid höga flöden 

i Klarälven och vid höga vattennivåer i Vänern. Vid mycket extrema flöden i älven 

fungerar området som översvämningsyta, där vattnet kan flöda över området, och 

således öka avrinningskapaciteten. 

Påverkan 

Den nya exploateringen ska klara vattennivåer som förorsakas av en 200-årshän-

delse – för Jakobsberg är det Klarälvens 200-årsflöde som sätter gränsen för ut-

formning av ett översvämningsskydd, då Vänerns framtida 200-årsnivå – även med 

marginal för klimatförändringar och vindpåverkan – är lägre än den nivå som 

förorsakas av Klarälvens 200-årsflöde.  

Eftersom extremt höga flöden i älven kan medföra översvämning av Jakobsberg 

fungerar området som flödesutjämnare när vattnet ”rinner över kanten”. Jakobsberg 

är idag en del av älvens vattenförande area när nivån i Klarälven stiger så att fältet 

svämmas över. Uppfyllnad av området minskar älvens vattenförande area vid 

extremt höga flöden och vattnet tvingas kvar i älvfåran. DHI Sverige AB har stude-

rat vilka konsekvenser detta skulle få på älvens nivåer i samband med höga flöden
7
.  

Simuleringar visar att vid beräknat högsta flöde i älven (s k dimensionerande flöde) 

ökar vattennivån intill och uppströms Jakobsberg ytterligare elva centimeter i 

förhållande till om översvämningsskyddet för Jakobsberg inte kommer till. Vid 

dimensioneringen av översvämningsskyddet för centralsjukhuset har detta beaktats. 

Däremot kommer områden som inte är skyddade, särskilt Romstad och Sommarro, 

att drabbas av denna högre nivå. 

Effekten uppstår endast vid högsta beräknade flöde i älven. Vid älvens 200-årsflö-

de har uppfyllnaden ingen dämmande effekt. 

Utan åtgärder kan Jakobsberg inte bebyggas. 

Åtgärder 

De områden som ska bebyggas liksom gator och annan infrastruktur ska skyddas 

mot översvämning genom att området fylls upp. Huvudstråket genom området ska 

                                                 
7
 DHI, Modellering av påverkan på vattennivån av markhöjningar vid Jakobsberg, PM 2012-12-19 
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höjdsättas så att det klarar högsta dimensionerande nivå och därmed kan fungera 

som översvämningssäker tillfart till centralsjukhuset. 

Kommunens översvämningsprogram
8
 lägger fast att den risknivå som ska klaras 

för planering i översvämningshotade områden ska utgå från en 200-årshändelse. 

Mark inom Jakobsberg som ska bebyggas kommer att fyllas upp till en nivå som 

gör att exploateringen klarar ett framtida 200-årsflöde i Klarälven, vilket innebär 

nivån +47,0 (RH2000).   

Översvämningsskyddet som planeras för centralsjukhuset, som dimensioneras för 

högsta dimensionerande flöde, har utformats för att klara den dämningseffekt upp-

fyllnaden av Jakobsberg medför vid extrema flöden. 

Vid 200-årsflöde i Klarälven har uppfyllnaden inom Jakobsberg ingen dämmande 

effekt, varför inga särskilda åtgärder föranleds för Romstad och Sommarro med 

anledning av denna exploatering. 

En studie pågår om muddring i Klarälven för att översvämningsrisken vid höga 

flöden inte ska öka. Muddring i anslutning till Jakobsberg kan dels ge fyllnads-

massor till exploateringen samtidigt som älvens vattenförande area ökas inom 

älvfåran. Något beslut om muddring har ännu inte fattats. 

Eftersom översvämningsskyddet påverkar älvens vattenförande area under extrema 

förhållanden är det troligt att tillstånd för vattenverksamhet krävs för uppfyllnaden. 

Nollalternativet och Nollplusalternativet 

Inget av alternativen innebär uppfyllnad eller påverkan på översvämningsrisken. 

Trafikalternativet 

Alternativet innebär att uppfyllnad kommer att göras för ett översvämningssäkrat 

stråk över fältet. Det påverkar endast marginellt områdets funktion som flödesut-

jämnare vid extrema flöden i älven. 

Dagvatten och påverkan på vattenområden 

Befintliga förhållanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvatten från programområdet avleds idag i ett omfattande ledningsnät i två 

skilda system (se bild ovan).  

                                                 
8
 Översvämningsprogram Karlstadskommun, 2010-06-02 

Blå linjer: dräneringssystem kopplat till 

kommunens dagvattennät via 

pumpstation i Södra Sommarro 

 

Orange linjer: finmaskigt 

dräneringssystem som mynnar i 

pumpstation vid Jakobsbergsbron, där 

vattnet pumpas ut i älven 

 

Violetta linjer: Öppna diken 
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Den norra delen av banan till i höjd med f d terminalbyggnadens södra ände 

avvattnas mot norr till en pumpstation inom Södra Sommarro (ljusblå linjer). 

Dagvatten från delar av Jakobsbergsskogen leds också bort åt detta håll.  

Södra delen av före detta flygfältet avvattnas via ett tätt nät av ledningar till en 

pumpstation nära Jakobsbergsbrons fäste (orange linjer). 

Jakobsbergsskogens södra delar avvattnas också via detta nät.  

Området gränsar till och är delvis omflutet av Klarälven i väster och söder, samt 

gränsar till våtmarksområdet Mariebergs strandängar i öster. 

Vattenkvaliteten i Klarälven uppnår inte god ekologisk status, främst på grund av 

dels morfologiska förändringar och dels flödesförändringar, och inte god kemisk 

status på grund av förekomst av vissa ämnen (bl a hexaklorbutadien och kvicksil-

ver). 

Våtmarksområdet ingår i Natura 2000-området Klarälvsdeltat. 

Grundvattennivån i området är kopplad till och varierar med Klarälvens nivå samt 

med nederbördsförhållanden. 

Påverkan 

Exploateringen av området innebär att gräsytor ersätts med hårdgjorda ytor i form 

av gator, tak och parkeringsytor mm. Detta bidrar till en mycket snabbare dagvat-

tenavrinning från området. Dagens diffusa utsläpp av dagvatten till älven kommer 

att ersättas med punktvis utsläpp, där vattnet har ett snabbare flöde. Vattenmäng-

den som släpps ut via pumpanläggningen vid Jakobsbergsbron kommer att minska. 

Flödesförändringar i älven på grund av mer koncentrerade och fördelade utsläpps-

punkter bedöms bli mycket begränsade. 

Dagvatten från småhusområden med lokalgator anses ha så låga föroreningshalter 

att det kan släppas ut t o m i mycket känsliga sjöar och vattendrag enligt en strategi 

för hantering av dagvatten som utarbetats av Stockholms stad
9
. Dagvatten från om-

råden med flerbostadshus inklusive lokalgator anses där ha låga till måttliga förore-

ningshalter. Stockholms stad menar att viss rening krävs om sådant dagvatten leds 

till känslig eller mycket känslig recipient, men att ingen rening behövs om recipi-

enten är mindre känslig. Eftersom dagvattnet planeras ledas via ett öppet dagvat-

tensystem med diken och dammar inom området kommer viss sedimentering och 

rening av vattnet ändå att ske innan det når Klarälven. 

Vattenkvaliteten i Klarälven bedöms varken försämras eller förbättras på grund av 

exploateringen. 

Exploateringen kommer att slå ut delar av det befintliga dräneringssystemet för f d 

flygplatsen. Detta kan leda till att mer vatten leds till golfbanan, och att man där 

kan få problem med försumpning om inte åtgärder vidtas. 

Ingen ytterligare avrinning till våtmarksområdet Mariebergs strandängar sker 

genom exploatering inom programområdet. 

Grundvattenbildningen genom nederbörd kommer att minska genom att ytor hård-

görs. Detta får ingen väsentlig betydelse då grundvattennivån i området är helt 

beroende av Klarälvens nivåer. 

Åtgärder  

Ett öppet dagvattensystem med diken och dammar i parkmark planeras inom områ-

det för att bl a ta hand om och fördröja utsläpp av dagvatten till älven. Dammarna 

utformas så att eventuella föroreningar kan sedimentera inom systemet och så att 

vattnet släpps ut i älven med ett lugnt förlopp. 

De olika delområdena kommer att höjdsättas så att dagvattenavrinningen blir kon-

trollerad och kan ske ”åt rätt håll”. Ingen okontrollerad avrinning får ske mot den 

                                                 
9
 Dagvattenstrategi för Stockholms stad, 2002, uppdaterad 2005 



Planprogram för Jakobsberg - Miljökonsekvensbeskrivning  14 

 

sparade naturmarken i strandzonen, där naturvärdena kan äventyras av ändrade 

fuktighetsförhållanden. 

Vid planering av områdets etappvisa utbyggnad måste påverkan på kvarvarande 

delars dräneringsförhållanden beaktas. 

Nollalternativet och Nollplusalternativet 

Noll- och nollplusalternativen påverkar vare sig grundvatten eller dagvatten. 

Trafikalternativet 

Trafikalternativet genererar vägdagvatten som måste hanteras. Delar av det 

befintliga dräneringssystemet kommer att påverkas och måste ersättas. 

Uppfyllnad och markstabilitet 

Befintliga förhållanden
10 

Hela f d flygplatsområdet är låglänt och kommer att behöva fyllas upp för att ny 

bebyggelse och infrastruktur ska klara risk för översvämning. En stor del av mar-

ken inom planområdet består av finkorniga sediment och lera, vilket medför att det 

finns risk för sättningar vid belastning av marken samt skred om marken belastas 

intill upptagna schakter. Sedimentmäktigheterna varierar från noll till mer än 25 

meters tjocklek. Övre delen av sedimentlagret består av löst till halvfast lagrade 

skiktade älvsediment av silt och sand med upp till 8 meters mäktighet. Därunder 

finns lös till halvfast lera med upp till över 20 meters mäktighet. Inom leran före-

kommer inslag av silt, gyttja, organisk jord och växtdelar. Lokalt finns relativt stort 

inslag av organisk jord, torv och gyttja. 

Påverkan 

Eftersom områdets marknivå är under kommunens planeringsnivå för att undvika 

risk för översvämning kommer området att fyllas upp till minst +47,0 m (RH2000). 

Uppfyllnaderna kan bli upp till ca 3 meter tjocka. Detta innebär lastökningar på 

marken med sättningar som följd. Sättningarnas storlek är i huvudsak beroende på 

aktuella jordförhållanden och grundvattennivå. För en uppfyllnad till +47,0 erhålls 

beräkningsmässigt sättningar på upp till 0,8 meter. 

Åtgärder 

För att begränsa tiden för sättningsförloppet bör aktuella områden förbelastas med 

överlast. Byggnader kommer att behöva pålgrundläggas. 

Stabilitetsberäkningar för slänten mot älven har gjorts i samband med planlägg-

ningen för Södra Sommarro. Kompletterande undersökningar och beräkningar be-

hövs om man ska fylla upp och/eller bygga i närheten av stranden. Större delen av 

bebyggelsen kommer att ligga utanför strandskyddszonen 100 meter. Uppfyllnader 

så långt från stranden innebär ingen risk för stabilitetsproblem vid stranden. 

Slänter kan behöva förstärkas eller göras tillräckligt flacka för att undvika ras. 

Nollalternativet och Nollplusalternativet 

Inga uppfyllnader är aktuella i noll- eller nollplusalternativen. 

Trafikalternativet 

I trafikalternativet behöver ca 2-3 meters uppfyllnad göras för att vägen ska komma 

över översvämningsnivå vid dimensionerande flöde i älven. 

Masshantering 

Befintliga förhållanden 

Stora mängder fyllnadsmassor kommer att behövas för att översvämningssäkra de 

ytor som ska bebyggas inom området. En del massor kommer eventuellt att tas 

genom muddring i älven, andra måste hämtas från annat håll. För älven pågår en 

                                                 
10

 Översiktlig geoteknisk undersökning, Sweco 2012-05 25 
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studie av muddring och upprättande av en muddringsplan för att säkerställa älvens 

flödeskapacitet.  

Påverkan 

En översiktlig beräkning visar att det behövs ca 700 000 kubikmeter fyllnadsmas-

sor för att skapa byggbar mark som klarar översvämningskraven. Kompensation 

för sättningar är inte inräknad i detta. 

Fyllnadsmassor som pumpas upp ur älven i samband med muddring innehåller 

mycket vatten som måste kunna rinna av under kontrollerade förhållanden. För att 

inte dränka golfbanan och naturområden som ska sparas kan det finnas anledning 

att delar av dagvattensystemet är utbyggt för att ta emot dräneringsvatten från 

muddermassor. Detta kommer att utredas ytterligare om muddring blir aktuellt. 

Stora mängder fyllnadsmassor kommer att hämtas från annat håll, vilket innebär 

omfattande tung trafik på tillfartsvägarna. Om uppfyllnad påbörjas innan den nya 

bron över västra älvgrenen eller ny Jakobsbergsbro byggts kommer trafiken att 

belasta Älvgatan/Hööksgatan och Rosenborgsgatan med anslutande trafiknät. 

Åtgärder 

Frågan om transporter av massor behöver studeras i det fortsatta arbetet med 

utbyggnadsetapper mm. 

Nollalternativet och Nollplusalternativet 

Frågan är inte aktuell i noll- eller nollplusalternativet. 

Trafikalternativet 

Mängden massor blir i trafikalternativet avsevärt mycket mindre. 

Markföroreningar 

Befintliga förhållanden 

Ett antal miljötekniska undersökningar och saneringar har tidigare utförts på den  

f d flygplatsen. En sammanställning av dessa har lagts som underlag för en kom-

pletterande miljöteknisk undersökning
11

 som utförts av Sweco. Sammanställningen 

indikerar att de saneringar som utförts bör vara tillräckliga för känslig markanvänd-

ning (KM), och således för bostadsändamål. 

I Swecos kompletterande undersökning konstateras sammanfattningsvis att förhöj-

da halter av PAH över gränsen för mindre känslig markanvändning (MKM) har 

påträffats i jord på den plats där man tidigare ställde upp och avisade flygplan (väs-

ter om nuvarande golfrestaurangen). Något lägre halter av PAH (mellan MKM och 

KM) har påträffats inom det gamla hangarområdet på flygplatsens västra sida. 

Förhöjda halter av alifater och aromater har påträffats i jord där man tidigare haft 

flygbränslepumpar, både i östra och västra terminalområdet. 

Inom det gamla terminalområdet har man också påträffat tjärasfalt med mycket 

höga PAH-halter. Tjärasfalt har inte påträffats i några andra provpunkter, vare sig 

nu eller i tidigare undersökningar. 

Miljönämnden påpekar i sitt samrådsyttrande att det kan finnas föroreningar från 

brandövningar inom området. Detta bör undersökas i det fortsatta arbetet. 

Påverkan 

En del av de förorenade områdena, bl a i anslutning till terminalbyggnaden och det 

gamla terminalområdet, kommer att fyllas upp och bebyggas. Grävning för led-

ningar och eventuellt underjordisk parkering kan komma att ske inom förorenade 

områden. 
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 Kompletterande miljöteknisk undersökning, Rapport Sweco 2013-07-05 
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Åtgärder 

Sweco rekommenderar att det utförs fördjupad riskbedömning med beräkningar av 

platsspecifika värden för olika scenarier. Dessa kan sedan användas för att bedöma 

åtgärdsbehov och kostnader för åtgärder. Ytterligare överväganden bör göras i 

samband med detaljplanläggningen om behovet att sanera förorenade områden, 

eller om föroreningarna kan ligga kvar under markuppfyllnaden. Viktigt om sane-

ring inte sker är att föroreningarna inte läcker ut i grundvattnet. 

I områden där föroreningar påvisats krävs klassning av massor om grävning ska 

ske. 

Nollalternativet och Nollplusalternativet 

Vare sig nollalternativet eller nollplusalternativet påverkar förorenade områden. 

Det bör ändå övervägas om föroreningarna bör tas bort för att inte på sikt läcka ut i 

grundvattnet. 

Trafikalternativet 

Trafikalternativet kan komma att beröra förorenade områden i anslutning till 

terminalområdet. Dock behöver man i detta fall inte sanera mer är till MKM. 

Naturvärden 

Befintliga förhållanden 

Områdets användning som flygplats och senare extensiv skötsel har medfört att 

naturvärden har utvecklats på ängsmarken kring banan. Ängen har över lag höga 

naturvärden med flera ängs- och hagmarksarter utspridda över ytan
12

. Naturvärdena 

är högst väster om landningsbanan med täta förekomster av värdefull ängsflora. I 

den östra halvan av inventeringsområdet är ängsfloran glest utspridd och den syd-

östra delen, som är fuktigare, domineras av gräs-, tåg- och starrarter. Områden som 

i naturinventeringen pekats ut som särskilt värdefulla innehåller bl a rödfibbla, 

mattlummer och nattviol. 

Träd- och buskskiktet utmed älven är mycket värdefullt för djurlivet i och kring 

Klarälven, bland annat för fisk- och fågelfaunan. Gråal, klibbal, björk, sälg och 

Salix sp. dominerar men det finns även ek, lönn, alm, ask, asp, rönn och lärk. 

Ängsfryle, vårbrodd, äkta höskallra, blodrot, harstarr och blekstarr finns frekvent i 

hela området. Mer triviala arter som förekommer rikligt är bland annat kråkvicker, 

gulvial, fyrkantig johannesört, daggkåpor, gåsört, ängssyra, röllika, vitklöver, 

rödklöver, brunört, teveronika och hundstarr. Väster om landningsbanan finns 

nattviol, liten blåklocka och prästkrage i mer eller mindre stora grupper över hela 

ytan medan de endast finns i mer enstaka exemplar på den östra sidan. Andra 

värdefulla inslag i ängsmarken som det finns mer sparsamt av är ängsvädd, gök-

blomster, mattlummer, rödfibbla, ärtstarr och hirsstarr.  

Av arterna i området är nattviol och mattlummer fridlysta enligt Artskyddsförord-

ningen. För att ta bort fridlysta arter krävs tillstånd. 

Det område som arrenderas av golfbolaget inventerades inför upplåtelsen. Områ-

den som då bedömdes värdefulla (med i princip samma karaktär som ängsmarken i 

norra delen) markerades som ”hänsynsområden” som skulle sparas och skötas med 

årlig slåtter.  

Zonen längs stigen utmed älven från gamla terminalområdet och söderut är relativt 

ointressant med mycket ung alskog som kräver åtgärder för att få högre naturvär-

de.
13
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 Översiktlig naturvärdesinventering vid gamla flygfältet, Teknik- och fastighetsförvaltningen, juli 2012. 

Inventeringen omfattar det område som inte arrenderas ut för golfbanan. 
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Djurlivet i området består främst av insekter och fåglar knutna till ängsmarken 

samt till busk- och trädzonen utmed älven. Insekterna har också betydelse som föda 

åt fisk i Klarälven. Någon inventering av insekter och fåglar har inte gjorts. 

Observationer av skyddsvärda fågelarter som rapporterats till databasen Artporta-

len (Svalan)
14

 är dubbelbeckasin (flera observationer, dels nordväst om tornet och 

dels inom golfbanan), mindre hackspett (i dungen i södra delen av golfbanan och 

vid Jakobsbergsbron), pungmes (i södra änden av landningsbanan), rastande 

rödstrupig piplärka (observationer de flesta år), lappsparv och snösparv. De flesta 

observationerna har gjorts inom och kring golfbaneområdet och inom Natura 2000-

området.  

Påverkan 

Utbyggnad i området innebär att en stor del av nuvarande ängsmark utanför strand-

skyddsområdet fylls upp och bebyggs. De områden som har störst förekomst av 

värdefulla arter sparas dock, både inom och utanför strandskyddsområdet. Livsmil-

jöerna för ängsflora och -fauna kommer att begränsas. Något område med liknande 

förutsättningar finns inte i närområdet.  

Inom golfbanan finns delområden med möjlighet att erbjuda liknande förutsätt-

ningar för fågelfaunan. 

Viss utglesning kommer att ske i träd- och buskvegetationen för att skapa kontakt 

mellan det nya bostadsområdet och älven. Detta kan inverka både positivt och 

negativt på den biologiska mångfalden i närområdet beroende på hur och var gall-

ringen sker. Lämnas vegetationen i strandzonen för fri utveckling kommer den att 

växa igen och mer värdefulla arter förlora livsrum. Utglesning kan dock påverka 

fuktighetsförhållanden inom den närmaste strandzonen med värdefull flora. Detta 

behöver studeras ytterligare. 

Denna typ av miljö och natur finns inom hela deltaområdet, varför eventuell förlust 

får bedömas som relativt marginell.  

Åtgärder 

Värdefulla växter som försvinner kan eventuellt kompenseras eller ersättas genom 

att växtbäddar flyttas till andra platser med förutsättningar för samma typ av växt-

lighet, antingen inom programområdet (t ex inom golfbanans ruff) eller på annan 

plats i kommunen. 

För att skydda kvarvarande områden med ängsflora mot slitage bör gångstigar an-

läggas som styr hur människor rör sig i området. Information om värdefulla växt-

arter kan också sättas upp längs gångstigarna för att skapa förståelse för områdets 

värden. 

En strategi för hur strandzonen ska hanteras ska tas fram. Den bör beskriva var det 

kan gallras/glesas ur, vad som ska bevaras och hur ska det skötas. 

En kompletterande fågelinventering ska göras under 2015, liksom en insektsinven-

tering. 

Ett av de områden där dubbelbeckasin observerats (nordväst om tornet) kommer att 

fyllas upp och bebyggas. Som kompensation kan en vattenpark/våtmarksområde 

med en mosaik med öppna vattenytor skapas i södra delen av området, antingen vid 

stranden väster om landningsbanans södra ände (inom Natura 2000-området) eller i 

kanten av golfbanan. 

Nollalternativet, Nollplusalternativet och Trafikalternativet 

I nollalternativet berörs inga växtområden av förändringar. Med anpassad skötsel 

kan områdets naturvärden bevaras och utvecklas vidare. Utan skötsel kommer 

strandzonen att växa igen och förlora en del av sina naturvärden. 
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Nollplusalternativet liksom trafikalternativet berör några få värdefulla växtområden 

i norra delen. 

Om ängsmarken och strandzonen utvecklas med skötsel anpassad till naturvärdena 

kan den biologiska mångfalden öka i området. 

Natura 2000 

Befintliga förhållanden 

Områdets södra strand ingår i Natura 2000-området Klarälvsdeltat, tillsammans 

med strand- och våtmarksområden på motsatta sidan av älven. Här utgör växtlig-

heten längs stranden en del av naturen kring älven, med lummig lövskogskaraktär.  

Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Mellan tätorter-

na Karlstad och Hammarö ligger en stor oexploaterad del av Klarälvsdeltat med 

mycket höga natur- och friluftsvärden. Här pågår fortfarande en stor materialtrans-

port och omformning av deltat genom naturliga processer. Detta gör att det finns 

många geologiskt intressanta bildningar som mittbankar, levéer, restsjöar och 

avsnörda älvfåror ute i deltat. 

Området har klassats som riksintresse för naturvården och är med i EU:s nätverk 

för värdefulla naturområden, Natura 2000. Området är av både gemenskapsintresse 

enligt habitatdirektivet och skyddsområde enligt fågeldirektivet.
15

 

Kring de slingrande älvgrenarna ute i deltat dominerar naturtyperna våtmarker och 

lummiga lövskogar. Deltat har ett rikt djurliv, framförallt när det gäller fåglar. I 

lövskogen häckar bland annat flera par av mindre hackspett. Andra exempel på 

karaktärsarter för deltat är brun kärrhök, fiskgjuse, rördrom och näktergal. Bäver är 

mycket vanlig i området. Klarälvsdeltat är ett omtyckt sportfiskeområde och här 

finns flera iordningställda fiskeplatser. 

Påverkan 

Länsstyrelsen i Värmland har i ett informations-PM
16

 beskrivit de värden som är 

grund för Natura 2000-området, samt vilka åtgärder som kan hota värdena. Den 

påverkan som skulle kunna uppstå till följd av exploateringen är förändringar i 

vattenkvalitet och vattenflöde i Klarälven, som kan leda till ökad igenväxning av 

strandängar mm och minska översvämningar i området. 

Natura 2000-området berörs inte direkt av exploateringen. Ingen avverkning, 

uppfyllnad, grävning, torrläggning, ändring av vattenflöden eller utsläpp av föro-

renat vatten kommer att ske inom eller i anslutning till Natura 2000-området. 

Utbyggnaden inom Jakobsberg kommer att minska den öppna ängsmarken, som 

idag kan användas som födosöksområde för några av de fågelarter som finns inom 

Natura 2000-området. 

Den bro som ska förena Hammaröleden med Rosenborgsgatan och vidare över 

Jakobsberg (ersättning för nuvarande Jakobsbergsbron) kommer att beröra Natura 

2000-området, dels genom att jungfrulig mark inom Natura 2000 tas i anspråk och 

dels genom att trafikmängden inom området kommer att öka. 

Det förslag till naturreservat som tagits fram omfattar något mer av stranden mot 

norr och kan eventuellt komma att beröras av en föreslagen gångbro över älven. 

Gångbron innebär att naturområdena inom Knappstad och Mariebergs strandängar 

(båda inom Natura 2000-området) bättre kopplas till varandra. Det kan leda till 

ökad gångtrafik inom strandzonen kring Jakobsberg. 
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Åtgärder 

Natura 2000-området är föreslaget av länsstyrelsen att skyddas som naturreservat. 

Reservatsbildningen beräknas vara genomförd under 2015 (Länsstyrelsen i Värm-

land).  

En bevarandeplan för Natura 2000-området ska tas fram under 2013 (Länsstyrelsen 

i Värmland). Detta har dock ännu (våren 2015) inte gjorts. 

En inventering av fågellivet inom Jakobsberg ska göras under 2015 och utifrån den 

en bedömning av vilken påverkan exploateringen kan få på Natura 2000-området. 

Dagvattenhanteringen inom Jakobsberg ska utformas så att Klarälvens vattenkvali-

tet och vattenflöde påverkas i mycket liten grad. Någon påverkan på kvaliteterna 

inom Natura 2000-området bedöms inte ske. 

Nollalternativet och Nollplusalternativet  

Vare sig nollalternativet eller nollplusalternativet berör Natura 2000-området 

Trafikalternativet 

Trafikalternativet berör Natura 2000-området med ny bro vid Jakobsbergsbron. 

Buller 

Befintliga förhållanden 

Området som helhet är idag i väldigt liten grad utsatt för trafikbuller, förutom från 

den verksamhet som bedrivs på f d landningsbanan (där trafikskolor i staden har 

utbildning både i motorcykelkörning och körning med tunga fordon).  

Rosenborgsgatan i programområdets östra del trafikeras idag med ca 2200 fordon 

per årsmedeldygn. En bullerberäkning har gjorts för två fastigheter i den norra 

delen, omedelbart söder om Mariebergsskolan. Den visar att bullervärdena här 

överskrider riktvärdena för nya bostäder – ekvivalentnivån vid fasad ligger på 57 

resp 58 dBA och maxnivån på 79 resp 81 dBA. Det två bostadshusen ligger mycket 

nära gatan – ca 10 meter från körbanans kant. 

Påverkan 

Som underlag för bullerberäkningarna har ett scenario där Inre Hamn, Västkust och 

Jakobsberg är fullt utbyggda, använts för att beräkna framtida trafikmängder. Detta 

scenario innehåller totalt ca 6500 nya bostäder och ligger långt fram i tiden. 

Med kommande exploateringar och förbindelsen från Hammaröleden till Ulle-

bergsleden kommer trafiken att öka på Ullebergsleden, Hammaröleden och på 

Rosenborgsgatan. Ullebergsleden och Hammaröleden tål ökat trafikbuller – dock 

kan det påverka användningen av områdena Östra Zakrisdal och Ulleberg, där hän-

syn till buller måste tas. 

Rosenborgsgatan kommer att beröras av trafik till sjukhuset, både från Hammarö 

och från Karlstads västra delar och orter väster om staden, och trafik från Jakobs-

berg till stadens centrum. Söder om sjukhuset ligger ett antal bostäder nära gatan.  

Bullernivån idag uppgår för dessa till ca 57 dBA ekvivalentnivå beräknat på trafik-

mängden 2200 fordon per årsmedeldygn. Med den ökade trafikmängden (6500 

f/åmd) kommer den ekvivalenta bullernivån vid dessa bostäder att uppgå till ca 62 

dBA. 

Samtidigt som trafiken ökar på Rosenborgsgatan söder om sjukhuset kommer den 

att minska i motsvarande grad på Hööksgatan och Älvgatan/Rosenborgsgatan norr 

om sjukhuset, som idag belastas av trafik till sjukhuset. Bullerpåverkan på bostäder 

längs dessa gatuavsnitt kommer därmed att minska. 
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Buller från trafiken inom 

Jakobsberg har 

översiktligt beräknats i ett 

avsnitt av huvudstråket 

genom programområdet. 

Den utgår från 10 000 

f/åmd (dvs ca 25 % mer 

än beräknad högsta 

trafikmängd) och 

hastigheten 40 km/h. 

Beräkningarna visar att 

bullervärdena vid fasad 

kommer att överskrida 

riktlinjer för ny bostads-

bebyggelse, både vad 

avser ekvivalentnivåer 

och maximalnivåer, med 

byggnaderna placerade 

enligt bild ovan. Det finns 

dock goda förutsättningar 

att klara tyst eller 

ljuddämpad sida. 

Bullerpåverkan på bebyggelse inom Kartberget och Romstad på grund av trafik på 

bron över västra älvgrenen har beräknats i arbetet med detaljplan för Kartberget. 

Denna beräkning grundar sig på en trafikmängd på bron på 6900 f/åmd och visar 

att riktvärdena för trafikbuller klaras, både för ekvivalent och maximal ljudnivå. 

Med den nya trafikutredningen beräknas trafikmängden på den nya bron till 7200 

f/åmd. Detta bedöms innebära marginellt ökad bullerpåverkan. 

Programförslaget medför ingen trafikökning inom Sommarro. 

Åtgärder 

Bebyggelsen i anslutning till huvudstråket kommer att utformas med stadsmässig 

karaktär, med relativt hög bebyggelse i slutna eller delvis slutna rutnätskvarter. För 

denna del av området uppfylls förutsättningarna för att tillämpa tyst eller ljuddäm-

pad sida. Det överensstämmer också med ställningstagande i översiktsplanen att 

avsteg kan tillämpas längs viktiga kollektivtrafikstråk. 

Bebyggelsen inom programområdet utformas enligt principerna för tyst eller ljud-

dämpad sida där bullernivåerna föranleder detta. 

Nollalternativet och Nollplusalternativet 

Nollalternativet innebär att ingen förändring av trafiken kommer att ske. 

Nollplusalternativet innebär att buss- och ambulanstrafik kommer att trafikera 

Sommarrovägen. Inga åtgärder bedöms behöva vidtas. 

Trafikalternativet 

Trafikalternativet medför en mindre trafikökning än huvudalternativet, då det 

endast är genomfartstrafik som berör området. Bullerspridningen blir mindre, men 

det finns heller inga bostäder att förhålla sig till. 

Bullerstörningar respektive bullerminskning på övriga gator motsvarar i stort sett 

huvudalternativet. 

Luftföroreningar 

Miljökvalitetsnormer 

Regeringen har beslutat om miljökvalitetsnormer för vissa ämnen i luft. Enligt 

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns sådana normer för kvävedioxid, kväve-
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oxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, 

arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Befintliga förhållanden 

Programområdet är idag i mycket liten grad påverkat av trafik. Det består till över-

vägande del av en öppen yta där det blåser förhållandevis mycket. 

Påverkan 

Luftföroreningar alstrade av vägtrafik, med betydelse för människors hälsa, är 

framförallt små partiklar, kvävedioxid, polyaromatiska kolväten (PAH), alkener 

och bensen. De mest relevanta riskerna för människors hälsa är följande: 

• Irritativa effekter av kvävedioxid, som kan öka förekomsten av luftvägsbesvär, 

särskilt hos känsliga individer, t ex sådana med astma.  

• Cancer till följd av exponering för PAH (polyaromatiska kolväten), t ex från 

dieselavgaser, alkener, bensen och kanske också små partiklar.  

• En stark misstanke om att en ökad halt av små partiklar ökar dödlighet och 

sjuklighet.  

Koldioxidutsläppen från trafiken, vilka är direkt proportionella mot bränsleförbruk-

ningen, ökar med ökad trafik, bränsletörstiga bilar, oekonomiskt körsätt och högre 

hastighet. Fler bränslesnåla fordon, elbilar eller bilar med andra alternativa bräns-

len, ecodriving mm, sänker utsläppen av fossil koldioxid. Om det totala transport-

arbetet på vägsystemet minskar, minskar även utsläppen av koldioxid. 

Några beräkningar av halter av olika ämnen har inte gjorts i samband med 

programarbetet. En jämförelse med den nyligen lagakraftvunna detaljplanen för 

kvarteret Kanoten mm, med mer än dubbelt så mycket trafik genom området, 

indikerar att det inte bör vara några bekymmer att klara miljökvalitetsnormerna för 

luft inom Jakobsberg. 

Åtgärder 

Utsläppen av luftföroreningar är direkt beroende av trafikmängd och fordonstyper. 

Genom god kollektivtrafik och goda möjligheter att nå viktiga målpunkter genom 

att gå eller cykla finns förutsättningar att begränsa trafiken som alstras av området i 

sig. 

Även genomfartstrafiken kan påverkas av att det finns goda kollektivtrafiklösning-

ar, t ex till viktiga mål som sjukhuset och Bergviks köpcentrum. 

Karlstadsstråket innebär en kraftig förbättring av möjligheterna att snabbt och 

bekvämt nå många viktiga målpunkter med kollektivtrafik. Därmed förväntas bil-

trafiken och biltrafikens konsekvenser minskas i olika delar av staden. 

Nollalternativet och Nollplusalternativet 

I nollalternativet kommer inga förändringar i trafikering av området att ske. 

I nollplusalternativet kommer buss- och ambulanstrafik att beröra norra delen av 

fältet samt bostadsbebyggelsen i Sommarro. Trafikökningen där är liten, och 

dagens bussar drivs med biogas som ger låga utsläpp. 

Trafikalternativet 

Trafikalternativet medför ökad trafik i förhållande till dagens förhållanden men inte 

lika mycket som i huvudalternativet. Därtill finns inga bostäder i närområdet, om-

rådet fortsätter vara öppet och relativt blåsigt, varför luftföroreningar från trafiken 

inte medför något problem lokalt. 

Kollektivtrafik 

Befintliga förhållanden 

Jakobsberg trafikeras idag av busslinje 3, som varannan tur går Sommarrovägen till 

Vallgatan (när Södra Sommarro är utbyggt kommer bussen att vända längre söder-
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ut) och varannan tur (var 20:e minut vardagar) går Rosenborgsgatan fram till golf-

banan. 

Förändringar 

Exploateringen av Jakobsberg med bro över västra älvgrenen ger förutsättningar 

för Karlstadsstråket, ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk med hög turtäthet och 

hög framkomlighet, som förbinder viktiga och frekventa målpunkter i staden. Det 

innehåller också strategiska bytespunkter mellan lokaltrafiken och regionaltrafiken. 

Jakobsberg kommer därmed att få mycket god tillgänglighet i kollektivtrafiknätet. 

Karlstadsstråket kommer också att ha stor betydelse för kvaliteten i Karlstads 

kollektivtrafik i stort, med en snabb linje som når många viktiga punkter i staden. 

Nollalternativet och Nollplusalternativet 

Nollalternativet innebär att ingen bro byggs över västra älvgrenen. Detta är dock 

inte helt avhängigt exploateringen av Jakobsberg – genomförande av Karlstads-

stråket leder i sig till ett behov att bygga bron. 

I nollalternativet omöjliggörs den kollektivtrafikutveckling som eftersträvas. 

Nollplusalternativet innebär att bro för kollektivtrafik, gc-trafik och blåljustrafik 

byggs. Därmed kan Karlstadsstråket genomföras, dock med en annan sträckning 

genom Sommarro. 

Trafikalternativet 

Trafikalternativet ger möjlighet till samma sträckning av Karlstadsstråket som 

huvudalternativet. Stråket kan ändå komma att dras via Sommarro i detta alterna-

tiv, då underlaget längre söderut inte motiverar att stråket förlängs runt Jakobs-

bergsskogen. 

Miljöbedömningen 
Sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger 
bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att 
uppgifterna sammanställdes (MB 6:12 p8) 

Inför samrådet om programmet har ett samråd med länsstyrelsen och berörda 

förvaltningar om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen ägt rum. Samråd 

om avgränsningen har skett med länsstyrelsen den 29 augusti 2013. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har sänds ut för samråd tillsammans med förslaget 

till planprogram. Synpunkterna under samrådet har sammanställts och kommente-

rats i en samrådsredogörelse, tillsammans med synpunkterna på programförslaget. 

Vissa fördjupningar och förtydliganden har gjorts, bl a vad gäller ytterligare inven-

teringar samt påverkan på Natura 2000-området. 

Fortsatt arbete med miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ske parallellt med 

upprättande av detaljplaner för området. 

Uppföljning 
Åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljö-
påverkan som genomförandet av planen medför (MB 6:12 p9) 

Åtgärder för uppföljning och övervakning kommer att vid behov behandlas i fort-

satt arbete med detaljplaner. 
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