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Inledning
Ett planprogram är en del av arbetet med detaljplanläggning av ett område.
”Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet ska
kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program”
PBL (2010:900) 5:10
Geografiskt läge
Programområdet är beläget i södra delen av Karlstads tätort, till stor del omflutet av
Klarälvens västra gren. Det gränsar i norr mot Sommarro (där området Södra Sommarro utgör första etappen av utbyggnaden inom f d flygfältet), i väster och söder
mot västra älvgrenen (som i söder gränsar mot Hammarö) och i öster mot Mariebergsskogen och Mariebergs strandängar. Avståndet till Karlstads centrum är ca tre
kilometer.
Planprogrammets syfte
Jakobsberg är ett stort område och kan komma att planläggas i etapper med flera
detaljplaner. Planprogrammet ska utgöra en plattform för planarbetet. I programmet ges inriktning för områdets strukturella uppbyggnad, med trafik- och grönstruktur samt bebyggelsestruktur. En passage för Karlstadsstråket ska säkerställas
genom området, liksom möjlighet till passage för biltrafik från Hammaröleden till
Ullebergsleden. Relationen mellan bebyggelse och grönområden (Jakobsbergsskogen, stranden och golfbanan) ska studeras, liksom möjligheterna att anlägga en
småbåtshamn. Tillräckligt med mark ska avsättas för kommunal service (skola, förskolor, särskilda boenden etc) och idrott.
Projektets mål
Planprogrammet med efterföljande detaljplaner ska möjliggöra att skapa en ny
stadsdel på den f d flygplatsen. Stadsdelen ska innehålla ca 1500 bostäder, tillräckligt antal skolor och förskolor, ytor för bostadsnära idrott och lek, samt lokaler
för närservice och möjlighet att också inrymma arbetsplatser.
Genom stadsdelen ska det s k Karlstadsstråket (BRT-stråket) dras. Där ska också
ges möjlighet för genomfartstrafik från Hammaröleden till Ullebergsleden.
Den befintliga golfbanan ska till sin huvuddel kunna vara kvar.
Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen ska kopplas ihop med ett rekreationsstråk längs stranden, som också har koppling till det blivande naturreservatet Klarälvsdeltat, med Knappstad och Mariebergs strandängar.
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Förstudie
Kommunen har tillsammans
med Peab och Abako Arkitekter i Göteborg gjort en förstudie som underlag för utformning av det formella programmet1.
Förstudien kom fram till en
struktur för området som bygger dels på den tidigare landningsbanans riktning och dels
på riktningen från den nya
bron över västra älvgrenen mot
Jakobsbergsbron.
Ett huvudstråk för trafiken ska
klara både lokal trafik och
genomfartstrafik från Hammaröleden.
Läget vid Klarälven ska nyttjas
för att åstadkomma ett eller
flera hamnlägen.
Bebyggelsen ska ordnas i en
kvartersstruktur med kvadratiska kvarter med ca 80 meters
längd.
I förstudien föreslogs också att en del av det område som arrenderas av Sommarro
Golf skulle ingå i exploateringsområdet.
Förstudien enligt illustrationen ovan innehåller drygt 2000 bostäder i en blandning
av två- till fyravåningshus.
Sommarro Golf har därefter själva tagit fram ett
förslag till hur området skulle kunna utvecklas
inom det område de arrenderar2. Deras förslag
innebär att hela den del av området som ligger
väster om landningsbanan ska kunna nyttjas för
exploatering.
Det förslag som nu presenteras i planprogrammet för hur området ska disponeras bygger i
stor utsträckning på förstudien kompletterat
med idéer från Sommarro Golfs inlämnade förslag. Strandområdet som har strandskydd om 100 meter har i stort sett lämnats orört, med undantag för en hamn och
bebyggelse i anslutning till den, samt bebyggelse inom område i södra delen som
redan är ianspråktaget (tidigare terminalområde samt intensivt utnyttjad golfbana).
Hamnens läge har anpassats till naturvärden och markföroreningar. Översvämningsskyddet föreslås klaras genom uppfyllnad av marken i stället för invallning
som förstudien föreslår. Mariebergs IP föreslås vara kvar som idrottsplats. Den privata fastigheten Fyrklövern 1 föreslås kunna användas även för andra ändamål än
kontor, men inget förslag till ändrad disposition inom fastigheten ges. En koppling
mellan Fyrklövern och övrig bebyggelse inom Jakobsberg åstadkoms med en ny
gatuförbindelse.
1
2

Jakobsberg, förstudie 2011. Peab, Abako och Karlstads kommun
Jakobsberg södra, NCC och Mondo 2012
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Områdets utformning och innehåll

5

6

Planprogram för Jakobsberg - Planbeskrivning

Vision
”Staden möter deltat”

Området karaktäriseras av mötet med vattnet och det öppna fältet.
Kontakten med vattnet ska upplevas genom anläggande av hamn och öppen dagvattenhantering i området, samt att en del av den befintliga vegetationen mot älven
tas bort och/eller glesas ut så att älven kan upplevas från både bostäder och friområden. Gångstråk anläggs längs dagvattenstråk och längs älven. Bostäder placeras
så att de får utsikt över både vattenområden, våtmarken söder om Mariebergsskogen och över golfbanan/det öppna fältet.
Den öppenhet som idag karaktäriserar området försvinner när stora delar bebyggs.
Genom långa siktlinjer längs raka gator och stråk – ut över älven, Mariebergs
strandängar och golfbanan – kan ändå områdets storlek, platthet och rymd upplevas. Områden som bevaras ska i stor utsträckning behålla sin ”fältkaraktär”, med
ängsvegetation och öppenhet. Trädplantering ska ske med hänsyn till siktlinjer och
strävan efter ”öppenhet” i området.
Den tidigare användningen som flygplats syns i den nya staden genom bevarande
av landningsbanans sträckning och långa siktlinje, och genom bevarande av flygledartornet som signalbyggnad för området. Tornet kan bevaras i den centrala rondellen i områdets södra del, där bebyggelse, golfbana och Jakobsbergsskogen möts.
Därifrån utgår områdets riktningar och stråk, och tornet blir synligt från många
håll.
Områdets centrum är grupperat kring rondellen och ett torg, som knyter ihop områdets huvudstråk med service – busshållplats, skola, förskola, handel, golfbanans
klubbhus och butik mm. Butiker, restauranger, service och arbetsplatser finns samlade i anslutning till huvudstråket genom området
Bostadsbebyggelsen i området är blandad – från villor och radhus till flerbostadshus i upp till 12-15 våningar, i en rutnätsstruktur med både slutna och öppna kvarter.
Ekologiskt hållbar stadsdel
Det ska finnas bostäder för olika kategorier. Olika hustyper, bostadsstorlekar, upplåtelseformer, standard mm ska finnas blandat inom området.
Vid byggnaders utformning ska hänsyn tas till byggnadens hela livslängd för att
minska deras miljöpåverkan.
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Det ska finnas bra möjlighet till källsortering av avfall inom de olika delområdena.
Miljövänliga energikällor ska så långt möjligt utnyttjas.
Möjligheter till samnyttjande av lokaler och integration av verksamheter ska tas
tillvara vid planering och byggande.
Hög kollektivtrafikstandard (Karlstadsstråket) och goda gc-förbindelser mot olika
målpunkter gör att man inte behöver använda bil för vardagstransporter.
Cykeltrafik och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik.
Cykelparkering ska finnas nära bostadsentréer och i anslutning till busshållplatser.
Dagvattenhantering i öppna lösningar gör vattnet närvarande i stora delar av området.
Områdets naturvärden (Jakobsbergsskogen och ängsmarken längs älven) används
för att skapa högkvalitativa rekreationsmiljöer.
Området skyddas mot översvämning genom uppfyllnad av områden som ska bebyggas och deras tillfartsvägar.
Markanvändning
Bostäder
Uppåt 2000 bostäder kan rymmas inom området, i varierande bebyggelse med
småhus, radhus, parhus, ”holländska radhus”, stadsvillor, flerbostadshus i sluten
kvartersstruktur och punkthus, från en våning och upp till 15 våningar.
Mark reserveras för ett vårdboende inom området.
Verksamheter
Längs huvudstråket ges utrymme för verksamheter – kontor, service, butiker, restauranger etc. Golfbanan ger också plats för verksamheter knutna till golfsporten –
klubbhus, butik, restaurang, gym, mm.
En småbåtshamn anordnas i områdets västra del, med plats för ett hundratal båtar
(dock inte segelbåtar, då sådana inte kan passera under broarna nedströms i älven).
Service
I ett område med 1500 bostäder behövs en skola F-6 och fyra förskolor med vardera fem avdelningar. Högstadieskola finns i Mariebergsskolan.
Lek och idrott
På Mariebergs idrottsplats finns två fotbollsplaner, varav den ena kommer att förses med konstgräs. Beslut finns också att bygga en ny idrottshall vid Mariebergs
IP.
En s k näridrottsplats kan exempelvis förläggas inom ”landningsbanan”.
I anslutning till ny skola inom Jakobsberg kan om så behövs en ny sporthall bygggas.
Ett par större lekplatser för området kan anordnas dels inom ”landningsbanan” och
dels i strandområdet. Mindre kvarterslekplatser och gräs-/grusplaner för spontanidrott sprängs in på lämpliga platser i kvartersstrukturen.
Utöver detta finns planer på en ny idrottsplats inom Östra Zakrisdal, i anslutning
till korsningen Ullebergsleden-Zakrisdalsvägen.

8

Planprogram för Jakobsberg - Planbeskrivning

Karaktär och gestaltning
Mark
Hela området är låglänt och platt. Marknivåerna ligger på från +46,5 till +47 meter
(RH2000) längs älven ner till +44 meter (lägsta partiet inom golfbanan, nära Rosenborgsgatan). De områden som ska bebyggas, liksom gator mm, kommer att höjas upp till nivå som motsvarar den översvämningsnivå som anges i kommunens
översvämningsprogram3 med kompletterande riktlinjer, i detta fall +47,0 meter4.
Huvudstråket genom området ska också utgöra översvämningssäkrad tillfart till
centralsjukhuset, vilket innebär att dess nivå ska uppfylla krav på översvämningssäkerhet för samhällsviktig verksamhet, dvs nivå vid dimensionerande flöde, +47,6
meter.
Områden som inte ska bebyggas kommer normalt inte att fyllas upp (om det inte
finns andra skäl att göra det), och strandzonen kommer att behålla sin nuvarande
nivå. Anslutningarna mellan befintlig mark och uppfylld kan utformas som slänter
eller som trappor, murar och kajkanter, eller genom att byggnader placeras så att de
tar upp nivåskillnaden.
Bebyggelsestruktur
Området utformas med bebyggelsen ordnad i en rutnätsstruktur, i riktningar som
ansluter (parallellt eller vinkelrätt) till diagonalen från flygledartornet till bron över
västra älvgrenen (Jakobsbergsallén – områdets huvudstråk) och till landningsbanans riktning.
Av befintlig bebyggelse bevaras endast flygledartornet, som utgör signalbyggnad
för området.
Den nya bebyggelsen ges en stadsmässig struktur och skala längs huvudstråket,
med slutna eller delvis slutna kvarter i 6-8 våningar. Terrasshus och takaltaner bidrar till att ge liv åt stadsbilden längs stråket. Byggnaderna utformas så att de möjliggör butiker, restauranger och andra verksamheter i bottenvåningarna och placeras med fasad i gräns mot trottoar/allmän platsmark. Bottenvåningens golv ska placeras i marknivå.

llustration
Abako
(illustrationen visar
4 våningsbebyggelse) den kan bli
högre (6-8
våningar)

Även vid hamnen ges bebyggelsen stadsmässig karaktär, som ansluter till kajen på
hamnens norra sida. Kajerna är offentlig miljö.

3

förslag till kompletterande riktlinjer, remiss juni 2014
Nivå vid 200-årsflöde i Klarälven vid norra änden av Jakobsberg. Klarälvens flöden med resulterande nivåer läggs till
grund för höjdsättningen av området eftersom de är högre än motsvarande 200-årsnivåer i Vänern.
4
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Längs landningsbanan placeras radhus i tre-fyra våningar (typ holländska radhus).
Landningsbanan kan ses som en kanal, där vattenytan i stället består av gräs, grus
eller annan yta.
Dagvattenhanteringen samlas till gröna stråk som sträcker sig från Jakobsbergsskogen mot sydväst till Klarälven. Stråken utformas så att de fungerar och upplevs
som trevliga parkmiljöer både när de är mer eller mindre vattenförande och under
perioder när inget vatten finns i dem.

Mot strandzonen är bebyggelsen lägre – i form av radhus och kedjehus. Även zonen mot golfbanan innehåller lägre bebyggelse med radhus och parhus, samt delvis
också villor.

I ”mellanzonerna” finns flerbostadshus i lägre bebyggelse – 3-4 våningar.
Landningsbanans sträckning och luftrum markeras med bebyggelsens placering,
alléplanteringar och på några ställen kanske också med högre byggnader. Inom
landningsbanan kan parker, lekplatser, mindre bollplaner mm placeras. Inga byggnader eller träd som skär av siktlinjen bör placeras inom detta område.
Exploatering
En överslagsmässig beräkning visar att med den typ av bebyggelse som beskrivs
ovan ryms ca 2000 bostäder inom området. Fördelat på olika hustyper kan det bli
ett 100-tal bostäder i småhus/villor, ett 100-tal i ”holländska radhus” i 3-4 våningar, ca 200 i radhus/parhus 2-3 våningar och ungefär 1600 bostäder i högre bebyggelse (flerbostadshus) i anslutning till huvudstråket och hamnen. Beräkningen bygger på att alla kvarter är effektivt utnyttjade – mer detaljerade studier i kommande

10

Planprogram för Jakobsberg - Planbeskrivning

detaljplanläggning kan innebära att exploateringen minskas för att ge utrymme för
mer friytor inom kvarteren.
Stråk och målpunkter
Längs huvudstråket, från bron över västra älvgrenen till flygledartornet och vidare
till Rosenborgsgatan, samlas Jakobsbergs kommersiella verksamheter – butiker,
kontor, kommersiell service etc. Byggnaderna utformas med lokaler för verksamheter i bottenvåningen mot gatan. Även målpunkter som skola och förskola kan
placeras intill huvudstråket.

Illustration från
förstudie Jakobsbergsallén, Abako

Landningsbanan bevaras som ett visuellt stråk i nord-sydlig riktning genom området. Det smalnas av från dagens bredd 45 meter till ca 35 meters bredd. Inom
denna zon ska sikten vara fri – ingen bebyggelse eller vegetation ska skära av siktlinjen. Stråket ges rumslig avgränsning genom att det flankeras av träd eller högre
byggnader. Marken kan användas som aktivitetsstråk för lek och idrott, för en
lokalgata, för en öppen gräsyta/grusyta eller t ex för en vattenspegel
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Illustration från
förstudie, Abako

Stråket längs stranden är ett rekreationsstråk, med sittplatser vid älven, fiskeplatser, lekplatser, ”naturparkområden” där värdefull ängsflora bevarats och ren bevarad natur. Det följer älvstranden hela vägen, endast vid hamnen lämnar det älven
och går på kajer och bryggor runt hamnområdet.
Hamnen är en viktig målpunkt, där boende inom området har sina båtar. Där kan
också utvecklas kommersiell verksamhet med butiker och restauranger.
Grönstruktur
Grönområden
Jakobsberg omges i stort sett av grönområden. Jakobsbergsskogen i norr är ett
skogsområde med höga naturvärden (biotopskydd). Ett motionsspår med belysning
löper runt skogsområdets utkant.
Älven och strandzonen (strandskyddsområdet) är ett viktigt grönområde inom Jakobsberg. Längs stranden anordnas en gång- och cykelväg som ansluter till Älvgatan i norr och till gc-vägen längs Rosenborgsgatan i sydost. En koppling mot
Knappstad via en gångbro kan/bör anordnas.
Mellan strandzonen/hamnen och Jakobsbergsskogen förläggs ett generöst stråk
med grönytor och dagvattendammar, och med en gång- och cykelväg som fortsätter
genom Jakobsbergsskogen till Rosenborgsgatan med förbindelse vidare till Mariebergsskogen.
Golfbanan är ett stort grönområde, både visuellt och som område att promenera eller åka skidor i under tider när inte golfspel pågår.
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Delar av det blivande naturreservatet Klarälvsdeltat (Natura 2000-område) gränsar
till (och inkluderar en mindre del av) Jakobsberg i sydväst, söder och öster. Även
Mariebergsskogen med sitt utbud är en tillgång för Jakobsberg.
Landningsbanan
Inom det område som kommer att bebyggas finns inga naturliga gröna ytor kvar.
Landningsbanan sparas som stråk och friområde och utformas huvudsakligen som
park, lekytor, bollplan etc. I södra delen kan den också omvandlas till ett våtmarksstråk som skiljer golfbanan från bostadsbebyggelsen. En mosaik av vattenväxter
och öppna vattenytor kan anläggas för att kompensera det våtmarksområde som
försvinner i samband med exploateringen i norra delen.
Planteringar
De viktiga trafikstråken i området förses med alléplanteringar. Terrasshus med
stora altaner för plantering, planterade gårdar och gröna tak, samt dagvattenstråk
kompletterar områdets grönstruktur. Odling av typ stadsodling kan förekomma i
parkstråken.
Dagvattenhantering
Stommen i dagvattensystemet inom Jakobsberg är de gröna stråk med ett system av
diken, kanaler och dammar som anläggs mellan Jakobsbergsskogen och Klarälven.
Alla bebyggelsekvarter höjdsätts så att både vanligt dagvatten och vatten vid kraftiga regn kan rinna av mot stråken, där det kan tas om hand i öppna dammar. Inom
bebyggelsekvarteren kan dagvatten ledas i öppna diken eller i kulvert.
Möjligheten att avleda stora vattenmängder (100-årsregn) ska säkerställas vid kvarterens utformning.

Lek och rekreation
Lekplatser för de minsta barnen ordnas inom respektive bostadskvarter. Större lekplatser kan med fördel anordnas inom f d landningsbanan eller på lämpliga platser i
anslutning till Jakobsbergsskogen respektive strandzonen.
Promenadstråk för rekreation finns dels längs älvstranden och dels diagonalt genom området från stranden till och genom Jakobsbergsskogen respektive längs huvudstråket.
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Gröna stråk
Gröna stråk kopplar ihop Mariebergsskogen – Jakobsbergsskogen – landningsbanan– hamnen –
stranden med bro över älven till
Knappstad och det stråk som
löper längs älven fram till Skoghallsvägen.

Ny karta

Ett grönt stråk längs älven löper
från Älvgatan till Mariebergs
strandängar.
Ytterligare ett ”grönt” stråk finns
i den f d landningsbanan som
skär genom området i nordsydlig riktning.

Huvudstråket, ”Jakobsbergsallén” är också ett slags grönt stråk med sina alléplanteringar.
Strandskydd
Strandskyddet längs Klarälven är 100 meter. En stor del av strandskyddsområdet
lämnas orört. Hamnens läge har valts så att så lite värdefull natur som möjligt ska
beröras. I områdets södra del tillåts bebyggelsen gå in i strandskyddszonen.
Värdefull natur i strandskyddsområdet sparas i stor utsträckning.
Motiv för upphävande av strandskydd:
Hamnen – MB 18c §, p3 (behövs för en anläggning som för sin funktion måste
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området). Behov av hamn
och båtplatser är stort i Karlstad, här finns möjlighet att skapa ett värdefullt tillskott. Läget är valt så att det så långt möjligt inte skadar värdefull natur. Allmänhetens tillträde till området ska säkerställas med allmänt tillgängliga kajer och
bryggor mm.
Bostadsbebyggelse i södra Jakobsberg – MB 18c §, p1 (redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften). Området är ianspråktaget, dels för det tidigare terminalområdet (asfalterade ytor och bottenplattor
till tidigare byggnader) och dels med golfhål (klippta gräsytor), och saknar intresse
både för allmänhetens friluftsliv (förutom för golfspelare) och för växt- och djurliv.
Trafik
Trafik i västra Karlstad
En trafikanalys för bebyggelseutvecklingen och infrastrukturutvecklingen i västra
delarna av Karlstad5 har gjorts med anledning av arbetet med trafikplan för Karlstad. Trafiksimuleringar har gjorts för att studera bl a effekten av att åstadkomma
en koppling för biltrafik mellan Hammaröleden och Ullebergsleden via Jakobsberg.
Ytterligare studier har gjorts med anledning av dels detta programarbete och dels
pågående planläggning inom Grundviken och Zakrisdal. Simuleringarnas maxscenario utgår från att de planerade områdena inom Västkust, Inre Hamn och Jakobsberg är fullt utbyggda. Även planerad bebyggelseutveckling inom Hammarö har
beaktats.

5

Trafikanalyser i Karlstad, utredning av trafikfrågor oktober 2013-mars 2014, Ramböll 2014-04-14
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En sammanvägd översikt av förslag till åtgärder i trafiksystemet i västra Karlstad,
samt inbördes ordning och kostnader har analyserats.6 Där konstateras att utbyggnaden av Jakobsberg medför behov av en ny bro över västra älvgrenen kopplat till
en ny cirkulationsplats på Skoghallsvägen samt åtgärder i Hultsbergsmotet för att
minska belastningsgranden i Bergviksrondellen. Åtgärder på Ullebergsleden behövs också för att förbättra för oskyddade trafikanter.
För att få en bättre trafiksituation i centrala Karlstad, och för utbyggnaden inom
Inre hamn, behövs också en ny Jakobsbergsbro med anslutningar och cirkulationsplats på Hammaröleden.
Biltrafik
Ett huvudstråk för biltrafik, gångoch cykeltrafik och kollektivtrafik
sträcker sig från Rosenborgsgatan
genom Jakobsberg till Ullebergsleden, via en ny bro över västra
älvgrenen7. Detta stråk ska också
utgöra en översvämningssäker tillfart till centralsjukhuset för ambulanstrafik. Det innebär att stråkets
nivå ska ligga på lägst +47,6
(RH2000) – dvs 60 cm högre än
vad som krävs för mark och gator
i övrigt inom Jakobsberg.8 Rosenborgsgatan kommer också att
behöva höjas med ca en meter i
delar av sin sträckning.
Huvudstråket utgör enda tillfart för biltrafik till Jakobsberg – både från öster och
från väster. Det är samtidigt genomfartsgata för trafik från Rosenborgsgatan och
från Hammaröleden mot Bergvik och E18 västerut.
Stråket är därtill en viktig del av Karlstadsstråket (BRT-stråket) – ett kollektivtrafikstråk med mycket hög standard från Bergvik i väster till universitetet i öster.
Trafikmängden på stråket genom Jakobsberg beräknas enligt trafikanalysen ovan
uppgå till ca 7200 fordon per dygn (att jämföra med t ex Östra Torggatan vid Stora
Torget med 7200 f/d, Jungmansgatan med 8000 f/d, Hagalundsvägen vid Våxnäs
centrum med 7000 f/d och Rudsvägen med 5400 f/d). Ca en tredjedel av trafiken är
genomfartstrafik.
Någon koppling mellan huvudstråket och Älvgatan planeras inte – en sådan koppling omöjliggjordes medvetet när detaljplanen för Södra Sommarro beslutades.
Älvgatan skulle i sådant fall kunnat få mycket ökad trafikmängd, med trafik både
till centralsjukhuset och till centrum, och detta är inte önskvärt med hänsyn till
Älvgatans standard.
Jakobsbergs västra och södra delar nås dels från en cirkulationsplats nära brofästet i
norr och dels från cirkulationsplatsen i områdets centrala del (vid f d terminalbyggnaden). Om det någon gång i framtiden skulle bli aktuellt att exploatera golfbaneområdet kan en matning söderut också ske från den senare.

6

Västkust och Jakobsberg, Karlstads kommun. Trafiklösning huvudstråk. Sammanställningar och prioriteringar. Wikon
2015-01-16
7
Bro över västra älvgrenen vid Sommarro. 2011-08-23. WSP
8
Tillfarten ska klara översvämningsnivåer vid dimensionerande flöde i Klarälven. Att nivån är något lägre här än översvämningsskyddet som planeras för CSK beror på Klarälvens lutning.
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Kollektivtrafik
Karlstadsstråket (BRT-stråket9, turkos
linje) följer huvudstråket genom Jakobsberg. Två hållplatser (violetta prickar)
anordnas inom Jakobsberg – en i norr
med koppling till Sommarro och en i anslutning till den centrala cirkulationsplatsen där stråket delar sig. En tredje hållplats placeras på Rosenborgsgatan i anslutning till Mariebergs idrottsplats, där
även entréer till Jakobsbergsskogen och
Mariebergsskogen samt Landstingshuset
(Treklövern) får mycket bra koppling till
kollektivtrafikstråket. Hållplatser utanför
programområdet planeras vid Bellevue
(bytespunkt till Hammarötrafiken) och
vid centralsjukhuset.
Dagens busslinje 3 (orange linje) till
Sommarro kan förlängas och dras i västra kanten av Jakobsberg (väster om landningsbanan) till södra änden av bebyggelseområdet. Karlstadsstråket korsas vid
hållplatsläget i områdets norra del.

Norra rondellen

Södra rondellen

Huvudstråket

Busstrafiken i Karlstadsstråket ges eget körfält i huvudstråket genom området.
Hållplatser kan placeras i rondellerna i norr och söder eller längs stråket i anslutning till cirkulationsplatserna.

9

Karlstadsstråket rapport januari 2013
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Läge för bro över älven med
anslutning till Ullebergsleden är fastlagd i detaljplanen för Kartberget. Korsningen Ullebergsleden –
Skoghallsvägen utformas
med en cirkulationsplats. I
anslutning till denna kan
utrymme skapas för etablering av t ex en dagligvarubutik tillsammans med en viktig hållplats och bytespunkt
för kollektivtrafiken.
WSP:s utredning om bron10 beskriver översiktligt utformning av bro och anslutande vägar, kostnader och konsekvenser. Kostnaden för bro, cirkulationsplats och
tillfartsvägar har där beräknats till ca 190 Mkr.
Anslutningen till Rosenborgsgatan föreslås ske vinkelrätt i en linje från flygledartornet. Anslutningen kan utformas som en cirkulationsplats, och gestaltningen bör
göras med utgångspunkt från platsens funktion som entré till en stor och viktig
stadsdel.
Rosenborgsgatans anslutning till Hammaröleden med en ny Jakobsbergsbro illustreras i programmet med den lösning som var aktuell i början av 1990-talet. Då
togs en arbetsplan och bygghandlingar för ersättning av Jakobsbergsbron fram.
Bron fick ett läge strax öster om den befintliga bron för att så lite som möjligt göra
intrång i våtmarksområdet söder om Mariebergsskogen. Bron förverkligades dock
inte. Läget för ny bro utreds i särskild ordning.
Den befintliga Jakobsbergsbron har ett kulturhistoriskt värde och bör bevaras för
gång- och cykeltrafik.
Gatusektioner

Huvudstråket utformas med separat körfält för Karlstadsstråket samt gemensamma
körfält för biltrafik (både lokal trafik och genomfartstrafik). Längs gatan finns en
alléplantering som också innehåller kantstensparkering. Dubbelriktad cykelbana
finns på båda sidor och en gångzon där det också finns utrymme för viss möblering
intill husfasaderna i väster- och söderläge. Huvudstråkets bredd är ca 30 meter.

10

Bro över västra älvgrenen vid Sommarro. 2011-08-23. WSP

Planprogram för Jakobsberg - Planbeskrivning

17

Korsningar, busshållplatser och kantstensparkering utformas så att framkomligheten i stråket påverkas så lite som möjligt. Hastighetsstandarden anpassas för att
minska trafikens bullerpåverkan på intilliggande bebyggelse.
Det nord-sydliga stråket från den norra cirkulationsplatsen liksom stråket mot sydväst från den södra cirkulationsplatsen förses båda med separat gång- och cykelbana skild från lokalgatans körytor med alléplantering. Gatans andra sida utformas
med trottoar för gående, både för att ge god tillgänglighet och för att ge ett stadsmässigt uttryck åt området.
Lokala smågator inom bostadskvarteren bör utformas som gårdsgator där olika trafikslag samsas på de oskyddade trafikanternas villkor.
Parkering
Parkeringsnormen för bostäder i Karlstad utanför Tingvallastaden är 8-10 platser
per 1000 m2 BTA. Ett förslag till ny parkeringsnorm har varit på remiss. Denna
anger för flerbostadshus i denna del av staden 10 platser per 1000 m2 BTA. Platserna behöver dock inte finnas i direkt anslutning till bostaden.
Parkeringen anordnas som parkering helt eller delvis under mark (i kvarter med
hög exploatering) respektive som markparkering på gårdar eller i mindre samlade
anläggningar i kvarter med lägre exploatering. Parkering under mark måste utformas vattentätt om man vill undvika att de översvämmas vid höga vattennivåer, alternativt får man acceptera att det kan ske. Parkering kan också anordnas i parkeringshus.
Den nya parkeringsnormen innehåller även en norm för anordnande av cykelparkering. För flerbostadshus krävs fyra cykelplatser per lägenhet, varav två i cykelrum
och resterande i anslutning till entré.
Gång- och cykeltrafik
Viktiga målpunkter för gång- och cykeltrafik från Jakobsberg är bl a Karlstads
centrum (som nås via Älvgatan eller Rosenborgsgatan), Bergviks köpcentrum
(som nås via bron över västra älvgrenen),
Mariebergsskolan och Mariebergs IP
(som nås via gc-väg genom Jakobsbergsskogen), Östra Zakrisdal med skola och
idrottsplats (som nås via bro över västra
älvgrenen) och centralsjukhuset (som nås
via Älvgatan eller Rosenborgsgatan).
Övergripande gc-stråk/kopplingar som
berör Jakobsberg:
-

Västkust/Skoghallsvägen mot sjukhuset och centrum – över nya bron
till Älvgatan, längs älven mot centrum o CSK (snabb)

-

Hammarö mot Bergvik – via Jakobsbergsbron, längs huvudstråket, över nya
bron, längs Ullebergsleden (snabb)

-

Hammarö mot CSK och centrum (snabb)

-

Rekreationsstråk (delvis endast för gångtrafik) längs älvstranden – från Södra
Sommarro till Mariebergs strandängar – med koppling över älven till Knappstad

-

Rekreationsstråk (delvis endast för gångtrafik) Mariebergsskogen – Jakobsbergsskogen – älvstranden

18
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Cykelstråket längs huvudstråket hör till det primära cykelnätet för gena och snabba
transporter mellan olika målpunkter. Det bör ha hög standard och framkomlighet,
och vara skilt från gångtrafik.
GC-stråket längs älven är en del i rekreationsstråksystemet, där man kan cykla
långsamt och promenera längs stranden. Stråket har koppling till övriga gc-nätet i
Älvgatan och Rosenborgsgatan, samt mot Knappstad och Västkust genom en gcbro (alternativt gångbro) över älven. Denna skulle kunna vara i form av en hängbro
som inte behöver vinterväghållas.
Ett gc-stråk binder ihop stråket längs älven med Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen. Det utgör samtidigt en gen förbindelse till Mariebergsskolan och Mariebergs idrottsplats och kan komma att bli använt även av dem som vill förflytta
sig snabbt. Jakobsbergsskogen är samtidigt ett viktigt friluftsområde med bl a motionsspår som kommer att korsa gc-stråket. Utformningen av korsningspunkter mm
behöver göras med omsorg.
Möjligheten att göra en planskild korsning mellan gc-stråket och Rosenborgsgatan har studerats. För att inte få alltför
branta uppfarter till bron skulle den ta
mycket plats i anspråk och bli en klumpig konstruktion i stadsbilden. Beräknad
trafikmängd på Rosenborgsgatan motiverar inte heller en planskild korsning. I
stället bör korsningen samordnas med
hållplats på Karlstadsstråket och entré
till Mariebergs IP och Mariebergsskogen och utformas med t ex ett upphöjt
gångfält/hållplatsområde.

Illustration: Abako

Service
Plats för en skola F-6 och fyra förskolor har avsatts i programmet. De har placerats
så att man passerar dem på väg från bostad till busshållplats för att därigenom undvika att man väljer att köra bil till arbetet för att kunna skjutsa barn till förskola
/skola.
Inga särskilda platser har lagts fast för särskilda boendeformer. En lämplig plats för
ett vårdboende skulle dock kunna vara i anslutning till Södra Sommarro, där en tillräckligt stor tomt kan anvisas.
Kommersiell service koncentreras kring huvudstråket. Golfklubbens nya klubbhus
och entré till golfbanan lokaliseras i anslutning till södra cirkulationsplatsen. Där
kan också viss annan service erbjudas boende och tillresta.
Teknisk försörjning
Dagvatten
Dagvattenledningar ska dimensioneras för minst ett 10-årsregn plus 20 %. Avledning från gator och bebyggelsekvarter sker till de gröna stråken med dagvattenkanaler och -dammar i området. Dagvattenavledning i öppna diken och dammar kan
ge trevliga miljötillskott inom bebyggelseområdena.
Vatten och spillvatten
Anslutningspunkter för vatten och spillvatten finns dels i Södra Sommarro, där en
pumpstation för spillvatten placeras i anslutning till Sommarrovägens förlängning,
och dels i Rosenborgsgatan, med en pumpstation i anslutning till landstingshuset
(Treklövern).
Åtgärder krävs i det övergripande nätet för att skapa kapacitet för anslutning av
1500-2000 bostäder. Kostnad för sådana åtgärder bedöms till ca 5 Mkr.
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Fjärrvärme
Området planeras att anslutas till fjärrvärmenätet i Karlstad. Fjärrvärme finns idag
framdragen längs Rosenborgsgatan till Mariebergs IP och inom Sommarro.
Avfall
Utformningen av området bör underlätta källsortering av avfall. En återvinningsstation bör placeras på lämplig plats.

20
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Störningar, risk och säkerhet
Störningar och åtgärder för att hantera dem beskrivs närmare i miljökonsekvensbeskrivningen som hör till programmet.
Buller
En stadsdel med 1500-2000 bostäder i ett sådant läge som Jakobsberg, med god
kollektivtrafik och möjligheter att gå och cykla till viktiga målpunkter, genererar i
sig självt sannolikt 5000-7000 fordon per årsmedeldygn (3-4 trafikrörelser per hushåll). Jakobsberg har två ”entréer” där all trafik från området passerar. Överslagsmässigt antas att fördelningen mellan de båda entréerna är 50-50, dvs närmare
3000 f/åmd i varje ände av huvudstråket genom området.
Stråket genom Jakobsberg är också genomfartsstråk för trafik mellan Hammaröleden och Ullebergsleden mot E18 och Bergvik. Som sådant fyller det en viktig
funktion för att bl a avlasta Packhusgatan genom Inre Hamnsområdet och kvarteret
Kanoten, och därmed också minska trafiken i centrum och på Karl IX gata.
I en analys av trafiken i Karlstads västra delar11 med tillhörande trafiksimuleringar
beräknas trafikmängden på den nya bron över västra älvgrenen bli 7200 f/åmd när
Västkust, Jakobsberg och Inre Hamn är fullt utbyggda. Det innebär att genomfartstrafiken genom Jakobsberg då är ca 4500 fordon.
Olika möjligheter att dra stråket genom området har diskuterats, men valet har fallit
på att skapa ett huvudstråk genom området som innefattar såväl lokal trafik och
genomfartstrafik som kollektivtrafik. Därigenom kan också trafikens fördelar (tillgänglighet, ”liv och rörelse” etc) tillgodogöras med möjlighet för handel och service i goda lägen där många människor passerar.
Jakobsberg kommer att utformas med tät, stadsmässig bebyggelse kring huvudstråket, både för att ge underlag för kollektivtrafiken och för att skapa förutsättningar
för handel och service. Med en tätare bebyggelse kan fler bostäder skapas i ett
mycket gott läge i staden.
En översiktlig bullerberäkning har gjorts för huvudstråket i samband med förstudien för planprogrammet12. Som utgångspunkt har använts 10 000 fordon per dygn
och hastigheten 40 km/h. Beräkningarna visar att bullervärdena vid fasad då något
kommer att överskrida riktlinjer för ny bostadsbebyggelse, både vad avser ekvivalentnivåer och maximalnivåer. Med den typ av bebyggelse som planeras längs huvudstråket finns goda förutsättningar att tillämpa reglerna om ljuddämpad sida som
anges i den nya bullerförordningen från april 2015.
Luftföroreningar
Trafiken genom området leder förutom till buller också till luftföroreningar – bl a
CO2, NOx och partiklar.
Området är inte utsatt för luftföroreningar från andra källor, och med områdets relativa öppenhet vädras föroreningarna lätt bort.
Markföroreningar
Sedan flyget flyttades från Jakobsberg till den nya flygplatsen i Våldalen har Luftfartsverket genomfört saneringar inom området. Undersökningar som gjorts visar
att de saneringar som utförts bör vara tillräckliga för känslig markanvändning (t ex
bostadsändamål). På vissa platser finns förhöjda föroreningshalter, dels i anslutning
till ”plattan” utanför terminalbyggnaden (där man avisade flygplan) och dels i anslutning till det gamla terminal- och hangarområdet på flygplatsens västra sida. Be-

11
12

Trafikanalyser i Karlstad, Ramböll 2014-04-14 med bilagor
Jakobsbergsallén, huvudgata i en ny stadsdel. Abako arkitekter och Akustikverkstan
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hov av åtgärder kommer att bero på vad marken kommer att användas till. Frågan
kommer att behandlas i kommande detaljplanläggning.
Risk och farligt gods
Både Hammaröleden-Örsholmsleden och Skoghallsvägen-Ullebergsleden är rekommenderade vägar för transporter av farligt gods. Det finns ingen anledning att
nyttja stråket genom Jakobsberg för sådana transporter, och dessa bör styras bort
genom skyltning.
Trygghet och tillgänglighet
Gång- och cykelstråkens och gatornas utformning bör studeras noga för att skapa
så trygga och säkra miljöer som möjligt. Från varje kvarter ska man lätt kunna ta
sig till mer övergripande stråk som leder till viktiga målpunkter, t ex skola, busshållplats och rekreationsområde. Bostadsentréer bör vändas mot gata för att ge liv
och trygghet åt gatumiljön.
Golfbanans utslagsriktningar och avstånd behöver studeras för att klargöra om det
behövs några förändringar eller skydd för att inte intilliggande bostadsbebyggelse
ska utsättas för risk att träffas av förlupna golfbollar. Att vistas på golfbanan när
spel pågår är olämpligt för icke spelande.
Översvämning
Alla nivåer anges i höjdsystemet RH2000.
Jakobsberg berörs både av höga vattennivåer i Vänern och höga flöden i Klarälven.
Med de riktlinjer för planering som lagts fast med stöd av kommunens översvämningsprogram (200-årsflöde i älven respektive 200-årsnivå med tillägg för klimatförändring och vindpåverkan i Vänern) är det Klarälvens nivå som blir avgörande
för höjdsättning och översvämningsskydd inom Jakobsberg. Det innebär att bebyggelse och infrastruktur ska fungera vid nivån +47,0. Samhällsviktiga funktioner ska
placeras så att de kan fungera vid dimensionerande nivå, vilket innebär +47,6.
Funktionskravet innebär att man ska kunna bo kvar i sin bostad och att pågående
verksamhet ska kunna fortgå, med fungerande teknisk försörjning, samt att man
ska kunna ta sig till och från bostad och verksamhet/arbetsplats.
Översvämning orsakad av kraftiga regn ska också beaktas vid utformning av området. Höjdsättning av delområden ska göras så att vatten kan rinna undan utan att
förorsaka skador på bebyggelse och infrastruktur. Särskilda flödesstråk kan behöva
säkerställas så att vattnet kan ta sig fram till kanaler eller andra platser med tåliga
recipienter.
Översvämningssäker tillfart till CSK – nivåer
Med bron över västra älvgrenen får man en ny tillfart till centralsjukhuset. Tillfarten förutsätts utformas så att den är användbar även i samband med de översvämningsfall som används för dimensionering av översvämningsskyddet för CSK, vilket innebär att det ska klara dimensionerande flöde i Klarälven (vid CSK nivån
+48,0). I norra delen av Jakobsberg ger dimensionerade flöde i Klarälven nivån
+47,6. Huvudstråket genom Jakobsberg liksom Rosenborgsgatan ska klara denna
nivå för att fungera som översvämningssäker tillfart till CSK.
Konsekvenser av uppfyllnad av Jakobsberg
DHI Sverige AB har studerat vilka konsekvenser en uppfyllnad inom Jakobsberg
skulle få på Klarälvens nivåer i samband med översvämning13. Jakobsberg är idag
en del av den vattenförande arean när nivån i älven stiger så att fältet svämmas
över (dvs nivåer över ca +46,5 meter, vilket motsvarar ungefär 50-100-årsflödet). I
och med uppfyllnaden minskas den vattenförande arean.
13

Modellering av påverkan på vattennivån av markhöjningar vid Jakobsberg, PM av DHI
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Undersökningen visar att uppfyllnaden har ingen eller försumbar effekt på älvens
nivå vid de flöden som ligger till grund för kommunens översvämningsprogram
(200-årsflödet). Vid högsta dimensionerande flöde, som ligger till grund för de åtgärder som vidtas för att skydda centralsjukhuset, skulle uppfyllnaden innebära en
dämmande effekt så att vattennivån uppströms dämningen ökar med 11 cm. Vid
konstruktionen av översvämningsskyddet för CSK har hänsyn tagits till den dämmande effekten, och skyddet har höjts för att klara den högre nivån.
Det går att kompensera nivåhöjningen genom att muddra i älvfåran i anslutning till
Jakobsberg så att kapaciteten i älven fortfarande blir densamma.
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Genomförande
Etapputbyggnad
Utvecklingen av Jakobsbergsområdet berörs och beror även av andra utvecklingsfrågor i Karlstad.
Jakobsbergsbron är idag i så dåligt skick att det finns planer på att stänga bron för
fordonstrafik. En ersättning för Jakobsbergsbron har tidigare varit på gång men inte
blivit av. Utan en bilförbindelse åt det hållet måste all trafik till bl a centralsjukhuset passera genom centrala Karlstad. Alternativa lägen för en ny bro studeras för
närvarande, och ansökan omdispens från artskyddsförordning och Natura 2000bestämmelser pågår.
Karlstadsstråket – BRT-stråket – är planerat att dras via Jakobsberg, bl a för att ge
god kollektivtrafiktillgänglighet till sjukhuset. Detta förutsätter att en ny bro över
västra älvgrenen byggs, med koppling till Ullebergsleden. Den förbindelsen ger
även en bra tillfart till sjukhuset för både utryckningstrafik, gång- och cykeltrafik
och även biltrafik om detta tillåts.
Utvecklingen inom Inre hamnsområdet i centrala Karlstad innebär att trafiken på
Packhusgatan kommer att få minskad framkomlighet. Det är därför angeläget att
avlasta Packhusgatan, som idag är en viktig förbindelse för trafiken från Hammarö
mot E18. Med en ny förbindelse mellan Hammaröleden och Ullebergsleden, via
Jakobsbergsbron och ny bro över västra älvgrenen är det möjligt att få till en sådan
avlastning, och den var också en viktig förutsättning i planarbetet för Inre hamn.
Huvudstråket genom området med anslutningar till Ullebergsleden och Hammaröleden förutsätts också byggas ut i enlighet med kommunens trafikplan, för att avlasta trafik genom Karlstads centrum och Karl IX gata.
En ny bro över västra älvgrenen är en absolut förutsättning för att kunna exploatera
Jakobsberg. Rosenborgsgatan/Älvgatan och Hööksgatan är liksom Karl IX gata och
Klaraborgsbron hårt belastade och kan inte ta emot ytterligare trafik utan åtgärder.
Exploateringen inom Jakobsberg kräver att stora mängder fyllnadsmassor transporteras dit – i stor utsträckning sannolikt med lastbil. Det är i det läget en stor fördel
(nästan nödvändigt) att någon av de båda nya broarna finns på plats för att undvika
transporter av massor genom centrala Karlstad.
På grund av broarnas och huvudstråkets stora betydelse för utvecklingen inom Inre
hamn är det troligt att det kommer att byggas innan annan exploatering inom Jakobsberg påbörjas. Därefter kan bebyggelsen längs stråket successivt komma till,
lämpligast kanske med början i den östra delen i anslutning till Rosenborgsgatan.
Där finns redan idag möjlighet till kommunal service (förskola och skolor) samt
närhet till centrum.
Sommarro Golf som arrenderar den gamla terminalbyggnaden för sin verksamhet
behöver tidigt kunna uppföra en ersättningslokal, då terminalbyggnaden inte kan
bevaras på grund av att den ligger för lågt och i vägen för tillfartsvägen till området
från Rosenborgsgatan. Första etappen bör därför omfatta ett område som ligger
lämpligt i förhållande till golfbanan, där nytt klubbhus mm kan byggas. Eftersom
terminalbyggnaden kommer att rivas görs inga investeringar i byggnaden, varför en
tidig lösning av ersättningsbyggnad är angelägen.
Den första detaljplanen behöver sannolikt omfatta hela huvudstråket samt kopplingen mellan Rosenborgsgatan och Hammaröleden. För att utforma huvudstråket
behöver korsningslägen för både biltrafik och grönstråk/dagvattenstråk läggas fast,
vilket innebär att bebyggelsen längs stråket också läggs fast. Avvattning av huvudstråket och anslutande bebyggelse sker via grönstråken mot älven, varför även
dessa behöver planläggas. Det innebär att första detaljplanen behöver omfatta en
stor del av hela exploateringsområdet, och att endast den sydligaste delen kan anstå
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till senare. En lämplig avgränsning kan vara i gränsen för arrendeområdet för golfbanan, så att golfbanan kan drivas utan inskränkningar under hela arrendetiden.
Vid avgränsning av utbyggnadsetapper bör hänsyn tas till de befintliga dräneringssystemen, så att de inte skärs av och sedan inte fungerar för kvarvarande områden.
Huvudmannaskap och markupplåtelse
Kommunen äger all mark i området. Kommunen kommer att vara huvudman för
gator, ledningar och allmänna platser. I ett avtal med kommunen har Peab anvisning på 60 % av kommande byggrätt, och övriga 40 % fördelas av kommunen på
andra byggherrar.
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Konsekvenser av förslaget
Strategiska planen
Bedömningen av programmets effekter och konsekvenser har baserats på visionen
Livskvalitet 100 000 och den strategiska planen 2012-2014 som antagits av kommunfullmäktige. I den strategiska planen formuleras fem målområden: Tillväxt,
Attraktiv stad, Utbildning och kunskap, En stad för alla och Den goda, gröna staden. För varje målområde har formulerats ett antal mål som ska beaktas i kommunens verksamhet. Förslagets konsekvenser för relevanta målområden diskuteras
nedan.
Målområde Tillväxt
Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700
personer

Fler bostäder i attraktiva lägen bidrar till att locka människor att flytta till Karlstad.
Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt
skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse

Programmet med efterföljande planer bidrar till att öka planberedskapen för bostadsbyggande med stor variation i bebyggelsetyper.
Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer

Sträckningen över Jakobsberg är väsentlig för genomförande av Karlstadsstråket.
Området ligger dessutom på gång- och cykelavstånd från många viktiga målpunkter, bl a sjukhuset och Karlstads centrum.
Målområde Attraktiv stad
Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad

En nybyggd, varierad stadsdel med vackra hus, parkstråk med dagvattendammar,
fin sparad naturmiljö med promenadvägar längs älven, skogen och en golfbana
inpå knuten och helt nära stadens centrum – det är något att vara stolt över som
Karlstadsbo.
Målområde En stad för alla
Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka

Mark ska reserveras för olika typer av boende – bl a vårdboende. Kommunen kan
ställa krav på vilket slags boende som ska byggas vid markupplåtelse.
Målområde Den goda gröna staden
Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 % mellan 2008 och 2020

Ett stort antal bostäder i läge med gång- och cykelavstånd till många viktiga målpunkter, bl a stadens centrum, och med god kollektivtrafik, gör att behovet att använda egen bil minimeras. Därmed minskar både klimatpåverkande utsläpp och
andra störningar för hälsa och välbefinnande.
Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv
med hänsyn till natur och kulturvärden

Jakobsbergs största naturvärden finns i zonen närmast älven och i Jakobsbergsskogen. Strandzonen kommer att sparas och utvecklas för friluftslivet, och Jakobsbergskogen är en värdefull tillgång för närrekreation. Gång- och cykelstråk skapas
så att det är lätt att nå både nära och mer avlägsna promenadområden, som Mariebergsskogen och Klarälvsdeltat.
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Miljökonsekvenser
Behovsbedömning
En behovsbedömning har gjorts för att klargöra om det behöver upprättas miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalkens regler.
Kommunens bedömning är att genomförande av exploatering av Jakobsberg enligt
programmet kan medföra risk för betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning enligt MB 6:11-18 behöver göras. Miljöbedömningen ska omfatta översvämningsrisk och skydd mot översvämning, dagvattenhantering och byggande av kanaler14, trafikens konsekvenser, naturvärden och exploateringens påverkan på Natura
2000-området, markföroreningar, masshantering, uppfyllnader och markens bärighet samt BRT-stråkets funktion i staden.
Övriga miljökonsekvenser liksom andra konsekvenser behandlas i detta avsnitt av
programmet.
Kulturmiljö
De kulturmiljövärden som identifierats är framförallt kopplade till den tidigare användningen som flygplats. Den utformning av området som föreslås i programmet
tar fasta i flygplatsens struktur genom att spara den långa, raka landningsbanan
”obelamrad” så att man kan uppleva dess hela längd. Flygledartornet föreslås också
sparas som en karaktärsbyggnad och symbol för området.
Spåren från de gamla landerierna består enbart av kvarvarande trädgårdsväxter. De
finns inom zonen närmast älven. Både Sjövik och Tuppenhof låg inom delar som
inte kommer att tas i anspråk för exploateringen. Bjäfsen låg där hamnen förlagts,
men inga spår av bebyggelseläget har återfunnits vid inventeringen.
Eventuella lämningar av det gamla färjeläget vid Heddenäs ligger inom Natura
2000-området och det blivande naturreservatet och berörs inte av exploateringen.
Jakobsbergsbron har ett högt kulturhistoriskt värde och föreslås i programmet bevaras för gång- och cykeltrafik. En särskild utredning pågår om läge för ny bro för
biltrafik och förutsättningarna att bevara den befintliga bron.
Grönstruktur
Sedan flygplatsverksamheten avvecklades 1997 har området utvecklats som ett mer
allmänt tillgängligt grönområde i staden. Den södra delen har gjorts om till golfbana, och stranden används för promenader och fiske. Jakobsbergsskogen som del i
stadens grönstruktur är ett viktigt och populärt område för friluftsliv.
Någon koppling mellan Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen finns inte, och
inte heller någon koppling mellan Jakobsbergsskogen och stranden.
Med exploateringen av området försvinner hela det idag outnyttjade fältet. Samtidigt skapas bättre kopplingar mellan de olika grönområdena i denna del av Karlstad, mellan Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen, vidare längs gröna stråk
till stranden och vidare över älven till strand- och våtmarksområden i Knappstad.
Grönytor försvinner, men sambandet mellan grönområdena i denna del av Karlstad
stärks. Tillgängligheten till strandzonen förbättras.
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till det kommunala nätet för vatten och spillvatten.
Smärre investeringar kommer att behövas för att skapa kapacitet i nätet.

14

Efter samrådet har förslaget omarbetats och det tänkta kanalsystemet har utgått
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Säkerhet och hälsa
Området är inte utsatt för några risker, vare sig från transporter av farligt gods eller
från farliga verksamheter. Översvämningsrisken hanteras genom att området fylls
upp.
Det kommer att finnas ganska mycket vatten i och omkring området som medför
viss risk för t ex lekande barn. Utformning av stränder och placering av lekplatser
mm behöver göras med omsorg för att kunna skapa den trevnad öppet vatten medför utan att det ska innebära onödiga risker.
Området är inte heller utsatt för trafik som medför bullerstörningar eller utsläpp till
luften, utöver den trafik som alstras av området i sig och av ca 4000 fordon per
dygn som passerar genom området. Från hälsosynpunkt kommer det att vara ett bra
område att bo i.
Sociala konsekvenser
Levande stadsdel
Jakobsberg planeras som en stadsdel med blandad bebyggelse och olika bostadsformer. Även kommunal och kommersiell service kommer att finnas i området liksom en del arbetsplatser. Genomfartstrafiken ger tillskott till det underlag området i
sig skapar för kommersiell service, t ex butiker och restauranger. Golfbanan ger
många besökare till området, och den planerade båthamnen kommer att vända sig
till fler än bara dem som bor inom Jakobsberg. Förutsättningarna för att det ska bli
en levande stadsdel är goda.
Service
Kommunal service i form av skola och förskolor kommer att anordnas inom området i takt med behovet. Sjukhuset ligger inom gångavstånd, och det är nära till
Karlstads centrum. Med bron över västra älvgrenen når man lätt även service inom
andra delar av staden.
Rekreation
Stora möjligheter till rekreation finns inom och nära området. Jakobsbergsskogen
och Mariebergsskogen ligger lättillgängliga, älvstranden omsluter hela området,
Mariebergs strandängar och Knappstad med fågeltorn, spänger och vandringsleder
finns i direkt anslutning, Mariebergs idrottsplats och den planerade idrottsplatsen i
Östra Zakrisdal finns på gångavstånd och golfbanan ligger inom området. Dessutom kommer hela landningsbanan att kunna utnyttjas för nära bollplaner och större
lekplatser mm.
Horisontella perspektiv
Jakobsberg kommer att bli en ny stadsdel med 3-5000 boende. Här kommer det att
finnas service av olika slag inom området, det är nära till både Karlstads centrum,
centralsjukhuset, Bergvik och andra stora besöksmål. Kommunikationsmöjligheterna kommer att vara goda, både med kollektivtrafik och med cykel. Det finns tillgång till lekplatser, grönytor och andra ytor för spontanidrott, en idrottsplats, promenadområden och stråk mm. Sammantaget innebär detta att området har mycket
goda förutsättningar för att fungera för alla åldersgrupper och typer av boende.
Förutsättningarna för jämställdhet är goda när alla människor kan fungera självständigt utan att vara beroende av andra, mötesplatser inom området bidrar till integration, skolor och lekplatser i nära anslutning till bostäder gör det lätt för barn
att själva röra sig inom området etc.
Ekonomiska konsekvenser
Markanvändning
Byggrätt för 1500-2000 bostäder på mark som idag inte ger någon avkastning innebär en betydande intäkt för kommunen. Kostnaderna för utbyggnad av nödvän-
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dig infrastruktur är dock höga – ny bro över västra älvgrenen, huvudstråket genom
området, uppfyllnader, lokala gator och ledningar, gångbro över älven etc. Delar av
infrastrukturinvesteringarna kan dock delas med andra projekt (motsv), då t ex huvudstråket och nya broar är nödvändiga för full utbyggnad inom Inre Hamn, för
genomförande av Karlstadsstråket, samt som tillfart till centralsjukhuset.
En närmare analys av kostnader och deras fördelning i förhållande till intäkter behöver göras i det fortsatta arbetet med planläggning av området.
Följdinvesteringar
En absolut förutsättning för att exploatera området är att det byggs en ny bro över
västra älvgrenen. I utredningen Bro över västra älvgrenen vid Sommarro (WSP
2011-08-23) uppges den kosta ca 190 miljoner kronor, inklusive cirkulationsplats
på Skoghallsvägen.
För att kunna bebygga området måste det fyllas upp (alternativt förses med annat
översvämningsskydd). Det totala behovet av fyllnadsmassor har beräknats till
ca 700 000 m3.
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Förutsättningar
Plandata
Planområde och angränsande områden
Översiktsplanen
I kommunens översiktsplaner har Jakobsberg pekats ut som framtida exploateringsområde redan från den första översiktsplanen 1990. I översiktsplanen 1997 lades fast att södra delen av området skulle användas för fritidsändamål, medan den
norra delen avsattes för exploatering. Inriktningen i översiktsplan 2006 var att fullfölja det program som tagits fram av fastighetsbolaget JM i samarbete med kommunen (se nedan). Detta innebar att södra delen skulle nyttjas för fritidsändamål
och norra delen för exploatering med framförallt bostäder. Enligt översiktsplanen
skulle området kunna inrymma 300-500 lägenheter i blandad bebyggelse.
Även gällande översiktsplan, ÖP 2012, har 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 konstaterar också behovet av en ny bro över västra älvgrenen.
I ÖP 2012, ligger utbyggnaden av Jakobsberg i en andra utbyggnadsetapp för stadens utbyggnad. Översiktsplanen anger att ”i Jakobsberg finns goda möjligheter att
skapa mycket attraktiva boendemiljöer relativt nära centrum”.
Tidigare programarbete
År 2000 utarbetade dåvarande fastighetskontoret i ett samarbete med byggföretaget JM ett utvecklingsprogram för Jakobsberg (gamla flygfältet). Utvecklingsprogrammet remissbehandlades och godkändes 2002 av byggnadsnämnden
som underlag för kommande planläggning. Med stöd av
programmet har södra delen av området upplåtits för anläggande av en golfbana och norra delen (Södra Sommarro)
planlagts för bostadsändamål.
(Område 4 avsattes för ev flytt av Mariebergs idrottsplats,
område 6-8 avsattes för bostadsbebyggelse).
Gällande detaljplaner
Programområdet är i huvudsak inte planlagt. Mindre delar omfattas dock av detaljplaner från olika tider, och området gränsar också till planlagda områden. Planer
som berörs och påverkar programområdet redovisas nedan.
Detaljplan för Södra Sommarro, 2008
Södra Sommarro är planlagt för bostäder –
ett 50-tal i småhus och ca 40 lägenheter i
flerbostadshus i 4-5 våningar i östra delen
mot Jakobsbergsskogen.
Planområdet avgränsas mot Jakobsberg
med en vall som skydd mot översvämning.
Älvgatan och Sommarrovägen avslutas i
området och kan inte kopplas ihop med
biltrafiknätet inom Jakobsberg. En bussgata mot Jakobsberg planeras dock i Sommarrovägens förlängning.
Utbyggnad enligt detaljplanen pågår.
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Detaljplan för Kartberget och bro över västra älvgrenen, 2012
2012 upprättades detaljplan för bostäder
inom Kartberget, på motsatta sidan älven.
Planen innehåller även reservat för en
framtida bro över västra älvgrenen. Därmed är broläget en förutsättning för utformningen av trafikstruktur och bebyggelse inom Jakobsberg.
Bron är angelägen dels för tillkomsten av
det s k Karlstadsstråket (BRT-stråket) och
dels för tillgängligheten till centralsjukhuset. Den är också en förutsättning för
exploatering inom Jakobsberg, då belastningen på trafiksystemet i centrala Karlstad annars skulle bli för stor.
Detaljplan för Fyrklövern, 1981
Kvarteret Fyrklövern planlades 1981 för
att skapa möjlighet att etablera kontorslokaler i den dåvarande flygplatsens absoluta
närhet. Lokalerna var avsedda för ett företag som hade omfattande internationella
kontakter och ett stort resebehov med flyg.
Fyrklövern ingår i programområdet.
Kontorsbyggnaden används idag även
delvis för en kommunal förskola.
Ytterligare en byggnad (restaurang) finns
(inom prickmark) mot Rosenborgsgatan

Detaljplan för Treklövern, 1989
Inom kvarteret Treklövern uppfördes 1989 en ny
kontorsbyggnad för samma företag som hade lokaler i Fyrklövern. Byggnaden inrymmer idag landstingets administration.
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Detaljplan för Mariebergs IP mm, 1951
Mariebergs idrottsplats är planlagd
för idrottsändamål. Närmast Rosenborgsgatan finns en zon planlagd som
parkmark.
Del av planen är ersatt av detaljplanen för Treklövern, som bl a reglerar
infart till idrottsplatsen och parkering.
I norra delen av Jakobsbergsskogen
finns i planen ett område för allmänt
ändamål. Här finns idag en förskola.
Detta område ingår inte i programområdet.

Detaljplan för Marieberg m fl (Hammaröleden) 1964
Detaljplanen för Hammaröleden saknar helt aktualitet
vad gäller ledens dragning utmed Mariebergsviken och
öster om Mariebergsskogen.

Därtill gränsar programområdet till detaljplan för bl a del av Jakobsbergsskogen
(1972).
Markägande
Sommarro 1:29 (Jakobsberg) och Sommarro 1:3 (Jakobsbergsskogen och Mariebergs IP) ägs av Karlstads kommun.
Södra delen av Sommarro 1:29 upplåts sedan 2004 med arrende på 25 år till Sommarro Golf för användning som golfbana. Sommarro Golf hyr också f d terminalbyggnaden för bl a restaurang och klubblokaler.
Sommarro 1:32 (Södra Sommarro) ägs av Riksbyggen.
Fastigheterna Fyrklövern och Treklövern är privatägda (Wermlands Invest AB respektive Jakobsbergsskogen Fastigheter AB).
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Tidigare markanvändning

Fredriksberg/
Tuppenhof

Jakobsberg

Bjäfsen
Sjövik

Heddenäs

Området har sedan 1940-talet använts för flygplats.
Dessförinnan har området utgjorts av hag- och ängsmarker, kopplade till stadens
tomter, som behövdes för stadens djurhållning och odling. Från början av 1800talet har mark köpts upp av förmögna stadsinvånare som har uppfört herrgårdsliknande bostadshus, s k landerier (mestadels nyttjade som sommarbostäder).
Det äldsta landeriet är Jakobsberg, beläget inom dagens fastighet Fyrklövern. Inom
programområdet ligger också Fredriksberg (Tuppenhof), Bjäfsen, Sjövik och Heddenäs.
Marieberg och Sommarro är också tidigare landerier, belägna utanför programområdet.
Hammarös ”landförbindelse” med Karlstad gick via färjeläget vid Heddenäs och
vägen längs älven till nuvarande Älvgatan.
1939 beslutades att förlägga en flygplats till området. Från början angjordes flygplatsen från väster i Älvgatans förlängning (idag en gångväg längs älven). Där
fanns terminalbyggnad och hangarer. 1965 byggdes en ny terminalbyggnad och
servicebyggnader öster om banan, med anslutning från Rosenborgsgatan.
Byggnaderna på västra sidan har senare använts för bl a privata flyghangarer och
plastbåtstillverkning.
Flygplatsen lades ner 1997, då Karlstads nuvarande flygplats i Våldalen togs i
bruk.
Markanvändning idag
Den södra delen av f d flygplatsen används sedan ca 10 år som golfbana med ett arrende på 25 år. Även den f d terminalbyggnaden arrenderas av Sommarro Golf.
Även övriga byggnader hyrs ut för bl a utbildningsverksamhet.

Planprogram för Jakobsberg - Planbeskrivning

33

Inom norra delen av f d flygplatsen används själva banan för trafikövningar för
motorcykelutbildning och lastbilskörskola. De stora gräsytorna nyttjas sporadiskt
för fritidsverksamhet (t ex skärmflygning).
Längs älven finns en väg av dålig kvalitet som nyttjas för promenader och cykling.
Inom övriga delar av programområdet finns de stora kontorsbyggnaderna Fyrklövern (används som kontor och förskola) och Treklövern (används som kontor för
landstinget i Värmland), Mariebergs idrottsplats och Jakobsbergsskogen, ett populärt friluftsområde med motionsspår mm.
Bebyggelse
Den bebyggelse som finns inom programområdet består förutom av kontorsbyggnaderna Treklövern och Fyrklövern av byggnader som hört till flygverksamheten –
terminalbyggnad med flygledartorn och verkstadsbyggnader.
Kulturhistoriskt intressant miljö
Kulturhistoriska lämningar
En översiktlig kulturmiljöutredning har gjorts för området15. Av befintliga byggnader har stationsbyggnaden med flygledartornet och ramptjänstbyggnaden norr
därom ett visst kulturhistoriskt värde, framförallt betingat av kopplingen till den tidigare verksamheten.
Vissa lämningar av de tidigare landerierna finns, framförallt i form av rester av
trädgårdsväxter. Dessa bör enligt utredningen sparas för att visa på äldre användning.
I områdets sydligaste del, vid Heddenäs, har det troligen funnits ett färjeläge.
Värmlands museum rekommenderar att ytterligare undersökning görs för att se om
det finns spår av detta om området kommer att påverkas av framtida exploateringar.
Jakobsbergsbrons kulturhistoriska värde har undersökts16. Slutsatsen av undersökningen är att bron har ett högt kulturhistoriskt värde, vilket bör beaktas i framtida
beslut som rör bron. Värdet består bl a av det historiska värdet som den första broförbindelsen mellan Hammarö och Karlstad, de påtagliga estetiska och arkitektoniska värdena, det tidstypiska värdet för en tidig bågbro med högresta bågar och
nätta dimensioner, samt ett teknikhistoriskt värde med avseende på de företag som
uppfört bron.
Gator och trafik
ÅVS Stråket Hammarö-Karlstad
Trafikverket har tillsammans med Karlstads och Hammarö kommuner genomfört
en åtgärdsvalsstudie för stråket Hammarö-Karlstad17. Syftet har varit att undersöka
vilka problem, brister och behov som påverkar stråket och att klargöra möjliga alternativ och lösningar för stråkets framtida utveckling.
Ett av de uttryckta målen i ÅVS:en är att stads- och bebyggelseutvecklingen ska
underlätta hållbara resor och transporter, och att andelen resor med kollektivtrafik
respektive resor med cykel ska öka i förhållande till personbilsresor. Ett mål är
också att tillgängligheten för biltrafik mellan Hammarö och E18 med målpunkter i
och utanför centrala Karlstad inte ska försämras. Som en åtgärd nämns där en ny
Jakobsbergsbro som omfördelar trafiken från Hammaröleden och underlättar flödet
till centralsjukhuset (en åtgärd på medellång sikt).
15

Översiktlig kulturmiljöutredning, del av Sommarro 1:29. 2012:12. Kulturmiljöcentrum och Värmlands museum.
Kulturhistorisk värdering av Jakobsbergsbron, Terese Myrin och Emily Lindberg, Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 2014-12-08
17
Åtgärdsvalsstudie Stråket Hammarö-Karlstad, Trafikverkets rapport 2014-02-26
16
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Biltrafik och gatumiljö
Rosenborgsgatan utgör tillfart till Jakobsberg, huvudsakligen från norr via Älvgatan eller Hööksgatan. Från söder (Hammaröleden) når man Rosenborgsgatan via
Jakobsbergsbron. Trafikmängden norr om Jakobsberg (i höjd med idrottsplatsen)
har 2009 uppmätts till 2200 fordon per årsmedeldygn, och den har legat stabilt på
det värdet sedan 2000. Trafikmängden söder om infarten till Jakobsberg har inte
mätts.
Jakobsbergsbron har låg standard, med bl a endast ett körfält. Planer finns på att
helt stänga bron för biltrafik. En arbetsplan har tidigare upprättats för att ersätta Jakobsbergsbron med en ny bro. Projektet genomfördes dock aldrig. Lägen för den
nya bron var något öster om den befintliga.
Älvgatan och Sommarrovägen kommer inte att nyttjas för biltrafik till Jakobsberg.
Båda gatorna avslutas inom det nya bostadsområdet Södra Sommarro. Sommarrovägen har i detaljplanen en fortsättning mot Jakobsberg som bussgata.
Gång- och cykeltrafik
Ett gång- och cykelstråk följer Rosenborgsgatan hela vägen från Älvgatan till Jakobsbergsbron. I övrigt finns inga separata gc-vägar till Jakobsberg. Älvgatans förlängning längs Klarälven nyttjas för gc-trafik, främst som promenadstråk. Framförallt söder om det tidigare terminalområdet är standarden mycket dålig.
Kollektivtrafik
Karlstadsbuss linje 3 trafikerar Sommarro och Jakobsberg. Linjen har vardagar 10minuterstrafik, där varannan avgång går till Sommarro och varannan till golfbanan.
Detaljplanen för Södra Sommarro ger möjlighet att förlänga busslinjen till Sommarro vidare till Jakobsberg.
Värmlandstrafiks bussar mellan Karlstad och Hammarö trafikerar inte Jakobsberg.
Det planerade Karlstadsstråket (BRT-stråket) kommer om det förverkligas att dras
via ny bro över västra älvgrenen mellan Bergvik och centralsjukhuset.


Mark och natur
Skola

Natur

3:1







Karlstad























Sommarro

































3:2





1:41










































































1





















































































Jakobsberg


































 


















1:29
1








1:3




























SOMMARRO




























































































1:83






































































































































skogen




















































































































































Mariebergs-
















































































1:26














ROMSTAD1:80





























KARLSTAD DOMKY RKOFÖRSAMLING















VIKEN
































Klarälvsdeltat

Friluftsanläggning




































































Jakobsbergsskogen
SOMMARRO











































































































































































Fotbollsplaner









Tennisbanor










































1:3

























































































1:23 1:16






1:3

1:27
4



1:24




1:4

1:27
3



1:29



1:27
2

SOMMARRO

1:24
1





1:2




1:29
1










Golfbana








Suttern

1:25

1:24
2





1:27
1



En mindre del av Jakobsberg
(strandzonen i den södra delen) ingår i Natura 2000-området Klarälvsdeltat. Ett naturreservat håller på att
bildas för området. Enligt länsstyrelsens förslag till avgränsning omfattar naturreservatet lite mer än det
som ingår i Natura 2000-området.
Området är av riksintresse för naturvården enligt miljöbalkens
3 kapitel 6 §.
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Biotopskyddsområde
Natura 2000-område
Av länsstyrelsen föreslagen
gräns för naturreservat

Kring 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
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mycket vanlig i området. Klarälvsdeltat är ett omtyckt sportfiskeområde och här
finns flera iordningställda fiskeplatser.
Jakobsbergsskogen
Jakobsbergsskogen består av två biotopskyddsområden (MB 7 kap 11 §). Biotopskyddsområden som skyddsform används framförallt för mark- eller vattenområde
som är mindre än 5 hektar och som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter
eller som i övrigt är ett särskilt skyddsvärt naturområde. Dispens krävs för åtgärder
inom biotopskyddsområde.
F d flygfältet
En översiktlig naturinventering18 har
gjorts sommaren 2012 av kommunens
natur- och parkenhet för det tidigare
flygplatsområdet. Eftersom området
under lång tid inte har odlats eller
gödslats, utan endast slagits, har en fin
ängsmark utvecklats vid sidan av asfaltbanan. 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 fuktigare, domineras av gräs-, tåg- och starrarter.
Områden som pekats ut som särskilt
värdefulla (gröna ringar på kartan)
innehåller bl a rödfibbla, mattlummer
och nattviol.
Mellan Klarälven och ängsmarken
finns en gång- och cykelväg som omges av träd och buskar i olika storlekar. Gråal,
klibbal, björk, sälg och Salix sp. dominerar men det finns även ek, lönn, alm, ask,
asp, rönn och lärk. Träd- och buskskiktet är mycket värdefullt för djurlivet i och
kring Klarälven, bland annat för fisk- och fågelfaunan.
I samband med upplåtelsen av södra delen av flygfältet till Sommarro Golf gjordes
också en översiktlig inventering. I denna pekades ett antal hänsynsytor ut (gröna
områden på kartan), som på grund av förekomsten av arter (i princip samma arter
som i den inventerade norra delen) skulle bevaras och skötas som ängsmark.
Mark
Geoteknik
En översiktlig geoteknisk undersökning19 har gjorts av det område som enligt den
gjorda förstudien för Jakobsberg avses för bebyggelse. Jorden i området utgörs av
finkorniga sediment på morän och berg. 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 förekommer inslag av silt, gyttja, organisk jord och växtdelar. Lokalt finns relativt stort inslag av organisk jord, torv och gyttja.

18
19

Översiktlig naturvärdesinventering vid gamla flygfältet. Linda Karlsson, TFF, juni 2012
Karlstad, Jakobsberg, översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB 2012-05-25
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Landningsbanan utgörs av från ytan ca 0,4 meter asfalt på 0,3-0,4 meter betong.
Därunder finns ca 0,4 meter fyllning av grus och sand på naturligt lagrad jord.

Grundvattennivån i området kan i princip förväntas vara styrd av samtidig vattennivå i Klarälven. 2012 uppmättes vattennivå från markytan till ca 2 meter under
markytan. 2000 uppmättes fritt vatten i nivå med markytan och ner till ca 0,9 meter
under markytan.
Eftersom områdets marknivå är under kommunens planeringsnivå för att undvika
risk för översvämning kommer området att fyllas upp till minst +47,0 m (RH2000).
Detta innebär lastökningar på jorden med sättningar som följd. Sättningarnas storlek är i huvudsak beroende på aktuella jordförhållanden och grundvattennivå. För
en uppfyllnad till +46,7 erhålls beräkningsmässigt sättningar på upp till 0,8 meter.
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 planläggningen för Södra Sommarro. Kompletterande undersökningar och beräkningar behövs om man ska fylla upp och/eller bygga i närheten av stranden.
Markföroreningar
Ett antal miljötekniska undersökningar och saneringar har tidigare utförts på den
f d flygplatsen. En sammanställning av dessa har lagts som underlag för en kompletterande miljöteknisk undersökning20 som utförts av Sweco. Sammanställning
pekar på att de saneringar som utförts bör vara tillräckliga för känslig markanvändning (KM), och således för bostadsändamål.
I Swecos kompletterande undersökning konstateras sammanfattningsvis att förhöjda 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 (väster om nuvarande golfrestaurangen). Något lägre halter av PAH (mellan MKM och
KM – känslig markanvändning) 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.
20

Kompletterande miljöteknisk undersökning, Rapport Sweco 2013-07-05
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Inom det gamla hangarområdet 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.
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.
Miljöförvaltningen påpekar också att det kan finnas föroreningar i marken av ämnen som använts vid flygbrandövningar, vilket bör undersökas i kommande detaljplanläggning.
Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Anslutningspunkter för vatten och spillvatten finns i Sommarrovägen och vid Treklövern (Landstingshuset). En eller flera pumpstationer för spillvatten kommer att
behövas. Kommunens nät har inte utan åtgärder kapacitet att ta emot spillvatten
från ett helt utbyggt Jakobsberg, utan åtgärder utanför planområdet kommer att behöva vidtas.
Dagvatten
Ett yttäckande dräneringssystem finns över hela det tidigare flygplatsområdet. Ett
nät av ledningar ligger i marken från brunnar längs landningsbanan till en pumpstation i närheten av Jakobsbergsbron, där dagvattnet pumpas ut i älven.
Det är oklart vilken status dräneringssystemet har, men enligt Sommarro Golf får
det effekt på grundvattennivån inom golfbanan när pumparna står stilla.
Ett särskilt dagvattensystem finns för
områdets norra del, från i höjd med
golfbanans norra del och norrut. Det
samlar dagvatten från den norra bandelen och plattan utanför terminalbyggnaden och leder det norrut till
ledningsnätet inom Södra Sommarro.
Jakobsbergsskogen avvattnas mot
väster via diken som mynnar i dagvattennätet inom gamla flygplatsen.

Energi
Jakobsberg hör till Karstads Elnäts koncessionsområde.
Fjärrvärmenätet är utbyggt i Sommarrovägen fram till Södra Sommarro.
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Service
Kommersiell service
Inga butiker finns i närheten av området. En kiosk/pizzeria finns vid Rosenborgsgatan strax norr om idrottsplatsen.
Kommunal service
Förskolor finns dels i kv Fyrklövern (inrymt i den befintliga kontorsbyggnaden)
och i kv Duvkullan norr om programområdet. Närmaste skola är Mariebergsskolan.
Störningar, hälsa och säkerhet
Buller
Jakobsbergsområdet är inte utsatt för trafikbuller från omgivande vägar.
Den verksamhet som bedrivs inom området (framförallt motortävlingar och ”friåkning” med motorcyklar) förorsakar ibland störande buller för närliggande bostäder
inom Sommarro.
Utsläpp till vatten
Inga provtagningar har gjorts på dagvatten som pumpas ut i älven. Det finns dock
ingen anledning att anta att några miljöfarliga utsläpp skulle ske.
Transporter
De transporter som idag berör området är byggtransporter till Södra Sommarro.
Dessa kommer att upphöra när området är färdigutbyggt.
Tillgänglighet
Jakobsberg nås idag med bil endast via Rosenborgsgatan, antingen från norr via
Älvgatan eller Hööksgatan, eller från söder via Jakobsbergsbron. Gående och cyklande når också området via Älvgatan och Sommarrovägen. En gc-förbindelse i
förlängningen av Prästängsvägen inom Sommarro finns också i detaljplanen för
Södra Sommarro.
Översvämning
Hela Jakobsberg är låglänt, och ligger på nivåer mellan +44 och +46 (RH2000).
GC-vägen längs älven är något högre (i norra delen upp till +47 m) och fungerar
som en invallning mot älven. Dimensionerande nivå för att undvika risk för översvämning enligt kommunens översvämningsprogram är för området +47,0 meter.
Tidigare ställningstaganden
Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2012 om uppdrag att upprätta
planprogram för Jakobsberg.
Planarbetsprogram
Planprogram för Jakobsberg är ett prioriterat projekt i stadsbyggnadsnämndens arbetsprogram för planer 2013-2014.
Riksintressen
Jakobsberg berörs av flera riksintressen enligt miljöbalken. Klarälvens nedre lopp
och Klarälvsdeltat är båda områden av riksintresse för naturvård (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.
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Vänern med öar och strandområden är av 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 genom kommunen.
Strandskydd
För området råder strandskydd om 100 meter.

Administrativa frågor
Medverkande tjänstemän
I arbetet med programmet har tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen, teknikoch fastighetsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen
och Karlstadsregionens räddningstjänst deltagit.

Kerstin Berg
stadsbyggnadsförvaltningen

40

BILAGA 1
Exploateringens omfattning
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