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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Inledning 

Ett förslag till planprogram för Jakobsberg (Karlstads gamla flygplats) har tagits 

fram av stadsbyggnadsförvaltningen. Syftet med programmet är att ge underlag för 

kommande planläggning för att skapa en ny stadsdel med ca 1500 bostäder, service 

och arbetsplatser. 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum under juli-september 2014. 

Förslaget har skickats till berörda kommunala och statliga remissinstanser samt till 

berörda fastighetsägare och föreningar. Planen har också funnits tillgänglig på 

kommunens hemsida. Ett samrådsmöte hölls den 28 augusti med 14 personer när-

varande. 

Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som in-

kommit under samrådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar 

med anledning av synpunkterna. Anteckningar från samrådsmötet biläggs samråds-

redogörelsen. 

Synpunkter  

De synpunkter som kommit in har framförallt berört områdets naturvärden och på-

verkan på intilliggande naturområden, samt trafikstråket genom området. 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag 

Planprogrammet har omarbetats 

 den föreslagna exploateringsfördelningen har justerats 

 trafikstråket genom området har givits annan utformning 

 det föreslagna kanalsystemet har utgått 

 den föreslagna hamnen har flyttats 

 bebyggelseområdet i södra delen har utökats in i strandskyddsområdet 

 fler områden med identifierad värdefull natur har sparats 

Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats. 

Efter gjorda förändringar föreslås att programmet läggs till grund för detaljplanlägg-

ning av området. 

Inkomna yttranden 

Under samrådet har synpunkter kommit in från Länsstyrelsen, Trafikverket, Luft-

fartsverket, Hammarö kommun, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, barn- 

och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämndens arbetsut-

skott, miljönämnden, teknik- och fastighetsnämnden, Karlstads El- och Stadsnät 

AB, Karlstads Energi AB, Skanova, Mariebergsskogen AB, Landstinget i Värm-

land, Wermlands Invest AB, Riksbyggen, Konsum Värmland, Naturskyddsför-

eningen Karlstad och en privatperson boende i Ulvsby. 

Yttrandena redovisas i sammanfattning nedan, med fokus på synpunkter som kan 

påverka planens utformning, och med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

och förslag till förändringar. De fullständiga yttrandena finns att ta del av hos 

stadsbyggnadsförvaltningen. 
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Länsstyrelsen 

Allmänt 

Länsstyrelsen delar Karlstads kommuns bild av att kommunen står inför ett tydligt 

bostadsbyggnadsbehov. Markanspråken för nybyggnation inom gällande översikts-

plan ryms inom ett flertal geografiska områden. Exploatering av Jakobsberg bör 

vägas gentemot andra projekt där intresseavvägningarna är mindre omfattande. 

Kommentar 

Det är svårt att förstå vad länsstyrelsen menar med synpunkten. För de områden 

som i översiktsplanen pekas ut som stadsutvecklingsområden för bostäder pågår 

planarbete i samtliga utom Busterud och Tormestad, liksom för ett antal förtät-

ningsprojekt inom befintlig stadsstruktur.  

Inom Busterud har kommunen inte rådighet över mer än en mindre del av marken, 

och därtill ligger området längre från staden med sämre förutsättningar att bidra 

till en hållbar samhällsutveckling genom god kollektivtrafik och goda möjligheter 

att gå och cykla till viktiga målpunkter. Liten kunskap finns idag om naturvärden 

inom Busterud, och det kan finnas skäl att misstänka att det även där kan finnas 

värdefulla naturområden som komplicerar en framtida exploatering. 

För Tormestad krävs stora förändringar i infrastruktur (flyttning av Hammarö-

/Örsholmsleden och industrispår till Örsholmen-Lamberget) innan det är möjligt 

att bygga bostäder. Översvämningsfrågan är lika svår (eller svårare) att lösa inom 

Tormestad som för Jakobsberg.  

Eftersom både trafikplanen och utbyggnaden inom Inre hamn förutsätter att en tra-

fikförbindelse mot E18 från Hammaröleden skapas via Jakobsberg blir förutsätt-

ningarna för att exploatera Jakobsberg mycket gynnsamma.  

Etappindelningen behöver tydliggöras, eftersom vissa etableringar utgör förutsätt-

ning för andra. En överskådlig redovisning av utredningars geografiska omfattning 

och vilka etapper de är kopplade till skulle underlätta både planutformning och 

granskning. 

Kommentar 

Frågan om etappindelning behandlas i planbeskrivningen. Avsnittet kompletteras. 

Trafik 

Projektets bidrag till en förändrad trafiksituation med förbättrade förbindelser mel-

lan Hammarö och Karlstad är av stor vikt för framkomligheten. Kopplingen mot 

E18 måste dimensioneras för tillkommande trafik. 

Omfattningen av detta och andra större planeringsprojekt förändrar kraftigt Karl-

stads trafiksituation. Kommunen bör i tidigt skede, innan genomförande av på-

gående planer, se dimensionering av trafikmiljön som en avgörande faktor för de-

taljplanernas genomförande. 

Kommentar 

Behov av åtgärder längs Ullebergsleden och i Hultsbergsmotet har studerats i en 

trafikutredning i samband med planläggningen inom Grundviken och Zakrisdal. I 

denna har även utbyggnad inom Jakobsberg samt koppling till Hammaröleden, och 

den trafikomfördelning detta kan leda till, beaktats. 

I Karlstads trafikplan betonas att åtgärder i trafiknätet i första hand ska leda till 

omfördelningar av trafik utan att skapa förutsättningar för biltrafiken att öka på 

bekostnad av att gå, cykla eller åka kollektivt. Förbindelsen via Jakobsberg ska 

vara en del av huvudvägnätet och anpassas till boendemiljön. Programförslaget 

har efter samrådet ändrats så att stråket utformas som en stadsgata där biltrafik 

(både lokal och genomfartstrafik) kör i gemensamt körfält. Kollektivtrafik (Karl-

stadsstråket) ges separat körfält i samma gatusektion. Korsningar, busshållplatser 

och angöringar utformas så att stråket får god framkomlighet, utan att uppfattas 

som en trafikled. 
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Samordning bör ske med angränsande planeringsprocesser såsom Åtgärdsvalsstu-

dien för stråket Karlstad – Hammarö. 

Kommentar 

Åtgärdsvalsstudien för stråket Hammarö-Karlstad anger som ett mål att stads- och 

bebyggelseutvecklingen ska underlätta hållbara resor och transporter, och att an-

delen resor med kollektivtrafik respektive resor med cykel ska öka i förhållande till 

personbilsresor. Jakobsbergs läge och koppling till det planerade Karlstadsstråket 

stämmer väl med det målet. Ett mål i ÅVS:en är också att tillgängligheten för bil-

trafik mellan Hammarö och E18 med målpunkter i och utanför centrala Karlstad 

inte ska försämras. Som en åtgärd nämns där en ny Jakobsbergsbro som omförde-

lar trafiken från Hammaröleden och underlättar flödet till centralsjukhuset (en åt-

gärd på medellång sikt). 

Programmet kompletteras med ovanstående.  

Länsstyrelsen utgår från att fortsatt planering på ett tydligt vis tar avstamp i trafik-

analys framtagen inom ramen för detaljplanearbetet med Norra Zakrisdal och 

Katrineberg/Grundviken, samt Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter på 

dessa planärenden. Den aktuella trafiklösningen måste genomgå omfattande kapa-

citetshöjningar för att inte tillförande trafik från Jakobsberg skapar framkomlig-

hetsproblem under lång tid. Att tillföra ytterligare trafik i denna koppling utan 

större ombyggnadsåtgärder, skulle innebära risk för påtaglig skada på riksintresset. 

Kommentar 

Trafik som genereras av exploatering inom Jakobsberg tillsammans med den trafik 

som genereras av en koppling mot Hammaröleden ingår i den trafikanalys som 

länsstyrelsen åsyftar (Ramböll 2014-04-14). Ytterligare studier har gjorts av behov 

av åtgärder, deras inbördes ordning, vad de kostar och vilka konsekvenser de får 

(Wikon 2015-01-16). Programmet förtydligas. 

Strandskydd 

Möjligheten att upphäva strandskyddet för kvartersmark i kommande detaljplaner 

är, förutom att särskilda skäl ska finnas, avhängig utformningen och innehållet i de 

enskilda planerna. Där måste i sin tur intresset av att ta området i anspråk enligt 

planförslaget väga tyngre än strandskyddsintresset. 

Fri passage för allmänheten ska säkerställas och goda livsvillkor för djur- och växt-

livet bevaras. 

Kommentar 

Förslaget har justerats något. Hamnen har flyttats norrut så att den så lite som 

möjligt berör värdefull natur. Längre söderut föreslås bebyggelsen få gå ut i 

strandskyddsområdet. Här är marken redan ianspråktagen av det tidigare termi-

nalområdet (numera asfalt- och betongytor) samt en hårt exploaterad del av golf-

banan. 

Småbåtshamnen 

Hamnen är inte motiverad utifrån utveckling av tätorten och behovet av bostadsför-

sörjning med en god boendemiljö. Lokalisering av småbåtshamnar behöver disku-

teras i ett större geografiskt sammanhang för att frågan om bästa lokalisering uti-

från föreliggande behov ska kunna åskådliggöras.  

Småbåtshamnens lokalisering måste även prövas mot skyddade arter, Natura 2000 

och miljökvalitetsnormer för vatten. Vidare krävs det att strandskydd upphävs samt 

att tillstånd för vattenverksamhet lämnas enligt 11 kap. 9 § miljöbalken (MB). 

Kommentar 

Ett av de övergripande målen i kommunens strategiska plan är att skapa attraktiva 

boendemiljöer med blandad bebyggelse. Tillgång till båtplats är en stark attraktivi-

tetsfaktor för en stad som Karlstad med sitt läge vid Vänern och älven. Kommunen 

har vid planläggning i vattenlägen strävat efter att åstadkomma båtplatser, både 
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för områdets egna boende och för andra Karlstadsbor (t ex i detaljplanerna för 

Tyggårdsviken, Kanoten-Tullholmsviken, Södra Sommarro, Zakrisdalsudden, Kart-

berget och Katrineberg). I kommunens arbete med att skapa förutsättningar för 

tillväxt är attraktiva boendemiljöer en viktig faktor. Att möjligheten att få en båt-

plats i närheten av sin bostad har betydelse för att öka områdets attraktivitet visar 

bl a önskemålen från exploatörerna av ovan nämnda områden – för dem har det i 

samtliga fall varit ett starkt önskemål att det skapas bostadsnära båtplatser. 

Hamnen har efter samrådet flyttats så att den i mindre utsträckning berör värdefull 

natur. Den bedöms inte ha någon påverkan på Natura 2000-området, varför en så-

dan prövning knappast behövs för anläggande av hamnen. 

Naturvärden 

Ett av planens uttalade syften bör vara att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

för naturtyper och arter inom Natura 2000-området och det blivande naturreser-

vatet i Klarälvsdeltat. 

Kommentar 

Syftet med programmet och efterkommande planer är primärt att skapa fler bostä-

der i attraktivt läge i Karlstad med förutsättningar att åstadkomma en hållbar 

samhällsutveckling. Detta ska och kan ske utan att skada Natura 2000-området. 

Efterlyser en tydlig beskrivning av hur områdets strandszon avses att skyddas. 

Kommande detaljplaner bör följa den naturvårdsinriktning som föreslås i planerat 

naturreservat för planområdets södra del. 

Kommentar 

Den del av strandzonen som omfattas av det planerade naturreservatet kommer 

inte att beröras av exploateringen, förutom i anslutning till Jakobsbergsbron och 

den föreslagna gångbron mot Knappstad. Åtgärder som kan bli aktuella inom det 

aktuella området är främst avsedda för att stödja och förstärka de befintliga natur-

värdena och för att kompensera bortfall av värdefulla områden – exempelvis ge-

nom viss slyröjning och anläggande av dammar för rastande fåglar. Den skötsel-

plan som utformas för naturreservatet kommer självklart att följas för området. 

Området behöver inventeras med avseende på förekomst av skyddade arter för att i 

ett tidigt skede klargöra planeringsförutsättningarna för området. 

I och med att det förekommer såväl växt- som djurarter som är fridlysta och skyd-

dade enligt artskyddsförordningen kan framtida exploateringar kräva dispens från 

denna förordning, om dessa arter berörs. Utrymmet för att lämna dispens är mycket 

begränsat. Därför behöver frågan utredas betydligt djupare inför kommande plane-

ring. Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att en kompensationsåtgärd aldrig 

kan utgöra skäl till dispens från artskyddsförordningen, utan är en typ av åtgärd 

som krävs om förutsättningar i övrigt finns för att lämna dispens. 

Inför fortsatt planering behöver handlingarna kompletteras med inventeringar av 

skyddade och rödlistade insektsarter.  

Området är en välbesökt fågellokal som även utgör en regionalt värdefull rastlokal 

för ett flertal olika fågelarter. En sökning i artportalen på fåglar ger ett mycket stort 

antal träffar; vissa rödlistade, vissa starkt hotade, vissa utpekade i bilaga 1 i art-

skyddsförordningen. Området kan även utgöra födosökningsområde för utpekade 

fåglar i Natura 2000-området. 

Fågelarter utpekade enligt fågeldirektivet, rödlistade arter och arter med nedåtgå-

ende trend har påträffats inom planområdet. 

Kommentar 

Inventering av skyddsvärda fåglar och insekter kommer att ske under 2015.  

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 

det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 

med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Platser ska inte 
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väljas där förutsättningar för att lämna en dispens enligt 14 eller 15 §§ artskydds-

förordningen saknas (se bl.a. dom M1076-14 rörande artskyddsdispens större vat-

tensalamander i detaljplan). Utgångspunkten i artskyddsförordningen är att exploa-

tering som påverkar skyddade arter, är förbjudet enligt 4 § p 4 samma förordning. 

I planhandlingen anges att viss utglesning kommer att ske i träd- och buskvegetat-

ionen för att skapa kontakt mellan det nya bostadsområdet och älven. Utglesningen 

kan påverka fuktighetsförhållanden inom den närmaste strandzonen med värdefull 

flora, vilket innebär en påverkan som kan kräva dispens från artskyddsförordning-

en i den mån skyddade arter påverkas.  

Naturvärden inom golfbaneområdet måste kartläggas innan området detaljplaneras. 

Kommentar 

En naturinventering gjordes i samband med anläggandet av golfbanan för att an-

passa golfhålen till naturförhållandena. En förnyad inventering kommer att göras. 

Länsstyrelsen delar inte miljökonsekvensbeskrivningens bedömning rörande vilka 

av de föreslagna åtgärderna som riskerar att påverka Natura 2000.  Exempel på yt-

terligare frågor som måste utredas i förhållande till Natura 2000, utöver bron och 

det föreslagna kanalsystemet, är planförslagets omfattande markberedning samt fö-

reslagen vattenverksamhet inklusive småbåtshamnen. 

Kommentar 

Kanalsystemet som det beskrevs i samrådshandlingen har utgått och hamnen har 

flyttats. Dock kommer dagvatten (och regnvatten vid skyfall) att ledas ut i älven 

samlat till några punkter uppströms Natura 2000-området – i stället för att som 

idag pumpas ut i älven vid Jakobsbergsbron (inom Natura 2000-området) via det 

befintliga dräneringssystemet. Dagvattensystemet är tänkt vara öppet med dammar 

i parkmark, så det finns goda möjligheter till fördröjning för att kontrollera mäng-

derna som släpps ut i älven. Mängderna dagvatten i förhållande till vattenföringen 

i älven torde dessutom vara så liten andel att det knappast förändrar flödet i älven.  

Om det finns risk för föroreningar i dagvattnet (på grund av någon markförorening 

eller någon verksamhet) kommer krav att ställas på att föroreningen tas bort eller 

att dagvattnet renas innan det släpps ut i älven. De fyllnadsmassor som kommer att 

användas får inte vara förorenade. Exploateringen bedöms därför inte heller på-

verka vattenkvaliteten i älven. 

Småbåtshamnens påverkan på Natura 2000-området torde vara högst begränsad. 

Anläggande av hamnen är en åtgärd som kräver miljödom, och i samband därmed 

kommer utformningen att preciseras så att påverkan på vattenflödet i älven (t ex 

virvelbildning) minimeras. Båttrafiken i älven genom Natura 2000-området kom-

mer att öka något, men det finns redan idag relativt omfattande trafik och inga re-

striktioner har ställts på anordnande av bryggor etc längre upp i älven. 

Den nya Jakobsbergsbron påverkar Natura 2000-området. För den gäller att välja 

ett läge som sammantaget både ger en bra trafikering för både bilar och gc-trafik 

och som minimerar intrånget i den värdefulla naturen. Detta kommer att utredas i 

särskild ordning. 

Karlstads kommun måste i kommande detaljplanering säkerställa att kraven enligt 

7 kap. 28 a § MB uppfylls, det vill säga att kommande planer inte påverkar miljön i 

Natura 2000-området på ett betydande sätt.    

Inför detaljplanläggning kommer exploateringens eventuella indirekta påverkan på 

Natura 2000-området att utredas – det handlar då om exploateringsområdets even-

tuella betydelse som födosöksområde mm för arter knutna till Natura 2000. 

Länsstyrelsen efterlyser även tydligare redovisning över planprogrammets delar 

samt hur den kumulativa effekten av hela omvandlingen påverkar Natura 2000-

området. Detta ska redovisas enligt 6 kap. 12 § p 4 miljöbalken (MB). Förutsätt-

ningarna för att Länsstyrelsen ska kunna lämna tillstånd för verksamheter och åt-



6  Planprogram för Jakobsberg - Samrådsredogörelse 

 
gärder som kan påverka Natura 2000-områden är mycket begränsade och finns 

formulerade 7 kap. 28 § b MB.  

Kommentar 

Planprogrammet redovisar hur områdets slutliga utformning och omfattning är 

tänkt. Konsekvensbeskrivningen omfattar därför helheten. I programmet finns 

också en översiktlig redovisning av hur exploateringen kan komma att indelas i 

etapper. 

MKB:n kompletteras med en beskrivning av hur olika delar av planprogrammets 

genomförande kan påverka Natura 2000-området. 

Geoteknik, uppfyllnader, markföroreningar och översvämning 

Inför fortsatt planarbete bör noggranna studier göras kring vad som ska dimension-

era markarbetena – Klarälvens respektive Vänerns översvämningsnivåer, vilka 

regnmängder som området förväntas klara samt vilken markstabilitet som krävs.  

Markberedningen och påförandet av massor i området måste också kopplas till 

eventuell påverkan på naturvärden i planerat naturreservat, Natura 2000-området, 

strandskydd och på skyddade arter. 

Kommentar 

För Jakobsberg är det Klarälvens 200-årsflöde som genererar den högsta nivån 

vid en 200-årshändelse, varför denna ska ligga till grund för höjdsättning av om-

rådet (och således för vilka uppfyllnader som behövs). 

En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts för området. Ytterligare under-

sökningar och beräkningar kommer att utföras i samband med kommande detalj-

planearbete. 

Områdets geotekniska utmaningar och risk för översvämning gör att det inte är 

lämpligt med parkering under marknivå. 

Kommentar 

Eftersom det i delar av området blir fråga om ganska stora uppfyllnader kommer 

”nergrävda” parkeringars golvnivå att ligga marginellt under nuvarande mark-

nivå. Lämpligheten av detta behöver avgöras från område till område i samband 

med detaljplanläggningen. 

Frågan om markföroreningar förutsätts vara färdigutredd senast till granskning av 

de detaljplaner som kan bli aktuella. Då ska det finnas en redovisning av förore-

ningssituationen, behov av åtgärder, vilka åtgärdsmål som avses tillämpas, vilka 

åtgärder som kommer krävas för att uppnå dessa samt erforderliga planbestämmel-

ser. 

Kommentar 

Självklart ska markföroreningsfrågan behandlas i kommande detaljplan(er). 

Områdets behov av avledning av vatten behöver beskrivas noggrant och avvägning 

mellan olika metoder göras. 

Kommentar 

Det kanalsystem som beskrivs i samrådsförslaget har utgått. Dagvattenavledning 

kommer att ske mer traditionellt i öppna system i parkmark. Dimensionering av 

dammar mm kommer att göras i detaljplanearbetet. 

En tydlig beskrivning krävs av hur översvämningsskyddet vid sjukhuset eventuellt 

påverkas. 

Kommentar 

Frågan har utretts av DHI Sverige AB och beskrivs i planbeskrivningen i avsnittet 

Störningar, hälsa och säkerhet under rubriken Översvämning. 

Riktlinjerna i dokumentet Stigande vatten ska utgöra dimensionerande modell för 

vilka hänsyn som ska tas i kommande arbete. Ska avsteg från dessa principer göras, 
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bör avvägningarna kring dessa avsteg tydligt utredas och motiveras.  Vidare krävs 

att frågor om omledning av vatten har en tydlig avvägning mot närliggande natur-

vårdsintressen. 

Kommentar 

Stigande vatten behandlar översvämning på grund av höga vattennivåer i Vänern. 

För Jakobsberg är nivån vid 200-årsflöde i Klarälven högre än Vänerns 200-

årsnivå (beräknad med hänsyn till klimatförändring och vindpåverkan). Klarälvens 

flöde ligger därför till grund för lägsta nivåer på golv och marknivåer för att sä-

kerställa tillgänglighet till bebyggelsen. Eftersom även Vänern har stor påverkan 

på området kan översvämningar till nära de nya marknivåerna inträffa vid höga 

nivåer i Vänern. Dessa har betydligt längre varaktighet än översvämningar som 

beror på höga flöden i Klarälven. 

Eftersom Jakobsberg är ett helt nytt exploateringsområde finns ingen anledning att 

göra avsteg från huvudprinciperna i kommunens riktlinjer, och dessa överensstäm-

mer i allt väsentligt med riktlinjerna i Stigande vatten. 

Inför det fortsatta planarbetet behöver mer noggranna dagvattenutredningar genom-

föras. Behovet av rening av dagvatten måste utredas. 

Kommentar 

Se ovan. 

Buller 

Länsstyrelsen menar att byggandet av Jakobsberg handlar om uppförande av en 

helt ny stadsdel. När en ny stadsdel skapas finns också planeringsmässiga möjlig-

heter att planera bostäderna på ett sådant sätt att bullerkraven ska klaras. 

Kommentar 

Avsikten är att skapa en ny stadsdel med ett stadsmässigt uttryck. Trafikstrukturen 

ska integreras med bebyggelsestrukturen i stället för att separera området i en tra-

fikled och ett bostadsområde. Den nya förordningen om riktvärden för trafikbuller, 

beslutad av riksdagen i april 2015, innebär bl a att lösningar med bullerdämpad 

sida är tillämpliga i alla lägen. Detta ger förutsättningar för att åstadkomma en 

trevlig stadsmiljö med en planterad generös stadsgata (typ esplanad) omgiven av 

bebyggelse med butiker mm i bottenplan. 

Luft 

Utformningen av gaturummet, genomfartstrafikens omfattning och flöden är frågor 

som påverkar luftkvaliteten och dessa frågor måste utredas. 

Kommentar 

Med den öppenhet som planeras i området och de raka gatusträckningarna kom-

mer luftomsättningen att bli god. Risk för att några riktvärden för luftkvalitet kom-

mer att överskridas finns inte. 

Vatten 

I det fortsatta planarbetet måste planernas påverkan på MKN vatten redovisas och 

beaktas. Klarälvens morforlogi, som utgör miljökvalitetsnorm, skulle kunna påver-

kas av småbåtshamn, kanaler och stabilitetsåtgärder i strandzonen. 

Kommentar 

Se kommentarer ovan under rubriken Naturvärden. 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Fokus i miljökonsekvensbeskrivningarna (MKB) för kommande detaljplaner bör 

ligga på påverkan på naturmiljön med avseende på skyddade och värdefulla arter, 

naturreservat, närheten till Natura 2000-området, där den kumulativa effekten på 

Natura 2000-områden som resultat av områdets omvandling måste beskrivas. I öv-

rigt bör såväl planhandlingar som MKB utvecklas med avseende på de frågor som 

diskuteras i detta yttrande. 
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Kommentar 

Dessa frågor finns med i MKB:n till planprogrammet. Beskrivningen av eventuell 

påverkan på Natura 2000-området kompletteras. 

Trafikverket 

Hultsbergsmotet är delvis hårt belastat redan i dagsläget och i takt med att Zakris-

dal och Grundviken exploateras kommer belastningen att öka ytterligare. Det är 

mycket angeläget att kommunen så snart som möjligt påbörjar anpassning av be-

rörd infrastruktur med kapacitetsförstärkande åtgärder. 

Kommentar 

Trafik som genereras av exploatering inom Jakobsberg tillsammans med den trafik 

som genereras av en koppling mot Hammaröleden ingår i den trafikanalys som 

gjorts för Ullebergsleden-Hultsbergsmotet (Ramböll 2014-04-14). Ytterligare stu-

dier har gjorts av behov av åtgärder, deras inbördes ordning, vad de kostar och 

vilka konsekvenser de får (Wikon 2015-01-16).  

Med ökad trafik på Ullebergsleden och ökad trafik på Skoghallsbanan kommer 

både kölängder vid bomfällning och antalet tillfällen när detta uppstår att öka. En 

beskrivning av hur kommunen tänkt kring hantering av trafiksituationen i kors-

ningen med Skoghallsvägen och plankorsningen med järnvägen är önskvärd, då 

planprogrammets utformning medför en direkt påverkan på denna. 

Kommentar 

Även denna fråga behandlas i Rambölls och Wikons rapporter. Det finns inga pla-

ner på att göra en planskild korsning, utan köerna får hanteras med t ex lämpligt 

placerade trafikljus och körfältsutformning. Frågan kommer att hanteras i en 

kommande detaljplan för cirkulationsplats på Skoghallsvägen. 

Om genomfarten genom Jakobsberg kopplas till Hammaröleden via en ny Jakobs-

bergsbro kommer troligen en stor del av trafiken från Hammarö att välja alternati-

vet Jakobsberg för att ta sig till Bergviksområdet. Det kan bli stora trafikflöden ge-

nom Jakobsberg. Om genomfarten genom området underdimensioneras finns det 

risk att den blir en flaskhals och hindrar trafikflödet från både Hammarö och Ulle-

bergsleden. Det är viktigt att ta höjd för detta vid utformning av vägar, korsningar, 

cirkulationer osv för att säkra en långsiktigt hållbar trafiklösning. 

Kommentar 

Denna trafik är inräknad i trafiksimuleringen – det är trafik som idag belastar  

bl a Packhusgatan och Karl IX gata. 

Planområdet kommer att ges goda förutsättningar för det kollektiva resandet. Till-

sammans med gång- och cykelvägar ges de boende i området förutsättningar att 

klara de flesta dagliga ärendena utan att nyttja bil. 

Trafikverket ser positivt på att cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför bil-

trafik. Ett ökat cyklande bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem, mins-

kade utsläpp och ökad folkhälsa. 

Huvudstråket genom området kommer att bli en barriär. Viktigt att interna mål-

punkter placeras så att man kan tas sig till dem på ett säkert och tryggt sätt. Gång-

passager över huvudleden innebär fler stopp för fordonstrafiken och kan leda till att 

minska ledens attraktivitet för fordonstrafik. Det är positivt sett till att det eventu-

ellt minskar personbilstrafiken men kan samtidigt vara missgynnande för kollektiv-

trafiken. Planskilda korsningar skulle kunna vara en lösning. Gångstråk och passa-

ger bör utformas med god överblickbarhet. 

Kommentar 

Huvudstråkets utformning har justerats så att det blir en mer traditionell stadsgata 

med alléplantering och kantstensparkering, och där biltrafik och kollektivtrafik 

samsas i samma körfält. Avsikten är inte att skapa en snabb och gen trafikled över 

Jakobsberg, utan att utforma en stadsdel som också trafikeras med genomfartstra-

fik. 
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Om bron till Hammaröleden också byggs får man en avlastning på befintligt vägnät 

i Karlstad. Det skulle också vara möjligt att anlägga en parkering vid infarten till 

Rosenborgsgatan där trafikanter från Hammarö har möjlighet att byta till buss för 

vidare transport i staden. 

Kommentar 

En god idé som förs vidare till kommande detaljplanearbete. Planbeskrivningen 

kompletteras. 

Luftfartsverket 

Byggnadsobjekt som är högre än 20 meter (högsta höjd inklusive master på tak etc) 

ska remitteras till LFV innan de uppförs. 

LFV har inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt 

om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkat. Berörda flygplat-

ser ska därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i 

planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade 

av en etablering. 

Kommentar 

Frågan får hanteras i kommande detaljplanearbete när det läggs fast hur hög be-

byggelsen kommer att bli. Luftfartsverket och Karlstad Airport är samrådsinstan-

ser i planarbetet. 

Hammarö kommun 

Hammarö kommun vill även i fortsättningen bli delaktiga i det arbete och de dis-

kussioner som förs kring byggnationen av en ny Jakobsbergsbro. 

Kommentar 

Hammarö kommun måste självklart vara delaktiga då en stor del av projektet 

(halva bron samt anslutningarna mot Hammaröleden) ligger inom Hammarö. 

Hammarö kommun anser också att det är av stor vikt att Hammarös befolkningsut-

veckling tas med i trafikanalysen för att säkerställa framkomligheten på Ullebergs-

leden även i framtiden för Hammaröbor.  

Kommentar 

Underlag om detta har inhämtats från Hammarö kommun och beaktats i trafiksi-

muleringen. 

Hammarö kommun förutsätter en fortsatt dialog med Karlstad avseende vägfrå-

gorna. 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inga invändningar mot förslaget. 

Ett övergripande mål i kommunens strategiska plan är att Karlstadsbornas möjlig-

heter till bostad skall förbättras. För att nå det målet behöver det byggas bostäder 

för alla målgrupper. Det är arbetsmarknads- och socialförvaltningens förhoppning 

att ett eventuellt byggande av bostäder kommer att innehålla mindre lägenheter, 

med hyror som är rimliga för unga vuxna. 

Kommentar 

Avsikten är att skapa en stadsdel med blandad bebyggelse både vad gäller bygg-

nadstyper, upplåtelseformer och innehåll. Lägenhetsstorlekar och hyror är dock 

inget som regleras med plan- och bygglagens instrument. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förslaget. 

Barn- och ungdomsförvaltningen påpekar att de tomter/kvartersdelar som i pro-

grammet reserverats för skola, förskola och idrott säkerställer behovet av utrymme 

för skola F-6 och förskolor inom området. Med bron över västra älvgrenen kommer 
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området sannolikt också att kunna bidra med försörjningen av förskola och skola 

för de västra stadsdelarna. 

Kommunstyrelsen 

Jakobsberg är ett mycket strategiskt område i stadens utveckling och ur flera avse-

enden ett för Karlstad unikt förtätningsområde invid Klarälven. Områdets gestalt-

ning, struktur och trafikordning är av strategisk betydelse för den framtida utveckl-

ingen av hela Karlstad. 

Två huvudfrågor för hur man ska se på området är: 

- vilken typ av område som planeringen ska syfta till - ett nytt bostadsområde i sta-

den eller en ny centrumstadsdel?  

- vilken karaktär huvudgatan genom området ska ha - genomfartsled, stadsgata el-

ler om trafiken ska spridas och "silas" genom området för att stävja genomfartstra-

fikens belastning på området och enskilda gator? 

Kommentar 

Ambitionen är att skapa en ny stadsdel i Karlstad, med en struktur som ger områ-

det ett eget centrum med service och även en del arbetsplatser. 

Huvudgatan genom området utformas som en stadsgata, där stadsdelens centrum-

funktioner är samlade. 

Undvik nya barriärer 

Det är viktigt att utformningen av området inte bidrar till att skapa nya barriärer. 

Det finns en risk för såväl huvudvägstråket, flygplatsrakan samt lövskogsområdena 

utmed älven kan utvecklas till nya barriärer som upplevs som hinder i en samman-

hängande stadsbebyggelse och som hinder för möjligheten att röra sig i en trivsam 

miljö som gående och cyklist. 

Kommentar 

Huvudstråket, Jakobsbergsallén, utformas som en stadsgata med alléplantering, 

kantstensparkering, busshållplatser och korsningar i plan. Gång- och cykeltrafik 

korsar i plan i anslutning till korsningar och/eller busshållplatser, där det också 

bildas små torg. Huvudstråket kommer därigenom att få en sammanbindande 

funktion i stället för en särskiljande, trots att det har relativt mycket trafik. 

”Flygrakan” är tänkt att utformas som ett parkstråk med olika markbeläggningar 

som inbjuder till aktivitet – det kan vara mindre bollplaner, lekplatser, vattenytor 

etc. 

Lövskogsridån längs älven ska glesas ut så att området får bättre kontakt med äl-

ven, och strandzonen ska vara en trevlig promenadmiljö med sittplatser mm längs 

vattnet. 

De raka gatustrukturerna som föreslås som helhet, kan vara en skiss till grund för 

området, men kan samtidigt om de förverkligas riskera att bli en mindre trivsam 

miljö som inte gynnar gående och cyklister. Långa obrutna siktlinjer och genom-

gående rätvinkliga strukturer på mellan ca 400 - 750 meter kan lätt bidra till oöns-

kade vindtunnlar, oändliga gaturum utan tydliga avslut och att man stimulerar höga 

hastigheter för genomfartstrafik mm. Det är mycket viktigt att den struktur som 

skapas kan stimulera invånarna att gå, cykla och åka kollektivtrafik i en högre ut-

sträckning. Detta påverkas i hög grad genom utformningen av stadsstrukturen. En 

vindanalys bör göras redan i detta skede för att kunna påverka strukturerna i områ-

det så det kan skapas en attraktiv miljö att bo, vistas, gå och cykla i. 

Kommentar 

De raka gaturummen och de långa siktlinjerna är avsiktliga för att behålla lite av 

områdets storslagna karaktär även när det blir bebyggt. Man ska uppleva att man 

är på ett vidsträckt, platt fält där man ser långt över älven eller ut över golfbanan. 
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Lika långa – och längre – gator finns i Karlstads centrum utan att de upplevs som 

otrivsamma. Drottninggatan är t ex 1000 meter lång och fortsätter i sin östra ände 

i ”luftrummet” över till Herrhagen. Östra Torggatan är 550 meter från nya ron-

dellen i norr till Hamngatan.  

Både de raka gatornas trivsamhet och hur mycket de inbjuder till ökade hastighet-

er beror i hög grad på deras detaljutformning. 

Förslaget bör också omarbetas för att föra in en småskalighet som även det gynnar 

attraktiviteten för gående och cyklister och som kan ge den nya stadsdelen som 

helhet ett mervärde. 

Kommentar 

Kartan har i den omarbetade versionen delats in i mindre delområden med ett lo-

kalt gatusystem som inte var illustrerat i samrådsförslaget. Kvartersstorleken byg-

ger på en kvadrat med 80 meters sida som sedan har anpassats till områdets hu-

vudriktningar. 

Huvudstråket Rosenborgsgatan - Ullebergsleden 

Huvudstråket bör utformas för att vara ett sammanhållande element i den nya 

stadsdelen med verksamheter i bottenplanet. Målet bör vara ett levande centrums-

tråk, som kan skapa en ny centrummiljö för såväl Jakobsberg som för omgivande 

områden (t ex Kartberget och Sommarro). I och med den nya förbindelsen över äl-

ven, skapas ett helt nytt samband i staden som bör kunna ge gott underlag för loka-

ler till närhandel, kontor, service, föreningslokaler etc. Möjligheten att uppnå detta 

är avhängig utformningen på såväl gatustrukturen och bebyggelsen, som gaturum-

met där allt möts. 

Illustrationerna över gatusektion för huvudgatan visar på ett närmare 52 meter brett 

gaturum med separerade gator för genomfartstrafik och lokaltrafik, en kanal som 

följer huvudgatan, samt förträdgårdar framför bebyggelsen utmed lokalgatan. Före-

slagen utformning av huvudstråket innebär att det skapas en kraftig barriär som 

bildar en gräns mellan norr och söder. Både gatorna, kanalen och förträdgårdarna 

samverkar till detta. Förutom att huvudgatan medför ett fokus på genomfartstrafik, 

som med de raka gatustråken kan bidra till att stimulera höga hastigheter, bidrar 

separeringen till att på ett omotiverat sätt bredda gaturummet. Trafikmängderna 

ryms gott och väl inom en gata med en fil i vardera riktningen, och blandtrafik kan 

bidra till att dra ner hastigheterna vilket påverkar såväl trivsel, buller och "det posi-

tiva livet på gatan". Att huvudgatan följer kanalen bidrar till att kanalen blir svår att 

nå som gående och cyklist och att mervärdet av kanalstråket inte kommer området 

som helhet till del. Föreslagen lösning med separerad lokalgata kan innebära svå-

righeter med angöring till lokalerna. Förträdgårdar är en god lösning i vissa lägen 

men mot huvudstråket där tätheten och möjligheten till centrumverksamheter ska 

vara stor riskerar det bli en begränsande faktor som hämmar utvecklingen av cent-

rumverksamheter. 

Kommunledningskontoret anser att utformningen av huvudstråket bör omarbetas 

och definieras på ett sätt som möjliggör en livaktig struktur. Huvudstråket kan ut-

göra ett centrumstråk med stadsgata där genomfartstrafik och lokaltrafik samsas. 

Hastigheten bör begränsas i de centrala delarna till 40 km/h för att främja ett le-

vande stadsliv, kollektivtrafik, gång och cykel. Stadsgatan bör också kantas av 

högre bebyggelse i en tät kvartersstruktur, som kan bidra till underlaget för handel, 

kontor och andra lokalytor i bottenplanet. För att öka attraktionskraften och un-

derlaget för butiker, service och andra verksamheter bör dessa lokaliseras direkt in-

till huvudgatan där trafik- och personrörelserna är som störst. 

Kanalstråket utgör en relativt stor investering och bör nyttjas bättre även som till-

skott i rekreationssyfte för gående, lek och cyklister. Det innebär att det är viktigt 

att kanalen lokaliseras så att det är möjligt att promenera/cykla och/eller vistas runt 

vattenområdet. 
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Kommentar 

Huvudstråkets utformning har omarbetats i enlighet med synpunkterna. Det före-

slagna kanalsystemet har utgått. 

Exploateringsgrad och täthet 

Jakobsbergs läge i staden är tveklöst ett av de bästa ur exploateringshänseende. 

Området ligger nära centrum och nära älven och intressanta rekreationsområden. 

Det finns möjlighet till direkt gång- och cykelförbindelse utmed älven ända fram 

till city, utan mellanliggande barriärer. Området ligger strategiskt i förhållande till 

Hammarö kommun och kan bidra till att bebyggelsemässigt knyta samman kom-

munerna på ett positivt sätt. Ett nytt huvudstråk för kollektivtrafik, gående, cyklis-

ter samt bilar mellan Rosenborgsgatan och Ullebergsleden öppnar för nya samband 

som kan bidra till områdets intresse som exploateringsområde. Det är därför ange-

läget att fundera kring områdets exploateringsgrad och hur den fördelas. 

Förslaget visar i dagsläget på en struktur där högre fristående punkthus om 8-12 

våningar ska lokaliseras upp mot Jakobsbergsskogen, för att ta stöd i bergsknallen, 

och 3-4-vånings kvartersbebyggelse kombinerat med radhus och villor lokaliseras 

kring huvudstråket. Det bidrar till att karakterisera området än mer som ett rent bo-

stadsområde. Andelen småhusbebyggelse ter sig också relativt stor i jämförelse till 

områdets vikt som utvecklingsområde för centrala Karlstad. Området bedöms ha en 

stor potential att utvecklas som en ny centrumstadsdel med en högre andel flerbo-

stadshus, arbetsplatser och enbart en begränsad andel kompletterande lägre bebyg-

gelse i form av enfamiljsvillor. För att uppnå karaktären av en ny centrumstadsdel i 

staden krävs en högre och jämnare exploatering. Kommunledningskontoret anser 

därför att inriktningen på fördelningen av exploateringen i området bör omvärde-

ras, och att tätheten och höjdsättningen av bebyggelsen istället bör koncentreras 

kring huvudstråket och centrala platser i den nya stadsdelen. Bullerproblematiken 

kring huvudgatan kan heller inte tillåtas styra stadsutvecklingen negativt, så den 

högre bebyggelsen lokaliseras långt från huvudgatorna, utan den frågan måste lösas 

på ett mer konstruktivt sätt där innovativa lösningar diskuteras för att hitta möjlig-

heter till en hälsosam exploatering. 

Kommentar 

Exploateringsgraden och dess fördelning har omstuderats i enlighet med syn-

punkterna. 

Strandområdet 

Strandområdet är en intressant del i den nya stadsdelen och kan bli ett viktigt till-

skott för både Karlstad och Hammarö som motions- och rekreationsstråk. Klar-

älvsdeltat utgör riksintresse för naturvården, där den västra älvgrenen utgör en del 

av riksintresset. Södra delen av älvfåran, söder om föreslagen gång- och cykelbro, 

ingår i utpekat Natura 2000-område på grund av ett flertal naturtyper och arter. Ett 

hot mot Natura 2000-värdena anges vara näringsläckage och avsaknad av bete som 

medför igenväxning av området. Det finns även anledning utifrån närrekreation 

och friluftslivets intressen att överväga gallring eller bete av strandområdena. Det 

är viktigt att en ohämmad lövskogsmiljö inte tar över hela strandremsan, så att de 

som rör sig längs stranden tappar den visuella kontakten med älven. Det finns även 

behov av attraktiva vistelseplatser i vattennära lägen. Programmet måste ge uttryck 

för detta och möjligheter till gallring eller bete som motverkar igenväxning. Frågan 

bör preciseras vidare i detaljplaneskedet. Det är också viktigt att frågan drivs i ar-

betet kring naturreservatsbildningen för Klarälvsdeltat. 

Kommentar 

En strategi för utveckling av hela strandområdet ska tas fram. Syftet ska vara att 

skapa och vidmakthålla en trevlig och varierad strandmiljö med promenadstig, 

sittplatser och aktivitetsplatser (lek, fiske, träning etc) som tar vara på värdefulla 

element i naturmiljön och med god kontakt med älven. 

Planbeskrivningen har förtydligats. 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott (KFN) 

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker planprogrammet med tillägget att behovet av 

plats för kulturverksamheter såsom bibliotek beaktas. Nämnden betonar också vik-

ten av att Mariebergs IP bevaras även i framtiden. 

Kultur- och fritidsförvaltningen pekar bl a på att den föreslagna hamnen förstärker 

områdets fritidsutbud och skapar ett värdefullt tillskott med båtplatser. 

Kommentar 

Meningen är att bebyggelsen längs huvudstråket ska kunna innehålla även olika 

slags verksamheter – både kommersiella och andra. Om det finns behov att lokali-

sera ett bibliotek till området kommer det säkert att kunna beredas plats för det. 

Mariebergs idrottsplats ska vara kvar enligt programförslaget.  

Miljönämnden (MN) 

Miljönämnden är starkt tveksam till den samhällsekonomiska nyttan av exploate-

ringen. Ett område som kräver så stora insatser för att klara framtida översväm-

ningsnivåer, som redan i planeringsstadiet antas få höga bullernivåer och där den 

framtida trafikbelastningen är ett osäkerhetsmoment innebär en risk att bygga ett 

ohållbart område. 

Byggandet av bro och väg riskerar att öka den totala mängden trafikrörelser i 

kommunen, och denna del i projektet bör i sig själv underställas en samhällseko-

nomisk analys. 

Kommentar 

”Bro och väg” – kopplingen mellan Hammaröleden och Ullebergsleden – är be-

slutade i trafikplanen för Karlstad, bl a som en förutsättning för utbyggnaden i Inre 

Hamn (Kanoten och Tullholmsviken mm) och för att kunna avlasta Karlstads cent-

rum och Karl IX gata från en del trafik. 

Konsekvenserna för Klarälvsdeltats naturreservat bör vara en del i utredningen. 

Området har höga naturvärden och ligger nära bebyggelse vilket bör värderas mot 

exploatering. 

Kommentar 

Konsekvenserna för Natura 2000-området (och det planerade naturreservatet) be-

skrivs i både planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningen är att 

ingen skada åsamkas området. 

Områdets naturvärden beskrivs också i MKB:n. Att ta ett område i anspråk för an-

nan användning är alltid en avvägning mellan bevarande av befintliga värden och 

skapande av nya. Behovet av fler bostäder i Karlstad och önskan att skapa attrak-

tiva boendemiljöer framgår bl a av kommunens strategiska plan. Jakobsberg är ett 

utmärkt väl lokaliserat område för att kunna skapa bra boendemiljö i ett läge som 

främjar hållbara transporter. 

Miljöförvaltningen pekar på att det kan finnas risk att genomfartstrafiken blir mer 

omfattande än vad trafikanalysen visar, och undrar om genomfart även ska kunna 

ske med tunga fordon. Det behöver i så fall studeras i samband med framtagande 

av detaljplan. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen utgår från att de genomförda trafiksimuleringarna ut-

gör ett tillräckligt bra underlag för att bedöma hur trafiken kommer att fördela sig 

i staden. 

Genomfart med tunga fordon bör vara möjlig. Dock ska inte passagen vara sådan 

att den inbjuder till onödig genomfartstrafik. Detta bedöms inte vara någon risk 

när den utformas som stadsgata med cirkulationsplatser, busshållplatser och kant-

stensparkering. 
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Miljöförvaltningen påpekar också att det kan finnas föroreningar i marken av äm-

nen som använts vid flygbrandövningar, vilket bör undersökas. 

Kommentar 

Detta noteras i planbeskrivningen för att beaktas vid efterföljande detaljplanlägg-

ning. 

Teknik- och fastighetsnämnden (TFN) 

(Det kan förtjäna påpekas att teknik- och fastighetsförvaltningen inte kan ge upp-

drag till stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett planprogram, så som det anges 

i teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteyttrande. Det är stadsbyggnadsnämn-

den som har att besluta om planläggning och som ger uppdrag till stadsbyggnads-

förvaltningen.)  

Teknik- och fastighetsnämnden understryker att det tydligt ska framgå att förbin-

delsen genom Jakobsberg från Hammaröleden till Ullebergsleden ska vara av 

stadsgatekaraktär. 

Kommentar 

Huvudstråkets utformning har ändrats så att det får karaktären av stadsgata.  

Det ska finnas möjlighet att etablera en idrottsanläggning i enlighet med tidigare 

beslut i kommunfullmäktige. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen har inte lyckats få fram vilket beslut yttrandet avser.  

Vad gäller idrottsanläggning kommer Mariebergs idrottsplats att vara kvar, och 

den kommer också att kompletteras med en idrottshall enligt särskilt beslut. En ny 

idrottsplats planeras i Östra Zakrisdal, ett område som lätt kan nås från Jakobs-

berg via den nya bron över västra älvgrenen. Inom Jakobsberg kan mindre an-

läggningar för idrott anordnas i anslutning till skola/förskola. Någon större id-

rottsanläggning ingår inte i programförslaget. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) menar att för att kunna påbörja en ex-

ploatering av Jakobsberg behöver bron över Västra älvgrenen och huvudstråket ge-

nom området finnas på plats. 

Kommentar 

Bron och huvudstråket föreslås komma i första etappen av utbyggnaden av områ-

det. Det finns också andra skäl till detta – särskilt för att avlasta Packhusgatan i 

samband med exploatering inom Kanoten-Tullholmsviken. 

TFF anser också att en ny Jakobsbergsbro behövs för att kunna möta behovet från 

trafik från Hammarö, och att den är en viktig förutsättning för att kunna exploatera 

Jakobsberg samt alla de övriga stora planerna som är på gång i stans västra delar. 

Kommentar 

En ny Jakobsbergsbro är inte en förutsättning för exploatering inom Jakobsberg, 

och har heller inte nämnts som förutsättning för exploateringar inom Västkust. Den 

är dock viktig av andra skäl och ingår i Karlstads trafikplan som en förutsättning 

för utbyggnad inom Inre Hamn och för avlastning av Karl IX gata. 

Enligt TFF innebär det onödiga kostnader om nuvarande Jakobsbergsbron sparas 

för gång- och cykeltrafik. 

Kommentar 

Den nuvarande Jakobsbergsbron har ett högt kulturhistoriskt värde och möjlighet-

en att bevara den bör noggrant undersökas. 

En ordentlig studie av olika broalternativ behövs. Vad som åtminstone behövs är 

att studera och värdera två alternativ - ett med ny bro (bredare variant med gc-

bana) i befintligt broläge och ett med ny, smalare bro (utan gc-bana) i annat läge 

tillsammans med bevarande av befintlig bro för gc-trafik. Ett tredje alternativ kan 

vara en ny, bredare bro, i nytt läge och med rivning av nuvarande bro. Wikon har i 
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sin studie förordat ett nordligare läge för bron och anslutningen till Hammarö-

leden för att få ett gynnsammare läge från geoteknisk synpunkt. Hela systemet be-

höver beskrivas, från cirkulationsplats på Hammaröleden till Rosenborgsgatan, 

med även gc-vägar och -passager. 

För de olika alternativen bör studeras hur Natura 2000-området påverkas, hur 

stora kostnaderna blir för anläggning, drift och underhåll, och hur det kulturhisto-

riska värdet ska vägas mot detta. Först därefter kan man ta ställning till eventuell 

rivning av den befintliga bron. 

Kapacitetshöjande åtgärder i befintligt spillvattennät kommer att behövas. 

En småbåtshamn kommer att bidra med ett hundratal båtplatser till stadsdelen och 

tillför en fin vattenkontakt. 

Väster om landningsbanan i planområdets norra del finns en ängsmark som natur-

värdesmässigt är att klassificera som en av Karlstads kommuns finaste ängsmarker. 

Delar av de mest värdefulla delarna av ängen har lämnats som naturmark i planen. 

Den inritade småbåtshamnen/vattenområdet samt området med "Bostäder, kontor 

och centrumfunktioner" har dock placerats på ett av de värdefullaste delområdena 

av ängen och bör flyttas. Ett större sammanhängande ängsområde kan då sparas. 

Kommentar 

Hamnen har flyttats till ett läge som mindre berör värdefulla ängspartier. Ett 

större område föreslås bevaras som naturmark – som en blomsteräng. 

Sambandet mellan Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen bör utvecklas och 

förtydligas. Passagen över Rosenborgsgatan bör förbättras och göras säkrare. 

Kommentar 

Sambandet och passagen har förtydligats i planbeskrivningen och markerats på 

kartan. 

Området kommer att byggas ut i etapper. En första naturlig etapp är att börja med 

bron över Västra älvgrenen tillsammans med genomfart och ombyggnad av Rosen-

borgsgatan. Nytt klubbhus för Sommarro Golf behöver regleras i den första detalj-

planen för området. 

Kommentar 

Ett förslag till etappindelning behandlas i planbeskrivningen. 

Karlstad Energi AB 

Karlstads Energi AB ser att fjärrvärme är en naturlig uppvärmningsform i området. 

Förutsättningar för effektiv ledningsdragning genom området och till enskilda 

byggnader bör skapas. Exploateringen bör ske så att nätet kan byggas ut successivt 

och samordnat från befintlig infrastruktur. 

Kommentar: 

Områdets struktur och föreslagen utbyggnadsordning torde göra det möjligt att 

åstadkomma en effektiv ledningsdragning för fjärrvärme. 

Formuleringar om källsortering och återvinningsstation föreslås ändras från ”bör” 

till ”skall” i enlighet med avfallsplanen. 

Kommentar: 

Planprogrammet uttrycker huvuddragen för områdets utbyggnad. Av det skälet är 

många formuleringar lite ”luddiga” – det är först när detaljplaner upprättas bin-

dande bestämmelser formuleras.  

Om sopsugsystem aktualiseras behöver taxa för hämtning definieras och beslutas 

av kommunfullmäktige. Det ingår inte i bolagets uppdrag att ansvara för upphand-

ling och drift av sopsugsystem. 

Kommentar: 

Idén tas bort ur programmet.  
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Skanova 

Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom området och önskar behålla 

befintligt nät som passerar i området enligt bifogad karta. Om ledningar behöver 

flyttas förutsätter Skanova att den som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar 

Eventuell flyttning av ledningar kommer att hanteras i samband med kommande 

detaljplanläggning. 

Mariebergsskogen AB 

Mariebergsskogen AB ställer sig positiv till förslaget och önskar ett nära samarbete 

kring de områden som är i direkt anslutning till parken. 

Inom Mariebergsskogen är det inte tillåtet med bil- eller cykeltrafik, varför det är 

väsentligt att stråken som leder dit blir gångstråk. 

Kommentar 

Text och illustrationer förtydligas. 

Det kan eventuellt krävas en ändring i avtalet mellan Mariebergsskogen AB och 

Karlstads kommun om vissa delar av programmet genomförs. 

Kommentar 

Enligt uppgift från Mariebergsskogen AB handlar det om att det inte tillåts cykel-

trafik inom Mariebergsskogen. Detta har inte heller föreslagits. 

Landstinget i Värmland 

Landstinget konstaterar med tillfredsställelse att tillfarten till CSK avses säkras ge-

nom en översvämningsskyddad tillfart. 

Från och med andra kvartalet 2016 har CSK två stora entréer med angöring av kol-

lektivtrafik. Den ena av dessa är nuvarande huvudentré med angöring från Rosen-

borgsgatan - Hööksgatan. I norra delen av sjukhusområdet har då tagits i bruk en 

ny stor entré, med lika stort personflöde som nuvarande huvudentré, placerad i an-

slutning till det nya operationshuset. Anslutningen till gatunätet från denna senare 

entrén sker via Lasarettsgatan från Älvgatan. Detta innebär att BRT-stråket behö-

ver ha två grenar i den del som passerar sjukhusområdet. Den ena av dessa utnytt-

jar Rosenborgsgatan medan den andra utnyttjar Älvgatan med förlängning. 

Kommentar: 

Karlstadsstråkets sträckning utanför programområdet behandlas inte här. 

Det är anmärkningsvärt att den anslutning mellan Älvgatans förlängning och den 

nya bron över västra älvgrenen som illustrerats i "Bro över västra älvgrenen vid 

Sommarro 2011-08-23, WSP, inte längre anses möjlig att skapa. En omprövning av 

detta ställningstagande är ytterst angeläget för såväl Karlstadsborna som övriga 

värmlänningars bästa. 

Kommentar: 

Illustrationen avser gång- och cykelväg. En förlängning av Älvgatan förbi Södra 

Sommarro omöjliggjordes (medvetet) när Södra Sommarro planlades. Avsikten var 

att inte dra in genomfartstrafik mot centrum på Älvgatan, bl a förbi centralsjukhu-

set. 

Genom utbyggnaden av Jakobsberg och bostadsområdena väster om västra Klar-

älvsgrenen kommer trafiken på Rosenborgsgatan med anslutande gator att öka 

starkt. Rosenborgsgatans kapacitet, framförallt i anslutning till infarterna till sjuk-

husområdet behöver analyseras ytterligare. 

Kommentar: 

Trafiken på Rosenborgsgatan beräknas öka med ca 3500 fordon per årsmedeldygn 

när Västkust, Inre hamn och Jakobsberg är fullt utbyggda liksom förbindelsen mel-
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lan Hammaröleden och Ullebergsleden. Huruvida detta skulle motivera ombygg-

nad av gatan och anslutande gator har inte analyserats. 

Wermlands Invest AB 

Wermlands Invest AB undrar om förskola, skola och äldreboende ryms inom den 

beteckning som åsatts deras fastighet. 

Kommentar 

Wermlands Invests fastighet Fyrklövern ska enligt programförslaget kunna använ-

das för olika ändamål – dels som kontor och förskola som dagens användning, och 

som bostäder. En koppling till exploateringen inom Jakobsberg bör också skapas. 

Den slutliga avgränsningen av fastighetens användning läggs fast när/om ny de-

taljplan upprättas. Gällande detaljplan anger att fastigheten får användas för kon-

tor. 

Riksbyggen 

Riksbyggen ställer sig, som ägare till Sommarro 1:32, i det stora hela positiva till 

förslaget och ser det som en naturlig utveckling av Sommarro och Karlstad. 

Exploateringen närmast Södra Sommarro bör dock anpassas i höjd till de höjder 

som tillåts i detaljplanen för detta område – 3-4 våningar i området närmast Ja-

kobsbergsskogen och max två våningar i övrigt. 

Kommentar 

Bebyggelsens höjd läggs fast i kommande detaljplanearbete. Då sker också an-

passning till befintlig och planerad bebyggelse i närområdet. Stadsbyggnadsför-

valtningen ser dock inte att högre bebyggelse längs Jakobsbergsskogen som det fö-

reslås i programmet skulle kunna vara en olägenhet för Södra Sommarro. 

Konsum Värmland 

Konsum Värmland har tidigare anmält intresse för en butiksetablering i anslutning 

till korsningen Skoghallsvägen/Ullebergsleden. Intresset för detta läge kvarstår. 

Konsum kan också tänka sig att etablera en livsmedelsbutik i annat läge inom om-

rådet om kommunen ser det som lämpligare. 

Kommentar 

Korsningen Skoghallsvägen-Ullebergsleden kommer att behandlas i en särskild de-

taljplan, och frågan om etablering av en butik i det läget får hanteras där. I det ju-

sterade förslaget till planprogram föreslås även ett butiksläge i anslutning till den 

nordliga cirkulationsplatsen och kopplingen till bussgatan från Södra Sommarro. 

Naturskyddsföreningen Karlstad 

Jakobsberg bör helt undantas från bebyggelse på grund av översvämningsrisken 

och att området är en i Karlstads närområde sällsynt biotop som rastplats för käns-

liga fågelarter som dubbelbeckasin och i Värmland ovanliga arter som rödstrupig 

piplärka, snösparv och lappsparv. 

Området är mycket låglänt och utgör som beskrivs väl i planens miljökonsekvens-

beskrivning delvis en översvämningsregulator för närliggande bebyggelse. För att 

området överhuvudtaget ska kunna bebyggas planeras stora markuppfyllnader. Na-

turskyddsföreningen anser att det vore bättre att avstå från att bebygga området och 

låta det gamla flygfältsområdet bli en mjuk övergång mellan naturreservatet och 

Karlstads bebyggelse.  

Kommentar: 

Det finns också starka skäl för att exploatera Jakobsberg för att utveckla Karlstad 

med en effektiv och hållbar stadsstruktur. MKB:n har kompletterats med informat-

ion om observationer av fåglar och förslag till åtgärder för att minska påverkan på 

fågellivet.  

Se även kommentarer till länsstyrelsens yttrande ovan. 
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Den naturinventering som gjorts omfattar märkligt nog inte fågellivet fast Gamla 

flygfältet länge varit en välkänd lokal för rastande flyttfåglar. En ordentlig fågelin-

ventering behöver göras och då inte enbart omfatta häckfåglar utan även rastande 

fåglar. 

Kommentar: 

En fågelinventering kommer att göras, liksom en inventering av insekter. 

SNF ifrågasätter behovet av en hamn och bostäder vid hamnen som delvis inskrän-

ker strandskyddet.  

Kommentar 

Se kommentar till länsstyrelsens yttrande beträffande hamn ovan. 

Miljöpåverkan av de stora markuppfyllnader som planeras måste klarläggas, bland 

annat trafikstörningar, buller och översvämning av intilliggande mark under arbets-

tiden. 

Kommentar: 

Frågan om transporter av fyllnadsmassor berörs i programmet. För att minska 

störningarna är det önskvärt att den nya bron över västra älvgrenen hunnit byggas 

och kan nyttjas för transporterna. 

Uppfyllnaderna i sig skapar inte översvämningar under byggtiden. Om det blir ak-

tuellt att pumpa upp muddermassor för uppfyllnad kommer konsekvenser av detta 

att hanteras i samband med tillstånd till muddring. 

Det är anmärkningsvärt att planen anger att det är viktigt att möjliggöra snabb och 

konfliktfri genomfartstrafik och god framkomlighet för genomfartstrafik i trots mot 

den i kommunfullmäktige antagna Trafikplanen där det står att sådan trafik ska mi-

nimeras genom vägens och omgivningens utformning. En genomfartsled med en-

ligt uppgift 60 km/h är inte i linje med Trafikplanen där det tydligt står att förbin-

delsen ska vara av stadsgatekaraktär.  

Kommentar: 

Trafikplanen säger inget om att genomfartstrafiken ska minimeras. Däremot ska 

den utformas så att den anpassas till boendemiljön. Enligt trafikplanen förväntas 

uppemot 25 % av trafiken på Karl IX gata överflyttas till stråket genom Jakobs-

berg. 

Vi ifrågasätter byggandet av raka kanaler i stället för att använda mer naturliga lös-

ningar för omhändertagande av dagvatten. 

Kommentar: 

Förslaget har omarbetats och kanalerna tagits bort. 

Som naturvärdesinventeringen visar finns det en intressant ängsflora i området. Na-

turskyddsföreningen anser att de värdefullaste områdena bör tillvaratas i planering-

en genom att spara områden som sköts som naturäng och genom att flytta värde-

fulla växter som inte kan sparas till den kvarvarande ängsmarken på golfbanan. 

Kommentar: 

En mycket stor del av de identifierade värdefulla områdena undantas från exploa-

tering. Möjligheten att flytta växtbäddar finns med som en åtgärd i MKB:n. 

En boende i Ulvsby  

I förslaget som nu har presenterats ingår en MKB. Min uppfattning är att denna är 

otillräcklig. De miljökonsekvenser som har identifierats väljer man att ignorera. 

Utöver detta saknas beskrivning av följderna av det stora massbehovet som uppstår 

vid uppfyllnaden. 

Kommentar 

Av MKB:n framgår att frågan om transporter av massor kommer att behöva stude-

ras i det fortsatta arbetet.   
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Eftersom området är låglänt och nära Klarälvsdeltat förekommer stor risk för över-

svämning. Detta kan få stora konsekvenser för området och övriga delar av staden. 

Enlig min uppfattning är modelleringen av påverkan av vattennivån bristfällig. 

Detta kan få allvarliga konsekvenser för stadens invånare. 

Kommentar 

Området kommer att fyllas upp så det klarar nivåer vid en 200-årshändelse - oav-

sett om det är Klarälvens flöde eller Vänerns nivå som föranleder översvämningen. 

En studie har gjorts för att se om uppfyllnaden får konsekvenser för översväm-

ningsrisken för andra områden i Karlstad, och där har konstaterats att det finns 

risk för att uppfyllnaden får en dämmande effekt vid extremt höga flöden i älven  

(s k dimensionerande flöde). Höjdsättningen för översvämningsskyddet vid central-

sjukhuset har anpassats till detta förhållande. Vid 200-årsflöde i älven blir påver-

kan på andra områden marginell, och eftersom det är detta flöde som ligger till 

grund för dimensionering av översvämningsskydd föreslås inga särskilda åtgärder. 

Uppfyllnaden kräver troligen tillstånd för vattenverksamhet. I samband med det 

kommer frågan att belysas ytterligare.  

Buller är ett ökande problem i samhället. I planprogrammet väljer man att bygga 

bostäder och ny genomfartsväg i området. Min uppfattning är att bullerproblemati-

ken inte tas på tillräckligt allvar. Eventuella detaljplaner bör leda till att gällande 

riktlinjer för inomhus och utomhusbuller vid bostäder uppfylls. 

Kommentar 

Se kommentar till länsstyrelsens yttrande ovan. 

Förslag till alternativa lösningar 

Det blir mer och mer vanligt i större projekt att sträva efter massbalans. För att 

uppnå massbalans i planområdet måste stora delar sänkas till under grundvattenni-

vån. Om man gör detta leds vatten in i området och "grönytorna" blir till vattenyta. 

Om man gör detta på ett strukturerat sätt är det möjligt att öka älvens kapacitet 

samtidigt som varje lägenhet blir i direkt anknytning till vattnet. Hela området blir 

bestående av öar i en artificiell insjö. På detta sätt blir det möjligt att bygga närmre 

vattnet än det strandskyddet tillåter. 

Kommentar 

Förslaget är intressant men bedöms alltför kostsamt för att vara realistiskt. Ni-

våskillnaden mellan översvämningssäkrad mark (+47 m) och älvens normala nivå 

(ca +44,5 m) är så stor att man inte får den fina kontakt mellan mark och vatten 

som illustreras i förslaget. 

Bullerproblematiken kan lösas genom att sänka vägen och eventuellt bygga bostä-

der ovanpå. Vägen kan byggas för att bli vattenförande vid höga flöden och vatten-

nivåer. Då minskar även risken för översvämningar uppströms i älven. 

Kommentar: 

Vägen måste fungera för transporter även vid översvämning varför den måste pla-

ceras på en nivå så att den inte översvämmas. 

____________ 

Samrådsredogörelsen är sammanställd och kommenterad av stadsbyggnadsarkitekt 

Kerstin Berg, den 21 april 2015 


