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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Inledning 
Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900 SFS 2014:900), vilket innebär att samrådet följs av granskningsförfa-
rande. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.  

Detta granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som in-
kommit under granskningen samt kommunens ställningstagande till dessa.  

Planprocessen 
Samråd för planförslaget genomfördes 30 januari till 10 mars 2017. Under sam-
rådsskedet hölls ett informations- och samrådsmöte för boende och grannar den 14 
februari i Samhällsbyggnadshuset, dit allmänheten var inbjuden genom utskick till 
berörda grannar och andra remissinstanser. Minnesanteckningar från mötet finns i 
samrådsredogörelsen. 

Samrådet genomfördes då för hela Östra Jakobsberg. Inför granskningen delades 
detaljplanen i två delar för att möjliggöra djupare utredning av översvämningslös-
ningar i söder. Denna norra delen, del 1, planläggs i ett snabbare tempo. Planför-
slaget reviderades också efter samrådet (enligt vad som beskrivs i samrådsredogö-
relsen 2017-11-29). 

 
Planförslaget (del 1) var sedan på granskning från 4 december 2017 till den 8 janu-
ari 2018. Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt 
detta granskningsutlåtande.  

Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och 
statliga remissinstanser, till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt till 
boende i närheten och personer som yttrat sig under samrådstiden. Planen har 
också funnits tillgänglig för allmänheten hos Stadsbyggnadsförvaltningen, på bib-
liotekshuset och på kommunens hemsida. 
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Sammanfattning och ställningstagande 
Totalt har 12 yttranden inkommit under granskningstiden, varav en del är utan erin-
ringar eller av upplysningskaraktär.  

Från kommunala och statliga remissinstanser rör inkomna synpunkter i huvudsak 
Natura 2000, riksintressen naturvård, buller, tillståndsprocesser, parkering vid Ma-
riebergs IP, ljud- och ljusstörningar vid Mariebergs IP, förskolegårdens storlek, 
tekniska anläggningar, bevarande av natur och träd. Boende på Rosenborgsgatan 
och Hööksgatan har framfört synpunkter och frågor om trafikmängder, buller, luft-
kvalitet, masshantering, tung trafik mm.  

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har re-
sulterat i en samlad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att de-
taljplanen är klar för antagande enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §.  

Inkomna synpunkter föranleder några ändringar av planförslaget inför antagandet, 
se nedan. Ändringarna och kompletteringarna i planen efter granskningen påverkar 
inte planens syfte, utformning eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver 
ställas ut för granskning på nytt.  

Det finns kvarstående synpunkter på förslaget som inte har tillgodosetts trots juste-
ringar inför antagandet.  

Ändring i planförslaget efter granskningen 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:  

Bestämmelse som säkerställer att bebyggelse mot Rosenborgsgatan görs tät i syfte 
att skapa en ljuddämpad sida införs på plankartan. Bestämmelsen om att minst 
hälften av bostadsrummen ska vändas mot ljuddämpad sida har preciserats till 
byggrätterna mot Rosenborgsgatan.  

Närmast Mariebergsskogen ersätts kvartersmark (prickmark) med allmän plats Na-
tur i syfte att öka avståndet mellan privat mark och Natura 2000-området och i 
större utsträckning skydda naturområdet.  

Bestämmelserna Gata, Natur och Dagvattenhantering som fallit ur plankartan under 
granskningen återinförs inför antagandet.  

Flexibilitet avseende förgårdsmark minskas något i syfte att säkerställa att för-
gårdsmarken blir så bred som illustrationsplanen redovisar. Justeringarna rör två 
gator för området runt fastigheten Fyrklövern.  

Ett E-område för en eventuellt framtida tryckstegringsstation för dricksvatten in-
förs på plankartan i höjd med Mariebergs IP. 

E-område för återvinning i underjordiska, nedgrävda behållare, återinförs i södra 
delen av området runt Treklövern.  

Planbeskrivningen kompletteras avseende eventuella ljud- och ljusstörningar från 
Mariebergs IP.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om eventuell tillståndsplikt och 
anmälningsplikt. Mindre justeringar av redaktionell art har gjorts i planhandlingar-
na.  

Dagvattenutredningen kompletteras utifrån länsstyrelsens synpunkter.  

Kvarstående synpunkter 
Det finns kvarstående synpunkter efter samråd och granskning: 

Parkeringslösningen till Mariebergs IP är inte tillräckligt bra. (Kultur- och fritids-
nämnden) 
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Förskolegården ska klara Boverkets riktlinjer avseende storlek på ytor för utevis-
telse (Barn- och ungdomsnämnden) 

Planen innebär för stor trafikmängdsökning på befintliga gator såsom Hööksgatan 
och Rosenborgsgatan. Detta får konsekvenser avseende buller- och luftkvalitets-
störningar för befintliga bostäder (Boende på Hööksgatan och Rosenborgsgatan). 

Detaljplanen tar inte tillräcklig hänsyn till riksdagens 16 miljömål då man i detalj-
planen vill exploatera Jakobsberg i så stor utsträckning att redan befintlig boende-
miljö och natur i området försämras avsevärt. (Boende på Rosenborgsgatan) 

En bro över västra älvgrenen är en absolut förutsättning för att kunna bebygga Ja-
kobsbergsområdet (Boende Hööksgatan) 

Ingen bebyggelse ska tillåtas närmast Mariebergsskogen (Boende Hööksgatan), 

Området är olämpligt för ändamålet. Höga naturvärden, markförhållanden, över-
svämningsrisk, massbehov och begränsningarna för Hammarrö kommun talar emot 
att bebygga området (Boende i Ulvsby). 

 

Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa 
sammanfattas och kommenteras nedan (kommentarer i kursiv stil). Vissa yttranden 
återges i sin helhet. Samtliga yttranden i sin helhet finns tillgängliga på Stadsbygg-
nadsförvaltningen. 

 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Kvarstående synpunkter från samrådet  
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om Natura 2000 och riksintresse 
naturvård, riksintresse friluftsliv, luftkvalitet, buller, dagvattenhantering, över-
svämningsrisk, utfyllnad och masshantering, samt mellankommunala frågor. 

Karlstads kommun har sedan samrådet beslutat att dela detaljplanen i två delar. Det 
norra området, runt fastigheterna Fyrklövern och Treklövern, har prioriterats och är 
nu föremål för granskning. Fortsatt planläggning av det södra området kräver att 
översvämningsåtgärder först utreds. 

Vad gäller det norra området har Länsstyrelsen i huvudsak kvarstående synpunkter 
kring Natura 2000 och riksintresse naturvård samt buller. Några upplysningar kring 
utformning av planbestämmelser, luftkvalitet, dagvattenhantering, och kommande 
tillståndsprocesser kommer också att lämnas. 

Riksintressen 

Natura 2000 
Länsstyrelsen välkomnar den analys av påverkan på Natura 2000 och skyddade ar-
ter m.m. som gjorts sedan samrådsskedet.  

Länsstyrelsens påtalade i samrådet att det finns en risk för spridning av invasiva ar-
ter om bostäder med trädgårdar anläggs i östra delen av området. Som lösning före-
slår kommunen att skyltar om att trädgårdsavfall inte får dumpas ska sättas upp. 
Länsstyrelsens uppfattning är att risken inte avvärjs i tillräcklig omfattning enbart 
genom skyltning. 

Länsstyrelsen vidhåller att anläggande av privata trädgårdar i planområdet öster om 
Rosenborgsgatan, kring fastigheten Treklövern, riskerar att påverka Natura 2000 
området negativt. Länsstyrelsen föreslår därför att planen förses med en planbe-
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stämmelse så att småhus/radhus inte får uppföras inom området. Alternativt ska det 
framgå tydlig från planhandlingarna att småhus eller annan bebyggelse med privata 
trädgårdar inte får anläggas utan tillstånd enligt 7 kap. 28§ Miljöbalken.  

Vidare anser Länsstyrelsen att det fortfarande krävs större hänsyn till skogen (na-
turtypen Taiga), och de skyddsvärda träd, i området som ligger närmast Marie-
bergskogsdelen av Natura 2000-området. I nuläget medger planen delvis bebyg-
gelse men också att markarbeten kan ske inom prickmark inom ett mycket nära av-
stånd från skogsområdet.  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att grävnings, schaktnings och 
anläggningsarbeten eller bebyggelse i anslutning till skogsområdet i första hand ska 
undvikas och i andra hand genomföras så att träden och dess rötter inte skadas. Om 
marken runt rötterna kompakteras minskar möjligheten för syreupptagning och att 
kunna breda ut sig i den hårdgjorda marken. Det kan leda till rotdöd och dålig vita-
litet i hela trädet. Detta gäller ett område minst 2 meter utanför kronans ytterkant, 
men helst 15 gånger stammens diameter. 

Länsstyrelsen föreslår därför att markanvändning NATUR införs på plankartan 
istället för bebyggelse/prickad mark i det området som ligger i direktanslutning till 
Mariebergsskogen. 
 

Hälsa och säkerhet 

Buller 
Det framgår från planhandlingarna att ljudnivåerna vid Rosenborgsgatan överskri-
der riktvärdena i trafikbullerförordningen och att bebyggelsen kommer att behöva 
utformas så att den ska kunna skärma av buller och skapa tysta gårdar i områdets 
inre. Kommunen har därför infört en generell bestämmelse på plankartan som re-
dovisar förordningens krav vad gäller lägenheters storlek och utformning. Vilka 
bostadskvarter bestämmelsen gäller, eller hur bebyggelsen i övrigt ska utformas i 
förhållande till bullerproblematiken, är inte närmare preciserat. 

Kommunen hänvisar till att Trafikbullerförordningen ska tillämpas vid bygglov. 
Boverket är däremot tydligt i sin vägledning att förordningen inte är tillämplig för 
bygglov som ska prövas inom en detaljplan. I detaljplaner ska markens lämplighet 
för bebyggelse, bland annat när det gäller bullerfrågan, redan vara prövad och den 
byggrätt som planen medger gäller. Boverket är också tydligt med att det är nor-
malt inte är lämpligt eller ens möjligt att jobba med flexibla planer i bullerutsatta 
lägen. Bostadsbyggnader ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, Plan-och bygglag (2010:900) 2 kap 
6a §. Eftersom bebyggelsens utformning är en förutsättning för att uppfylla de rikt-
värden som anges i förordningen så anser Länsstyrelsen att planbestämmelser på 
plankartan kräver ytterligare precisering. I vilka kvarter utformningskrav behövs 
ska pekas ut och utöver lägenhetsutformning kan bestämmelser kring bebyggelsens 
placering, utvändiga utformning och byggnadsteknik tillämpas. Eventuellt kan 
skyddsåtgärder eller villkor för lov också vara aktuella. Länsstyrelsen hänvisar till 
Boverkets PBL kunskapsbank. 

 

Översvämning 
Den norra delen av Östra Jakobsberg är, som framgår från planhandlingarna, 
mindre känsligt för översvämning än den södra delen. I plankartan finns bestäm-
melser för tekniska installationer och golvnivå baserad på de nya värden i faktabla-
det som tillhör Länsstyrelsens vägledning Stigande Vatten. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att Boverket har fått i uppdrag att 
utveckla sin tillsynsvägledning avseende risken för översvämning. Tillsynsvägled-
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ningen ska bl.a. klargöra vilket underlag som behövs för länsstyrelsernas prövning 
och hur bebyggelse bör vara utformad för att anses lämplig i förhållande till risken 
för översvämning vid sjöar och vattendrag, bl.a. i fråga om vilken återkomsttid som 
olika slag av bebyggelse bör tåla. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2018. Nya 
principer kring markanvändning och lokalisering av olika funktioner kan behöva 
tillämpas i samband med att den nya vägledningen släpps. 
 
Övriga synpunkter 

Planbestämmelser 
Plankartan saknar planbestämmelser för väg och gata. Grönområdet mellan Rosen-
borgsgatan och Mariebergsskogen, som vid samrådet var utpekat som NATUR, har 
inte heller försetts med en markanvändningsbestämmelse. 

Dagvattenhantering 
En dagvattendamm planeras söder om Landstingshuset. Denna nås av vatten från 
den östra delen och dimensioneras för ett 10-års regn under 10 min. Det framgår 
inte från dagvattenutredningen om det har lagts till någon klimateffekt på 10-års 
regnet. Detta bör göras. Länsstyrelsen saknar även en illustration och bedömning 
av om och hur åtgärderna i området kan komma att påverka det markavvattningsfö-
retag som omfattar gamla flygfältet. 

Luftkvalitet 
Beräkningar för luftkvalitet bör även redovisa dygnsnormen. Detta har inte gjorts. 

 
Tillstånd enligt annan lagstiftning m.m. 

 
Masshantering 
Även om planen har minskats avsevärt är det fortfarande sannolikt att större mäng-
der massor behöva användas. Om schaktmassor som utgör avfall används kan 
verksamheten vara tillståndspliktig enligt 9 kap. Miljöbalken.  

 
Vattenverksamhet  
Kommunen bör i genomförandebeskrivningen redovisa de åtgärder så som flytt av 
diken, utfyllnader och anläggande av dagvatten- och groddammar som omfattas av 
kraven på anmälan om vattenverksamhet. 

 
Kontrollprogram 
Länsstyrelsen anser att det bör upprättas ett kontrollprogram med kontrollansvarig 
för uppföljning och utvärdering av kommande projekts påverkan avseende alla de-
lar av planens genomförande och anpassningar som krävs med hänsyn på Natura 
2000-området och fridlysta arter. Länsstyrelsens miljöskyddshandläggare ska kon-
taktas för att vidare diskutera kontrollprogrammets omfattning och innehåll. 

 
Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan 
för prövning. Länsstyrelsen gör bedömningen att planen ytterligare behöver bear-
betas vad gäller bullerstörningar för att inte bli föremål för prövning. 

 

Kommentar:  

Natura 2000 
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Information läggs till i planbeskrivningen avseende tillstånd för anläggande av 
trädgårdar.  

Prickmark mellan ny bebyggelse och Mariebergsskogen ändras till allmän plats, 
Natur. Syftet är att ge kommunen rådighet över marken och att öka avståndet mel-
lan privat mark och Natura 2000-området.  

Buller 

Bestämmelse som säkerställer att bebyggelse mot Rosenborgsgatan görs tät i syfte 
att skapa en ljuddämpad sida införs på plankartan. Bestämmelsen om att minst 
hälften av bostadsrummen ska vändas mot ljuddämpad sida preciseras till byggrät-
terna mot Rosenborgsgatan. 

Översvämning 

Detaljplanen har utformats utifrån aktuellt planeringsunderlag avseende skydd mot 
översvämning samt översvämningsnivåer. Karlstads kommun har i stöd av aktuella 
nivåer från Stigande vatten samt kommunens Översvämningsriktlinjer (Riktlinjerna 
har varit på remiss med Länsstyrelsen och har antagits i Karlstads kommunfull-
mäktige) gjort bedömningen att marken är lämplig för planerat ändamål och att 
kunskaps- och faktaunderlaget har varit tillräckligt för att göra denna bedömning.  

Planbestämmelser 

De planbestämmelser som av misstag fallit ur plankartan under granskningen (na-
tur, gata och dagvatten) återinförs på plankartan inför antagandet.  

Dagvatten 

Dagvattenutredningen kompletteras med att den gjorts med ett tillägg för klimatef-
fekt på 10-årsregnet. Utredningen kompletteras även så att det framgår att åtgär-
der inom planområdet inte påverkar markavvattningsföretagen runt f.d. flygplat-
sen. 

Luftkvalitet 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att befintligt underlag för att bedöma luftkvali-
teten är tillräckligt även utan ytterligare utredningar. Beräkningarna som gjordes 
inför granskningen visar inga risker på att miljökvalitetsnormerna skulle överskri-
das. Även miljökvalitetsmålen inom Frisk luft bedöms klaras med undantag för 
bensen på körbanan utmed en del av Rosenborgsgatan.  

Masshantering 

Information läggs till i planbeskrivningen att tillstånd kan krävas för uppfyllnad 
om schaktmassor som utgör avfall ska användas.  

Vattenverksamhet 

Information läggs till i planbeskrivningen om vilka åtgärder som kan kräva anmä-
lan. 

Kontrollprogram 

Karlstads kommun kommer att ta fram ett kontrollprogram i samarbete med läns-
styrelsen avseende genomförandet med nödvändiga anpassningar enligt planför-
slaget.  

 

Trafikverket 
Ärendet 
Ärendet berör indirekt primära länsvägen 236 där Trafikverket är väghållare. Väg 
236 har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät för kategorierna kollektivtrafik, 
dagliga personresor och godstransporter. Längs aktuellt avsnitt i höjd med Jakobs-
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berg uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till knappt 13 000 fordon varav 900 utgör 
tung trafik (mätår 2013). Hastighetsbegränsningen är 80 km/h. Vägen har bärig-
hetsklass 1, driftsklass 3 och är ca 8 meter bred. 

Gata 
Rosenborgsgatan som löper genom planområdet har kommunal väghållning. An-
vändningen för GATA verkar ha fallit ur plankartan efter samrådet. 

Sammantagen bedömning 

Trafikverket har ingen erinran i ärendet gällande detaljplan för del 1 av området 
Östra Jakobsberg. Inför fortsättningen behöver det dock säkerställas att en ny Ja-
kobsbergsbro med en ny anslutning till väg 236 kan utföras före genomförandet av 
del 2. 

Kommentar: Noteras. Användningen GATA hade fallit ur plankartan. Den ritas 
åter ut inför antagandet av detaljplanen.  

 

Kommunala remissinstanser 
Hammarö kommun 
I samrådsredogörelsen för aktuell detaljplan framgår att ”Planering pågår för en ny 
Jakobsbergsbro med en ny anslutning till Hammaröleden. Karlstads kommun arbe-
tar tillsammans med Trafikverket och Hammarö kommun i den frågan.” 

Hammarö kommun har inget att erinra över planförslaget som helhet men vill för-
medla vikten av ett gott samarbete mellan de båda kommunerna gällande kom-
mande byggnation av ny Jakobsbergsbro.  

Trafikmängden på Jakobsbergsbron från Hammarö till Karlstad kommer i och med 
ny bro med största sannolikhet att öka i samband med att ny bro byggs och en ny 
anslutning från Hammaröleden mot bron iordningställs. Det framgår inte av plan-
handlingarna om detta är något Karlstad kommun har tagit hänsyn till i gjord tra-
fikberäkning. Det framgår dock att trafiken från Karlstad till Hammarö beräknas 
öka med 600 fordonsrörelser per dygn. En motsvarande beräkning bör även göras 
för tillkommande trafik från Hammarö kommun om detta inte gjorts för att få en 
bättre bild över den faktiska trafikökningen på Rosenborgsgatan samt säkerställa 
framkomligheten. Detta bör framförallt göras i samband med att detaljplanen för 
Jakobsberg - del 2 tas fram då det är troligt att trafik från Hammarö kommer följa 
den nya huvudgatan över f.d. flygplatsen mot Ullebergsleden. 

Kommentar: Karlstads kommun är enig om vikten av ett gott samarbete mellan de 
båda kommunerna gällande kommande byggnation av ny Jakobsbergsbro. 

 

Miljönämnden 
Kvarvarande synpunkter: 

Miljöförvaltningen föreslog i samrådet att det skulle planeras sammanhängande 
cykelvägar till och från den planerade förskolan. Detta har inte helt beaktats då det 
i planbeskrivningen anges att det på de inre lokala smågatorna planeras cykeltrafik 
i blandtrafik med dämpad hastighet och gångbanor på båda sidor av körbanan. Mil-
jöförvaltningen håller fast vid att åtminstone den ena sidan av trottoaren bör göras 
lite bredare för att även ge plats åt cyklister. 

Miljöförvaltningen tycker att det är positivt att det planeras lokaler för service, 
handel och verksamheter. Det bör då finnas goda förutsättningar att hitta lämplig 
lokal för eventuella framtida verksamheter inom cirkulär ekonomi. I samrådshand-
lingarna angavs att en återvinningsstation skulle placeras vid den livsmedelsbutik 
som planeras inom området Treklövern. I granskningsförslaget har denna tagits 
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bort. Miljöförvaltningen anser att det är av stor vikt att en återvinningsstation för-
läggs inom området. Även om de bostadsområden som byggs inom planområdet 
kommer att ha möjlighet till fullgod källsortering av förpackningar och tidningar så 
kommer livsmedelsbutiken att kunna nyttjas av boende i hela närområdet – Som-
marro, Kvarnberget, Marieberg – vilka idag saknar en närliggande återvinningsstat-
ion. En återvinningsstation kan utgöra ett dekorativt inslag om det planeras för un-
derjordsbehållare.  

I samrådsskedet förde miljöförvaltningen fram förslag inom energiområdet, vilka 
inte beaktats eller kommenterats. Vid byggandet av nya bostäder bör höga krav 
ställas på energieffektiva byggnader och det bör planeras för framtida användning 
av solkraft. Detta kan underlättas om takens lutning, vinkel och skuggning beaktas 
redan i planeringen. Gröna strukturer och mikroklimat kan medföra ett minskat be-
hov av kyla i ett framtida varmare klimat och bör även det beaktas.  

Nämnden har inget ytterligare att erinra mot förslaget till detaljplan. 

 

Kommentar:  

Separata gång- och cykelvägar finns utmed Rosenborgsgatan i nära anslutning till 
förskolan. För lokalgatan är sektionen tilltagen så att en bredare trottoar/gång- 
cykelyta skulle kunna anordnas på ena sidan. Detaljerad utformning sker i samband 
med projektering. 

Inför granskningen återinförs möjlighet till underjordisk återvinning i det södra kvar-
teret öster om Rosenborgsgatan.  

 

Kultur- och fritidsnämnden 
I planförslaget till ny detaljplan för Östra Jakobsberg är mycket bra ur många per-
spektiv inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden. Kultur- och fritids-
nämndens yttrande under samrådet har delvis hörsammats. Angöringen till Marie-
bergs IP och Mariebergshallen med både bil och buss är åtgärdade och det finns 
numera en bra lösning i planförslaget. 

Nämndens synpunkter angående ljud- och ljus är inte beaktade med förklaringen 
att Mariebergs IP ligger på samma avstånd som Våxnäs IP ligger intill bebyggelse. 
Den jämförelsen är inte helt relevant då konstgräsplanen på Våxnäs IP, som ligger 
på ungefär samma avstånd som A-planen på Mariebergs IP kommer att ligga till-
tänkt bebyggelse, hade tidigare belysning som många närboende klagade på. Nu-
mera är konstgräsplanen överbyggd med en så kallad Airdome och klagomålen har 
upphört. 

Kultur- och fritidsförvaltningen är fortfarande kritisk till att de parkeringsplatser 
som har tjänat idrottsplatsen i decennier tas bort och ersätts med bland annat all-
männa parkeringsplatser. Dessa parkeringsplatser riskerar med stor sannolikhet att 
användas av de som bor i närheten, då de är vända mot bebyggelsen. De parke-
ringsplatser som planförslaget föreslår inom Mariebergs IP är inte heller optimala. 
Raden av parkeringsplatser närmast Rosenborgsgatan kan vi motvilligt acceptera. 
Raden av parkeringsplatser närmast fotbollsplanen är ytterst olämpliga då de bara 
är några meter från sidlinjen och är inom räckhåll för förlupna bollar. I båda fallen 
med ljud- och ljusstörningar och parkeringssituationen är nämnden fortfarande 
mycket bekymrade för att inte tillräcklig hänsyn har tagits till verksamheten som 
bedrivs på Mariebergs IP och i Mariebergshallen. Det krävs en mer noggrann ana-
lys, än allmänna jämförelser, för att tillgodose en god boendemiljö liksom Marie-
bergs IP:s möjlighet till att bedriva nuvarande verksamhet med viss potential med 
verksamhetsutveckling utan större begränsningar.  
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Kommentar: 
Efter granskningen har frågan om eventuella ljud- och ljusstörningar ytterligare 
studerats med hjälp av referensprojekt (detaljplan för Kärrtorps IP invid kv. Ter-
mometern, Stockholm Dp 2006-14210-54) där utökning av idrottsplatsen varit syf-
tet med planen. Både bullerutredning (Ingemansson 2010-03-12) samt ljusbullera-
nalys (ÅF 2010-05-07) har gjorts för att undersöka eventuella störningar från id-
rottsplatsen i förhållande till närliggande bostäder. Avståndet mellan idrottsplat-
sen och närmaste bostäder är i Kärrtorp kortare (ca 40 m) jämfört med vid Marie-
bergs IP (ca 70 m) och idrottsplatsen vid Kärrtorp är större och i betydligt mer in-
tensivt använd. Det finns inga riktvärden för ljud från idrottsplatser men bullerut-
redningen jämför ljudnivåerna i förhållande till riktvärden för industribuller. Slut-
satsen avseende buller är att ljudnivån från idrottsplatsen vid de närmaste bostä-
derna blir lägre än 45 dB(A) ekvivalentnivå och att riktvärdet för externt industri-
buller därmed innehålls vid angränsande bostäder.  
Avseende ljus-störningar gjordes beräkningar 40 meter från idrottsplatsen vid 
Kärrtorp. Beräkningarna visade att risken för bländning på ca 40 meter avstånd 
från plankanten är mycket liten det vill säga under 10 lux på 1,5 meters höjd. Val 
av armaturer med deras ljustekniska egenskaper, den slutliga placeringen av ar-
maturer och inriktning av ljuset är avgörande faktorer för att åstadkomma en an-
läggning med minimal risk för störning. Detta behöver därför studeras mer nog-
grant vid en eventuell projektering av belysning. Planbeskrivningen ändras inför 
antagandet så att jämförelsen med Våxnäs idrottsplats tas bort och resonemang 
avseende liknande referensprojekt och referensutredningar enligt ovan istället till-
kommer.  
 
Parkeringsplatser inom Mariebergs IP har redovisats som en möjlig komplettering 
för parkering. Förvaltningen bedömer att parkeringsplatsen kan fungera trots när-
het till idrottsplanen, avskärmande nät kan behövas för de närmaste platserna. 
Förvaltningen vidhåller bedömningen att de redovisade parkeringsplatserna bör 
räcka för verksamheten och att en stor fördel i detta fall är att kontorets parkering 
kan samnyttjas efter kontorstid (dvs då idrott i huvudsak utövas) för idrottsverk-
samheten. För angöringsgatan direkt söder om idrottsplatsen finns flexibilitet i ut-
formningen och ett antal korttidsplatser, för av- och påstigning från bussar eller 
föräldrars bilar kan iordningställas på gatans norra kant. Detta studeras mer nog-
grant vid projekteringen. Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare lite in-
formation om detta.  

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller detaljplan för Östra Jakobsberg – Del 1 med 
följande justering: 

1. Behov av tillräckligt stor yta för utemiljö i enlighet med Boverkets riktlinjer (40 
kvm/barn).  

Från Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande framgår detta som öv-
riga synpunkter att beakta vid utformning mm: 

Vid en förskola på 5 avdelningar och 18 barn/avdelning får man ca 30 
kvm/utemiljö per barn (vid en total utemiljö på 2 100 kvm). Skulle avdelningarna 
öka till 20 barn/avdelning blir utemiljön istället 27 kvm/barn. Med tanke på tom-
tens storlek anser vi att det får vara acceptabelt men viktigt vid projekteringen och 
utförandet blir då att prioritera barnens utemiljö för att få denna så stor och kvalita-
tiv som möjligt. Då förskolans fastighet vetter direkt mot skogen blir även denna en 
viktigt extra resurs att nyttja för utevistelse.  

Angöringsplatser för gång och cykel bör premieras vid utformningen av förskolan 
och dess tomt. Inom fastigheten finns möjlighet att anordna några parkerings och/ 
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eller angöringsplatser. Viktigt är att dessa skiljs från barnens utemiljö och att dessa 
platser även skiljs från angöringsplatser för varuleveranser och sophämtning. 

 

Kommentar: 

Förskoletomten har ökats så mycket som är möjligt i den föreslagna placeringen. 
Tomtens storlek når ungefär 3700 kvadratmeter. Fri lekyta bedöms kunna bli 
knappt 3000 kvadratmeter beroende på byggnadsutformning, inlastningsutform-
ning mm. Om förskolan byggs för 5 avdelningar ger det ungefär 30 kvadratmeter 
utemiljö per barn. Förskolan vetter också direkt mot skogen vilket är en stor resurs 
som kan användas för utevistelse och som bör ingå i bedömningen avseende god 
förskolemiljö. Den föreslagna placeringen ligger centralt i området, nära buss-
hållplats, cykelstråk och huvudstråk för biltrafiken vilket innebär att trafik längre 
in i området kan undvikas i större utsträckning. Placeringen innebär också ett bul-
lerskärmat läge bakom bostadsbebyggelse allra närmast Rosenborgsgatan kan 
åstadkommas för förskolegården. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer trots att 
förskoletomten inte når önskade 4500 kvadratmeter att den kan bli en bra försko-
lemiljö med rätt utformning och projektering av byggnad och gårdsmiljö i genom-
förandeskedet. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget 
och har inget att erinra förutom nedanstående kommentar: 

Vatten och spillvatten 

Plankartan kompletteras med ett E-område (10x10 m) i planområdets norra del, 
utmed Rosenborgsgatan för en eventuell tryckstegringsstation och att detta beskrivs 
i planbeskrivningen.  

Naturvärden 

En del värdefulla träd (ask, alm och tall) har mätts in och finns markerade på 
plankartan. De träd som är möjliga att spara med hänsyn till planerad bebyggelse 
bör få en planbestämmelse om att de inte får fällas utan lov från kommunen.  

Norr om den nuvarande restaurangbyggnaden (delområde 7 i den översiktliga na-
turinventeringen) finns en sluttning med asp (prickmark i planförslaget). Det vore 
positivt för både upplevelsevärde och naturvärde om denna kan bevaras som natur.  

Genomförandebeskrivningen bör kompletteras med att naturområden inte får an-
vändas som uppställningsplats, upplagsplats för schaktmassor eller liknande under 
byggtiden.  

Kommentar: 
Plankartan kompletteras med plats för tryckstegringsstation i norra delen av plan-
området. Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av detta.  
 
För ask, alm och tall inom naturmark bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att 
träd och naturmarken har ett tillräckligt skydd då det blir kommunal mark. Det är 
viktigt att marken skyddas under byggskedet och att detta säkras gentemot fastig-
hetsägarna i exploateringsavtal. För kvartersmark har förvaltningen bedömt att 
träden inte bör ges skydd då det finns en osäkerhet om vilka träd och i vilken ut-
sträckningen dessa verkligen kan bevaras under byggprocessen. Träden finns in-
mätta, beskrivna och det finns en önskan hos fastighetsägarna att bevara träd som 
bidrar till boendemiljön. Dock bedömer förvaltningen att krav på bevarande i detta 
fall inte bör ställas. Norr om nuvarande restaurangbyggnad har fastighetsägaren 
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ett behov av marken avseende angöring, cykelangöring mm och marken har där-
med bedömts behövas för genomförandet av bostadsförslaget.  

Genomförandebeskrivningen kompletteras med att naturområden inte får användas 
som uppställningsplats, upplagsplats för schaktmassor eller liknande under byggt-
iden.  

 
Lantmäterimyndigheten 
På plankartan och i innehållsförteckningen saknas gata under användning för all-
män platsmark med kommunalt huvudmannaskap.  

Bra redovisning av fastighetsrättsliga åtgärder. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssyn-
punkt inget att erinra.  

 

Kommentar: Användningen GATA har fallit ur kartan inför granskningen, den ri-
tas åter ut inför antagandet.  
 
Karlstads El- och stadsnät AB 
Karlstads El & Stadsnät AB har inga övriga synpunkter än de redan redovisade 
2017-03-01. 

 
Kommentar: 
Noteras.  
 

Mariebergsskogen AB 
Mariebergsskogen AB har tagit del av förslaget till detaljplan för Östra Jakobsberg - del 1 
och lämnar följande synpunkter: 
 
- MAB tycker det är bra att ingå ett samarbete med TFF och SBF när det gäller ändringar och 

annan utformning av entréerna till Mariebergsskogen och Mariebergs strandängar från väs-
ter, och MAB står ansvarig för genomförandet.  

 
- De ökade kostnader som det innebär för Mariebergsskogen AB att möta upp mot nya behov 

från Östra Jakobsberg måste beaktas vid äskande av investeringsmedel. Det gäller entréer, 
belysning, information och skalskyddet som inte ingår i exploateringsprojektet men som 
påverkar gränsen mellan Mariebergsskogen och Östra Jakobsberg. En helt ny stadsdel 
kommer innebära att de två entréerna blir betydligt mer nyttjade och därmed att utform-
ningen av dem behöver anpassas till entréernas nya funktion – från nuvarande känsla av 
bakväg in i parken till en mer framträdande funktion med större behov av information om 
parkens öppettider och så vidare samt estetisk och funktionell utformning.  

 
- MAB anser att det är bra att föreslagna bostadshus inte längre planeras i direkt anslutning till 

gammelskogen och att hänsyn tas till natur- och kulturmiljö vid utformning av husen. Det är 
även värdefullt med en zon av vegetation på planlagt område som övergång mellan bebyg-
gelse och gammelskogen, eftersom det blir en stor förändring av upplevelse av skogen när 
man vistas i Mariebergsskogen när nya byggnader sysns direkt bakom parkens träd.  

 
- MAB anser att kopplingarna mellan Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen, samt kopp-

lingen mellan Knappstad, Mariebergsskogen och blivande naturreservatet Klarälvsdeltat, är 
mycket viktigt för att dessa naturvärden och värden som rekreationsområden ska bibehållas.  
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Kommentar: 

Kostnader för förbättrade entréer, skalskydd mm kan inte regleras med detaljpla-
nen. 

Kopplingarna mellan Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen, samt kopplingen 
mellan Knappstad, Mariebergsskogen och blivande naturreservatet Klarälvsdeltat, 
finns med som viktiga förutsättningar och ska inordnas på ett bra sätt i kommande 
planering. Mariebergsskogen AB kommer även fortsatt vara remissinstans för 
kommande detaljplaner.  

 

Yttranden från sakägare och boende/hyresgäster i dessa fastigheter 
 

Yttranden från övriga 
 

Värmlands museum 
Värmlands museum har inga synpunkter på granskningshandlingarna.  

Kommentar: Noteras.  
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Boende Hööksgatan 
Konsekvenser utanför planområdet avseende ökad trafik 
Enligt bullerutredning WSP 2016-10-03 reviderad 2017-11-24 framställs trafik-
mängden utmed Hööksgatan öka i väldigt liten mängd och att skillnaden i ljudni-
vån med den nya trafikmängden bli 1-2 dBA högre än tidigare och kommer knappt 
att upplevas alls för de boende.  

Vi delar inte denna beskrivning. I samrådshandling 2017-01-18 sidan 36 avseende 
ökad trafik har uppgivits att fordonsrörelser per dygn på Hööksgatan blir ca 4200 
(nuvarande 3200) =ökning med 1000 samt i granskningshandling sidan 22 del 1 av 
detaljplan till 3800=ökning 600.  

Dessa beräknade siffror 4200/3800 fordonsrörelser per dygn bedömer vi inte är de 
riktiga för Hööksgatan. Vår bedömning är att betydligt fler fordon kommer att tra-
fikera Hööksgatan. Vi ser redan idag en tillökning där exempelvis all lastbilstrafik 
som avser översvämningsskydd för centralsjukhuset samt all övrig trafik (budbi-
lar/personbilar) till centralsjukhuset samt tät busstrafik. Trafikskolans tunga fordon 
passerar varje dag för vidare körning till gamla flygplatsen.  

Ökad trafikmängd medför inte enbart buller utan även större utsläpp av avgaser och 
från dubbar från däck vilket skapar höga luftföroreningshalter.  

Att beräkna kommande ökade trafikmängder och var och hur till stor del som 
kommer att belasta delar Rosenborgsgatan, Älvgatan och Hööksgatan måste vara 
svårt i nuläget. Vi bedömer att trafiken troligtvis kommer att öka extra mycket på 
Hööksgatan då det är svårare att köra Rosenborgsgatan mot norr där det finns 
övergångsställe med trafikljus och kurvor och undergång. Sedan kommer broarna 
att byggas med ökad trafik på Hööksgatan.  

 
Trafikmängden på Hööksgatan 
Har kommunen gjort någon trafikräking nyligen eller är enbart summor som angi-
vits i planhandlingarna en uppskattning? Kommer en trafikräkning att göras på 
Hööksgatan? Om så – när? Trafikräkning under och efter byggnation av del 1 av 
detaljplanen Östra Jakobsberg – kommer den att utföras?  

 
Masshantering 
Enligt Miljönämnden under samrådet: ”Miljöförvaltningen anser att Hööksgatan 
helt undviks för ytterligare tung trafik med fyllnadsmassor med tanke på de många 
klagomål på vibrationsstörningar som redan den befintliga tunga trafiken medför 
för boende på Hööksgatan.” 

Denna synpunkt i samrådsskedet bör respekteras. Vi kan inte acceptera att någon 
tung byggtrafik för kommande bebyggelse inklusive för markåtgärder framförs på 
Hööksgatan.  

Vi accepterar inte uppgifterna i bullerutredningen gällande den trafikökning på 
Hööksgatan som där har angetts som att trafikmängden endast kommer att ökas i 
väldigt liten mängd. Denna skrivning i bullerutredningen bör inte ligga till grund 
för vidare detaljplanering. 

 

Inför del 2 av detaljplanen 
Kommer kommunen att göra någon konsekvensbedömning av vad som har skett 
inom utbyggnadsområdet inom del 1? 

Önskvärt är att detta görs som en dokumentation för ev. ändringar/åtgärder som 
behöver/måste göras.  
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Kommentar: 

Trafikmängd på Hööksgatan 
Trafikräkning görs kontinuerligt på stadens lite större gator. För Hööksgatan räk-
nas trafik vartannat år, jämna årtal. För både Rosenborgsgatan och Hööksgatan 
finns statistik från ett stort antal år. Resvaneundersökning görs också med jämna 
mellanrum för att få en bild av på vilket sätt människor i staden reser. Det är uti-
från denna statistik och dessa undersökningar som trafikflödet beräknas för kom-
mande projekt såsom tex Östra Jakobsberg. Framtida prognoser innehåller själv-
klart felmarginaler men, utifrån befintliga trafikmängder och nuvarande resvanor, 
bör beräknade trafikmängder för Östra Jakobsberg del 1 vara rimliga.  

Masshantering och transporter 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen utreder alter-
nativ för översvämningssäkring av området. När beslut om metod tagits kan konse-
kvenser avseende masstransporter beskrivas och konsekvensbeskrivas på ett mer 
detaljerat sätt. För del 1 av detaljplanen krävs inte stora utfyllnader för att klara 
översvämningsriktlinjer. För den norra delen kommer transporter därmed i huvud-
sak bestå av byggtrafik för kommande bebyggelse. 

Hela Jakobsbergsområdet kan inte byggas ut innan broarna finns på plats. Stads-
byggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömer däremot 
att delar av området kan påbörjas bebyggas med befintlig infrastruktur utan för 
stora störningar på befintliga gator runt om i staden.  

Planering pågår för en ny Jakobsbergsbro och en ny bro över västra älvgrenen vid 
Kartberget. När dessa broar står färdiga kan de användas för byggtrafik.  

Inför kommande planering 
Vid fortsatt planering för Västra Jakobsberg, del 2 av Östra Jakobsberg, samt för 
planeringen av Södra Förbindelsen kommer uppdaterade beräknade trafikflöden 
att redovisas och bedömas när en mer detaljerad utformning av dessa projekt finns 
framme.  

 

Privatperson  
800 bostäder utgör inte ett tillräckligt stort underlag för butiker och annan kommer-
siell service. Ta bort radhusen och ersätt med flerbostadshus så att ni uppnår minst 
1100 bostäder.  

 

Kommentar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt projektets exploateringsgrad utifrån olika 
aspekter och bedömer att föreslagen exploateringsgrad är lämplig utifrån områ-
dets placering strax utanför Karlstads absoluta centrum. Boendekvaliteter, ljusför-
hållanden, möjlighet att skapa tilltalande gårdar och parker, närhet till mark och 
natur, anpassning till omgivande natur och kulturområden, trafikfrågor liksom 
ekonomi är frågor som spelat in vid bedömningen av exploateringsgrad. Stads-
byggnadsförvaltningen bedömer inte att det är lämpligt att höja exploateringsgra-
den i någon större utsträckning utan bedömer att planen ger förutsättningar att 
skapa önskvärd täthet mellan människor och funktioner och understödja service-
underlag i området. Den aktuella detaljplanen, Östra Jakobsberg – del 1, kommer 
att följas av fler detaljplaner för Jakobsbergsområdet som totalt sett kommer inne-
hålla fler bostäder och verksamheter.  
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Boende på Rosenborgsgatan 
Kompletterar sina tidigare lämnade synpunkter till detaljplanen för Östra Jakobs-
berg; 

* Gällande buller - Bra att en kompletterade analys för befintliga bostäder längs 
Rosenborgsgatan/Hööksgatan gjorts. Analysen visar på en ökning på 4-5 dB(A) 
vilken skrivs som "knappt hörbar eller något högre" samt att en ökning på 3dB(A) 
upplevs som "knappt hörbar". Var kommer dessa bedömningar/synpunkter ifrån? 
Faktum är att en ökning på 3dB(A) är en fördubbling av ljudtrycket. En rapport 
från Trafikverket säger "En fördubbling/halvering av ljudenergin ger 3 dBA 
högre/lägre ljudnivå. Den ekvivalenta ljudnivån ökar 3 dB(A) om trafikmängden 
dubbleras. Detta kan uppskattas ge en ökning av störningen med 30-100 % bero-
ende på bullrets karaktär." (VGU • VV publikation 2004:80 • 2004-05). I samma 
rapport från Vägverket tas flera olika åtgärder upp för att minska trafikbuller. I nu-
varande detaljplan kan man läsa att bullernivån kommer mer än dubbleras (4-5dB) 
men inga åtgärder har analyserats för att försöka motverka detta! (tex vilken typ av 
vägbeläggning (dränasfalt?) som är lämplig). 

* Gällande luftkvalité - Luftkvalitetsberäkningarna är endast gjorda för nybyggnat-
ion längs Rosenborgsgatan men hur ser det ut för befintliga bostäder längs Rosen-
borgsgatan/Hööksgatan? En kompletterande SIMAIR2 beräkning för dessa områ-
den bör göras. Inte minst med tanke på befintliga skolor/förskolor. 

* I Socialstyrelsen handbok gällande buller/störningar (ISBN 978-91-85999-30-9) 
för hållbar utveckling kan man läsa att Sveriges riksdag har fastställt 16 miljömål 
där följande fem värden utgör grunden för de 16 miljömålen: 

1. Människors hälsa 

2. Den biologiska mångfalden och naturmiljön 

3. Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 

4. Ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 

5. En god hushållning med naturresurser 

Nuvarande detaljplan anser jag inte tar tillräcklig hänsyn till dessa mål då man i de-
taljplanen vill exploatera Jakobsberg i så stor utsträckning att redan befintlig boen-
demiljö och natur i området försämras avsevärt. Framförallt med bullernivåer och 
luftföroreningar som överstiger uppsatta miljömål. Detaljplanen bör utformas så att 
Jakobsberg kan bebyggas och utvecklas men med ett tydligt fokus på de ovan 
nämnda grundvärden som utgör Sveriges miljömål. Det innefattar bl.a. att utreda 
vilka åtgärder som kan vidtas för att t.ex. buller och luftkvalitet inte försämras i 
området. 

Kommentar: 

Buller 
Karlstads kommun har tagit hjälp av akustiker på WSP för att ta fram bullerutred-
ning och tolka hur bullerförändringar kan upplevas.  

WSP har också hjälpt Stadsbyggnadsförvaltningen att besvara ovanstående fråga 
om hörbar förändring och hur ljudtryck fungerar. Precis som synpunktslämnaren 
skriver så ökar ljudtrycksnivån med 3 dBA när trafiken dubbleras. En ökning med 
3 dBA av ljudtrycksnivån är en dubblering av ljudtrycket. Det är på grund av att 
decibel är en logaritmisk skala som det blir krångligt att räkna. Men om man räk-
nar om det till ljudtryck så blir det som nedan. 

Räkneexempel:  

60 dBA (relativt 20 x 10^-6 Pa) = 1 000 000 Pa  

63 dBA (relativt 20 x 10^-6 Pa) = 1 995 262 Pa  
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Alltså är ökningen en matematiskt sett en dubblering av ljudtrycket (Pascal) ut-
tryckt i skalan decibel (ljudtrycksnivå). Hur ljud upplevs varierar från person till 
person. En förändring på runt 3 dBA anses som det en människas hörsel kan höra 
skillnad på. Trots att ljudtrycket dubbleras, så kommer inte en människas upple-
velse av ljudet vara att ljudet är dubbelt så högt. 

Det är först när ljudet matematiskt sett är ca 10 gången så högt, som ljudet upplevs 
av en människas hörsel som dubbelt så högt. 

Räkneexempel: 

60 dBA = 1 000 000 Pa 

70 dBA = 10 000 000 Pa. 

Som en referens till upplevelsen, så kan Arbetsmiljöverkets rapport Buller och Bul-
lerbekämpning, sid 27-28 användas. Länk: 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/buller-och-
bullerbekampning-bok-h003.pdf 

Ökningen av trafik kommer inte att ske över en natt, utan det är en skillnad mellan 
nuläge och trafik när området är fullt utbyggt, vilket kan ta många år. På grund av 
att det är befintligt gaturum och befintliga bostadsfastigheter, så är det svårt att 
dämpa bullret redan vid källan. Utan att eventuella åtgärder på fastigheterna bör 
bestå av fasadåtgärder, samt skärmning av uteplats. Sådana åtgärder kan bli aktu-
ella vid ett senare tillfälle. Kommunens miljöförvaltning handlägger frågor om bul-
ler vid privata bostäder. 

Gällande val av beläggning, så ger dränasfalt främst effekt på den del av bullret 
som alstras i kontakten mellan fordonens däck och underlaget. För ett stillastående 
fordon finns inget ljud som alstras av däcken, utan ljudet orsakas av motorn. Men 
för en bil i hög hastighet domineras ljudbilden av däckens kontakt med marken. 
Beräkningsmodellen tar hänsyn till detta genom att ljudnivån är konstant under 40 
km/h för personbilar. Således ger en hastighetssänkning från 50 km/h till 40 km/h 
beräkningsmässigt effekt på buller av lätta fordon men en sänkning av hastigheten 
från 40 km/h till 30 km/h ger ingen skillnad ur bullerberäkningssynpunkt. 

Luftkvalitet 
En luftkvalitetberäkning har tagits fram i projektet (Miljöförvaltningen 2017-10-
16). De två tätaste och mest trafikerade gaturummen, Rosenborgsgatan och Södra 
Förbindelsen, har beräknats. Beräkningarna visar att samtliga miljökvalitetsnor-
merna klaras (PM10, NO2 och Bensen) Även miljökvalitetsmålen klaras i huvud-
sak. Endast för bensen utmed Rosenborgatan överskrids miljökvalitetsmålet något. 
Beräkningarna är gjorda för körbanorna. Halterna avtar snabbt med avståndet 
och medför att luftkvaliteten är ännu bättre en bit från vägbanan.  

Miljöförvaltningen har även gjort en beräkning avseende luftkvalitet på Hööksga-
tan. Beräkningarna visar att både miljökvalitetsnormerna samt miljömålet för både 
PM10 ock NO2 bedöms klaras även vid en framtida ökad trafikmängd. 

Då miljökvalitetsmålen klaras vid betydligt högre trafikmängder och en betydligt 
tätare stadsmiljö på Rosenborgsgatan och Södra Förbindelsen inom planområdet, 
liksom målen klaras vid Hööksgatan som är en tätare stadsmiljö bedömer Stads-
byggnadsförvaltningen att miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras vid befintliga bo-
städer även utmed Rosenborgsgatan.   

Generellt avseende stadsutvecklingen på Jakobsberg 

Jakobsberg är ett viktigt utvecklingsområde för Karlstads kommun. En utveckling 
av området ligger i linje med kommunens översiktsplan. Planen föreslår blandad 
stadsbebyggelse med ett stort bostadsinnehåll. Behovet av bostäder är stort i Karl-
stad och området ligger centralt och kan bli en attraktiv och väl fungerande bo-
ende- och stadsmiljö. Att utveckla Karlstad med centrala bostäder och verksamhet-

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/buller-och-bullerbekampning-bok-h003.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/buller-och-bullerbekampning-bok-h003.pdf
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er bedöms vara god hushållning med resurser. Området ligger centralt med goda 
gång-, cykel- och, vid genomförandet också, goda kollektivtrafikmöjligheter. Med 
en inbladning av service i området kan området utvecklas till en stadsdel där bo-
ende kan klara sin vardag utan att vara beroende av bilen. En utveckling av cen-
trala områden, såsom Jakobsberg, med en relativt tät bebyggelse ska jämföras med 
om staden enbart växte på ett utglesat sätt vilket bygger in bilberoende och därmed 
ett större transportbehov. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är en sam-
hällsplanering som ger förutsättningar för en hållbar och hälsosam livsstil enligt 
kommunens strategiska planer. Även i en tät stad finns det behov av såväl person- 
och godstransporter. De transporter som sker bör därför genomföras med rätt tra-
fikslag så att resan blir effektiv och att dess påverkan blir så liten som möjligt. 

Men en växande stad innebär, trots goda gång-, cykel- och kollektivtrafikmöjlig-
heter, ökad trafik på de befintliga gatorna i staden. På befintliga gator runt om i 
staden finns projekt som syftar till ett lugnt trafiktempo och en mindre störande 
trafik. Det kan också i framtiden bli aktuellt med olika typer av åtgärder, både tra-
fiklugnande och tekniska såsom beläggning mm, om problem uppstår på tex Ro-
senborgsgatan respektive Hööksgatan. Ökande trafik är en konsekvens av när 
planområdet byggs ut på lång sikt. Därmed behöver åtgärder för att förbättra tex 
avseende bullerstörningar att behöva genomföras i framtiden inom ramen för 
kommunens åtgärdsprogram för bullerfrågor eller enligt de riktlinjer som gäller 
för väghållare och när väghållare ska göra åtgärder.  

Ambitionen i förslaget har varit att inte påverka naturområdena negativt. En viktig 
ambition är att knyta samman Jakobsbergsskogen med Mariebergsskogen och Ma-
riebergs strandängar. Projektet kommer dock innebära att fler människor använ-
der naturområdena och nya bostäder kommer att synas från fler delar av naturom-
rådena.   

Medverkande tjänsteman 
Utlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2018-03-27 av 
stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson. 
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