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1 Inledning 

Karlstads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för bebyggelse av Östra 

Jakobsberg. I arbetet har Sweco tagit fram en konsekvensbedömning för planområdet.  

En inledande konsekvensbedömning har tidigare tagits fram av Calluna (2016) för hela 

programplaneområdet, som omfattar en större yta. Syftet med den här 

konskevensbedömningen är att bedöma konsekvenserna för den östra delen av 

planområdet, som kallas ”Östra Jakobsberg”. I västra delen av samt väster om 

detaljplaneområdet ligger Jakobsbergsskogen som blev biotopskyddsområde 2008 

(biotopskydd 2008:288). Öster om detaljplaneområdet finns Natura 2000-området 

Klarälvsdeltat som är skyddat enligt 17 § förordningen om områdesskydd (1998:1252) 

enligt miljöbalken m.m. (Bilaga 1). Rosenborgsgatan löper genom området i nord-sydlig 

riktning och det finns befintlig bebyggelse och parkering inom området. (Figur 1) 

 

Figur 1 Översiktskarta detaljplaneområdet med omnejd. 
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Karlstads kommun gjorde 2016 bedömningen att projektet inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Sweco kommer att i denna rapport analysera de underlag som 

finns och de utredningar som tagits fram för att göra en ny bedömning av om 

exploateringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för naturmiljön och skyddade 

eller rödlistade arter samt på Natura 2000 området. 

2 Metod  

I den här konsekvensbedömningen har befintliga underlag använts för bedömning av 

miljökonsekvenser inom detaljplanen för Östra Jakobsberg. Befintliga kunskaper om 

området har hämtats in, analyserats och utvärderats. Arbets- och avstämningsmöten har 

hållits mellan olika teknikområden och mellan Sweco och kommunen. 

2.1.1 Underlag 

Ett flertal underlagsrapporter finns framtagna i projektet. Dessa är: 

- Calluna, PM gällande groddjur (2016) 

- Calluna, Inledande konsekvensbedömning av naturvärden (2016) 

- Calluna, Artskyddsutredning (2016) 

- Ecocom, Inventering av fladdermöss inför ny detaljplan (2016) 

- Pro Natura, Inventering av fåglar, fjärilar, gaddsteklar vid Jakobsberg (2015) 

- WSP, Bullerutredning Östra Jakobsberg (2016) 

- Sweco, översiktlig geoteknisk undersökning avseende jordförhållanden (2016) 

- Sweco, Groddjursinventering Jakobsberg (2016) 

- Karlstads kommun, översiktlig naturbeskrivning (2015) 

- Sweco, Östra Jakobsberg Dagvattenhantering, Hydraulisk modellering av 

dagvattensystem (2017) 

- Sweco, Östra Jakobsberg – Dämningsnivåer i diket (2017) 

- WSP, Groddjursinventering (2017) 

2.1.2 Bedömningsgrunder 

I konsekvensbedömningen har Sweco använt egen skala för bedömning av 

miljökonsekvenser för naturmiljö. Skalan beskrivs närmare i tabell 1. Hur stora 

konsekvenserna blir beror dels av ingreppets omfattning och varaktighet och dels av 

områdets värde. Värdets nivå kan antingen vara av nationellt, regionalt eller lokalt 

intresse. Dessa nivåer beskrivs i tabell 2. Bedömningsskalan kan användas för att 

bedöma storleken på både positiva och negativa konsekvenser. 
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Tabell 1 Bedömningsskala för konsekvenser för naturmiljö. Värdets intressenivå beskrivs i tabell 2. 

Stora konsekvenser Stor eller måttlig påverkan på nationella intressen. 

Stor, varaktig påverkan på lokala eller regionala intressen. 

Stor eller måttlig störning under lång tid (över riktvärden). 

Motverkar nationella/regionala/lokala mål på ett betydande sätt. 

Områden med särskilda/unika kvaliteter skadas/försvinner/förändras drastiskt – eller 

möjligheten att uppleva kvaliteterna försvinner/förändras drastiskt. 

Viktiga samband och strukturer bryts eller enskilda objekt som är betydelsebärande för 

helheten försvinner. 

Måttliga 

konsekvenser 

Liten, varaktig påverkan på nationella eller regionala intressen 

Måttlig, varaktig påverkan på lokala intressen 

Stor tillfällig påverkan på lokala intressen 

Stor eller måttlig störning (över riktvärden) under kort tid  

Liten störning (under riktvärden) under lång tid  

Viktiga samband och strukturer försvagas. Enskilda objekt som inte är betydelsebärande för 

helheten försvinner. 

Motverkar nationella/regionala/lokala mål i viss utsträckning 

Värden inom områden med särskilda/unika kvaliteter skadas /försvinner/förändras drastiskt, 

men värdet av helheten kvarstår 

Små konsekvenser Liten, varaktig påverkan på lokala/regionala intressen 

Måttlig tillfällig påverkan på lokala/regionala intressen 

Stor påverkan på övriga intressen 

Liten störning under kort tid (under riktvärden) 

Motverkar nationella/regionala/lokala intressen marginellt. Kan ge en kumulativ påverkan 

tillsammans med annan exploatering. 

Viktiga samband och strukturer bibehålls. Enskilda objekt som inte är betydelsebärande för 

helheten försvinner. 

Obetydliga 

konsekvenser 

Påverkan av förändringen ger inga eller obetydliga konsekvenser jämfört med nuläget. 
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Tabell 2 Intressenivåer som används för bedömning av konsekvenserna för naturmiljön. 

Nationella 

intressen 

Nationella intressen bör vara fastställda genom lagstiftning och/eller utpekade av staten. Det 

kan vara: 

Riksintressen 

Naturreservat, nationalparker, Natura 2000, nyckelbiotoper 

Skyddade arter, naturminnen 

Områden med naturvärdesklass 1 

Regionala 

intressen 

Områden eller värden utpekade i regionala/länstäckande planer, program eller inventeringar 

Områden med naturvärdesklass 2 

Lokala intressen Områden eller värden utpekade i lokala/kommuntäckande planer, program eller inventeringar 

Områden/intressen/värden som är utpekade i kommunens översiktsplan 

Områden med naturvärdesklass 3 

Övriga intressen Områden med naturvärdesklass 4 

 

Påverkan på ett Natura 2000-område bedöms även med avseende på påverkan på 

berörda naturtypers och arters bevarandestatus. Därutöver ska en bedömning av 

påverkan på området som helhet inklusive dess struktur, funktion och motståndskraft 

samt eventuella kumulativa effekter göras. 

Bevarandestatus för en livsmiljö definieras i Naturvårdsverkets handbok 2003:9 som 

”summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång 

sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas 

överlevnad på lång sikt”. De viktigaste faktorerna som skall uppfyllas för att en livsmiljö 

kan anses ha gynnsam bevarandestatus är: 

1. Stabilt eller ökande utbredningsområde (areal). 

2. Bibehållna strukturer och funktioner inom området (på lång sikt). 

3. Gynnsam bevarandestatus för typiska arter. 

Bevarandestatus för en art definieras som ”summan av de faktorer som påverkar den 

berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden 

hos dess population.” En arts bevarandestatus är gynnsam när följande faktorer är 

uppfyllda: 

1. Artens populationsutveckling visar på långsiktig livskraftighet. 

2. Artens utbredningsområde (biogeografisk nivå) minskar inte, och bedöms inte 

riskera att minska inom överskådlig tid. 

3. Artens livsmiljö (areal för hela livscykeln) är tillräckligt stor. 
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2.1.3 Avgränsning 

Den här konsekvensbedömningen berör endast påverkan från detaljplaneområde Östra 

Jakobsberg. 

Den här konsekvensbedömningen är inriktat på att beskriva påverkan på naturmiljö, 

skyddade och rödlistade arter och Natura 2000-området. Parallellt med denna utredning 

gör Sweco även en dagvattenutredning och en utredning om masshantering för 

planområdet. Beskrivning av påverkan på naturmiljön i detaljplaneområdet, Natura 2000-

området och skyddade eller rödlistade arter till följd av dagvattenlösning och 

massutfyllnad görs också. Övriga aspekter såsom t.ex. kulturmiljö, risk för 

översvämningar inom detaljplaneområdet, utsläpp till luft och social hållbarhet har inte 

inkluderats i denna bedömning. 

2.1.4 Beskrivning av projektet 

Detaljplanens utformning visas i Figur 2 nedan. 
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Figur 2 Illustrationsplan detaljplanen 
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3 Konsekvensbedömning  

Nedan beskrivs förutsättningar, förväntad påverkan och bedömda konsekvenser för 

naturmiljö till följd av planerad exploatering i detaljplaneområdet Östra Jakobsberg, 

Natura 2000-området Klarälvsdeltat samt kända skyddade och rödlistade arter i och kring 

detaljplaneområdet. 

3.1 Förutsättningar naturmiljö 

I bilaga 1 redovisas kända naturintressen i och kring detaljplaneområdet på en karta. 

3.1.1 Naturmiljö inom detaljplaneområdet  

Östra Jakobsberg omfattas delvis av infrastruktur, bebyggd mark med parkeringsytor. 

Övriga ytor utgörs av skogsmark, våtmark, gräs- eller ängsmark.  

Skogsområdet i norra delen av Jakobsberg är ett av få kvarvarande större skogspartier i 

utkanten av centrala staden och samtidigt en länk en till stadens fragmenterade 

naturmiljöer.  

Skogsområdet, som kallas Jakobsbergsskogen, är uppdelat i två delområden som båda 

delvis ligger inom detaljplaneområdet för Östra Jakobsberg. Den norra delen av 

Jakobsbergsskogen är 16.7 ha och den södra är 5,1 ha. Båda omfattas av skogligt 

biotopskydd (biotopskydd 2008:288 och 2008:289) (Figur 3). Det är Skogsstyrelsen som 

är förvaltare av biotopskyddet och området är värdefullt för ett av Sveriges miljömål, 12. 

Levande skogar. Båda biotopskyddsområdena utgörs av äldre naturskogsartade skogar 

och naturen beskrivs i beslutet om bildande av biotopskydd som en luckig och delvis 

fullskiktad, frisk, rik hällmarkstallskog med en ekdunge och ett måttligt inslag av död. 

Enligt kommunens naturvårds- och friluftsplan har Jakobsbergsskogen mycket högt 

naturvärde, vilket är näst högsta värde enligt kommunens klassificering, och beskrivs som 

varierat med naturskogsartad karaktär där hällmarksskog med gammal tall och en 

dominerar, men där även inslag av lövträd av bland annat gammal björk och ask finns. 

Enligt skogsbruksplanen för norra biotopskyddsområdet har det högt naturvärde och stor 

variation. Här finns ett stort inslag av stora gammeltallar, ett parti med äldre ekar samt 

grova gamla aspar och björkar. Död ved finns främst i form av torrtallar men även grova 

granlågor, lågor av björk, sälg m.m. förekommer. Skogen är flerskiktad och i sänkor 

mellan hällmarkerna finns blötare partier. Den rödlistade arten talltickaNT förekommer. 

Ingen bedömning har gjorts huruvida området uppfyller kriterierna för Natura 2000-

naturtypen Västlig taiga. Utifrån beskrivningarna är det dock möjligt att hela eller delar av 

området kan nå upp till dessa kriterier. 

I nordvästra delen av detaljplaneområdet finns en allé som omfattas av generellt 

biotopskydd. 

I den Naturvärdesinventering som Pro Natura genomförde för större delen av Jakobsberg 

bedömdes att de delar av detaljplaneområdet som ingick i inventeringen (sydligaste delen 

av detaljplaneområdet) utgjorde naturvärdesklass 2 (högt värde) och 3 (påtagligt värde). 

(Figur 3) 
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Området med klass 3 (påtagligt naturvärde) utgörs av en 3,4 ha stor fuktäng som 

domineras av gräs och starrarter. Norra spetsen av området är örtrikt. Området är av 

betydelse för fågellivet och är viktigt för marklevande insekter och kärlväxter. Här finns 

naturvårdsarterna ängssnylthumla, harpactus lunatus samt häckande ängspiplärka (NT). 

Området ingår även i sånglärkans revir. Fuktängen utgör en del av ett viktigt område för 

rastande fåglar och nyttjas av födosökande fåglar som häckar i angränsande områden. 

(Pro Natura 2015) 

Området med högt naturvärde (klass 2) är 61 ha och består av en golfbana med en 

variation av våtmarker, vattensamlingar, klippta gräsytor och mer oklippta ruffar. I delar av 

området finns också buskar och blomrika miljöer som bl.a. gynnar insekter. Området är 

betydelsefullt för insekter samt häckande och rastande fåglar. De mest värdefulla delarna 

finns i södra och sydvästra delen. Den del av objektet som, enligt shape-filen för 

naturvärdesobjekten, ser ut att sammanfalla med södra delen av detaljplaneområdet 

(Figur 3) ligger egentligen utanför detaljplaneområdet. Enligt Pro Natura sammanfaller 

gränsen för objektet med gränsen för golfbanan (personlig kommunikation Pro Natura 

2017). Anledningen till att gränsen hamnat fel var att det ortofoto som Pro Natura hade 

tillgång till och använde som referens vid den digitala gränsdragningen inte stämmer 

överens med verkligheten (Pro Natura 2017). Hela det område som ligger inom 

detaljplaneområdet bedöms vara av samma naturtyp och därmed tillhöra den fuktäng 

som utgör naturvärdesobjekt av klass 3 (Pro Natura 2017). 

För övriga delar av detaljplaneområdet har ingen naturvärdesbedömning genomförts men 

Karlstads kommun har gjort en naturbeskrivning av den del av detaljplaneområdet som 

ligger väster om Rosenborgsgatan. Enstaka äldre träd påträffades vid fältbesöket. 

Naturvärdena i området bedömdes i första hand vara knutna till förekomsten av ädellöv 

som ek, alm, ask och hassel samt en mindre våtmark. I våtmarken noterades åkergroda 

vid en groddjursinventering. Granskogen i södra delen bedömdes ha låga naturvärden. I 

Tabell 3 finns en beskrivning av respektive delområde väster om Rosenborgsgatan. 

Utifrån resultatet bedömde kommunen att någon mer detaljerad inventering inte var 

nödvändig. Delområdena redovisas också på karta i Figur 3. 

Tabell 3 Naturbeskrivning för naturmiljöer väster om Rosenborgsgatan. 

Delområde Beskrivning 

1 Medelålders, dikad, homogen granskog. En del rotvältor i norra delen. Inga påtagliga 

naturvärden. 

2 Gallrad björk- och aspskog med inslag av salix och ekar, främst yngre. Inga gamla träd. 

3 Lövskog med stor variation av trädslag (asp, björk, salix, sälg, alm, ask, ek och hassel). Luckor 

och halvöppna ytor finns. Enstaka vidkroniga träd. 

4 Våtmark med kaveldun i anslutning till ett dike. 

5 Liten talldominerad hällmark. 

6 Bergknalle med ädelöv, bl.a. ask (EN) som är ovanligt i Karlstadområdet. 

7 Lövträdssluttning med främst asp men också unga ekar och en stor alm (EN). 

8 Äldre, gallrad blandskog. 

9 Gallrad lövskog av främst asp och björk men också ung sälg och ek. 
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Figur 3 Karta över naturbeskrivningens delområden samt andra naturintressen i detaljplaneområdet 
och dess direkta närhet. 
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Naturmiljöer öster om Rosenborgsgatan har inte inventerats ur naturvärdessynpunkt men 

delar av området har enligt våtmarksinventeringen klassats som visst naturvärde. 

Våtmarken hänger direkt samman med Natura 2000-områdets våtmarker. Vid en 

groddjursinventering påträffades åkergroda i våtmarken och våtmarken bedöms kunna 

utgöra lekvatten under vattenrika år (WSP 2017). Inga andra kända värden finns 

dokumenterade för det området. I kantzonen mellan våtmarken och Mariebergsskogen 

finns dock en ridå av salix och annan buskvegetation, som kan vara viktig för insekter och 

fåglar, särskilt tidigt om våren. Övriga naturmiljöer i denna del av detaljplaneområdet, 

som till stor del består av klippta gräsmattor, bedöms inte vara av betydelse för den 

biologiska mångfalden i området. Här finns också en grumlig sedimentationsdamm för 

dagvatten som via diken har koppling till både våtmarken och diket längs 

Rosenborgsgatan. Diket längs Rosenborgsgatan torkar ut under torrare perioder av året. 

3.1.2 Närliggande naturmiljöer 

Väster om detaljplaneområdet finns även värdefulla ängs- och våtmarker som i 

naturvärdesbedömningen klassats som högsta naturvärde (klass 1) respektive påtagligt 

naturvärde (klass 3) (Figur 3). 

I öster angränsar planområdet direkt till Natura 2000-området Klarälvsdeltat (756,2 ha 

stort) som sträcker sig över gränsen mellan Hammarö och Karlstads kommun. Området 

är utsett som Natura 2000-område både enligt Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Den 

del av Natura 2000-området som angränsar till detaljplaneområdet utgörs av västlig taiga 

(Natura-naturtyp) och annan skog, våtmark med öppet vatten samt odefinierad 

öppenmark med en meanderande bäck. Närmast intill dessa finns även fuktängar med 

blåtåtel eller starr (Natura-naturtyp). Närmare beskrivning av Natura 2000-området och 

dess skyddade naturtyper och arter finns i avsnitt 3.1.3. Pro Natura bedömde 2015 att det 

inte finns någon naturmiljö som når upp till kriterierna för att utgöra en naturtyp av Natura 

2000-klass inom de delar av Jakobsberg som ingick i inventeringen. Inventeringen och 

bedömningen omfattade dock endast den sydligaste delen av aktuellt detaljplaneområde. 

Området öster om detaljplaneområdet omfattas även av våtmarksinventeringen och har 

där klassats innehålla vissa naturvärden. Mariebergs strandängar, som delvis är hävdad, 

ingår också i Naturvärde Klarälvsdeltat som enligt kommunen har högsta naturvärde. 

(Figur 3) 

Klarälvens nedre lopp (deltat) utgör riksintresse Naturvård enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. 

Området omfattar 1160 ha och riksvärdet utgörs av älvdelta, recent delta och lövskog. 

Klarälvens nedre lopp, uppströms deltat, utgör även det riksintresse naturvård. Riksvärdet 

består av vattendrag, lövskog, odlingslandskap, sumpskog samt vandringsområde för 

klarälvslax och -öring. (Figur 3) 

Detaljplaneområdet utgör en spridningslänk mellan värdefulla naturmiljöer öster och 

väster om detaljplaneområdet, framför allt för fladdermöss (Ecocom 2016) men sannolikt 

även för andra arter kopplade till våtmark, ängsmark och skogsmiljöer som finns på båda 

sidor av detaljplaneområdet. 
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I och i anslutning till detaljplaneområdet har ett antal rödlistade och skyddade arter 

påträffats. Dessa beskrivs i avsnitt 3.1.3 (Natura 2000-arter) och 3.1.4 (Övriga arter). 

3.1.3 Natura 2000, naturtyper och arter 

Detaljplaneområdet angränsar i öst till Natura 2000-området Klarälvsdeltat.  

Natura 2000-området Klarälvsdeltat ligger kring Klarälvens västra mynningsförgreningar 

och det östra vattenområdet mellan fastlandet och Hammarö, mellan Karlstad och 

Skoghall. Området är utpekat både enligt Art- och habitatdirektivet och enligt 

Fågeldirektivet. Syftet med Klarälvsdeltats Natura 2000-område är att bevara eller 

återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper och arter som är grunden för utpekandet 

av området. Områdets variationsrikedom ska bevaras, särskilt naturtyperna Naturligt 

näringsrika sjöar, Svämlövskog och Fuktängar. Sammanhängande vassbälten och 

vassmosaik, fria vandringsvägar för fisk, äldre lövskog med god tillgång på död ved och 

betade strandängar är strukturer som ska prioriteras. 

Klarälvsdeltat, som mynnar i Vänern, är Sveriges största sötvattensdelta nedanför 

fjällkedjan. Bildningsprocessen av deltat har pågått i 3 600 år och pågår fortfarande. 

Avlagringar av material som följt med älven tillsammans med landhöjningen skapar 

kontinuerligt ny mark i detta låglänta område. Deltakaraktäristiska element såsom 

älvvallar, avsnörda älvfåror, deltaöar m.m. är vanliga. Naturen i deltat är mycket varierad 

och deltabildningen leder till att landskapet är i ständig förändring då olika 

successionsstadier förskjuts och byter av varandra. Även mänsklig aktivitet, i form av 

betesmark, slåtterängar, flottningsleder och fiske, har format miljöerna i Klarälvsdeltat. 

Variationen av natur- och vegetationstyper skapar mycket goda förutsättningar för 

biologisk mångfald. Här finns t.ex. stora bladvassar, betade strandängar, naturskogslika 

lövskogar, hällmarkstallskogar och stora, variationsrika våtmarkskomplex. 

Vattenområdena utgör viktiga lek- och uppväxtmiljöer för den rika fiskfaunan i Klarälven 

och Vänern och älvgrenarna är betydelsefulla vandringsvägar för många fiskarter. De 

lövskogar som översvämmas med jämna mellanrum hyser en rad sällsynta och hotade 

arter och är viktiga för flera fågelarter. I dessa svämlövskogar finns också många 

insektsarter och svampar, lavar och mossor och många rödlistade arter är t.ex. knutna till 

den döda ved som finns i svämlövskogarna. 

Ett exempel på viktiga strukturer och funktioner för taigan är ostörd hydrologi, särskilt i 

sumpskogsmiljöer, i angränsande myrmark och längs vattendrag. En förutsättning för 

taigans bevarande är därför att våtmarksområdets hydrologi inte påverkas. En rad typiska 

och karaktäristiska arter är knutna till naturtypen taiga. I naturtypen finns en mängd 

rödlistade arter som gynnas av lång skoglig kontinuitet, gamla träd, död ved. Förekomst 

av livskraftiga populationer av de typiska arterna är en förutsättning för naturtypens 

bevarande.    

De naturtyper och arter som är utpekade att bevaras i Natura 2000-området redovisas i 

Tabell 4 (naturtyper), Tabell 5 (fåglar) och Tabell 6 (övriga arter). 
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Tabell 4. Natura 2000-naturtyper i Natura 2000-området Klarälvsdeltat. Informationen är 
sammanfattad från Naturvårdsverkets naturtypsvisa vägledningar. *Prioriterad naturtyp enligt Art- 
och habitatdirektivet. 

Naturtyp 

Kod 

Beskrivning Hotbild 

Svämlövskog* 

91E0 

Viktiga strukturer och funktioner i svämlöv-

skogar/alluviala lövskogar (generellt för hela landet) 

är kontinuitet av lövträd av varierande ålder och 

trädslag, naturlig dynamik, naturliga störningar, 

ostörd hydrologi, regelbundna översvämningar, 

alluviala avlagringar som är väl dränerade vid 

lågvatten, naturlig näringsstatus och förekomst av 

substrat för bland annat mossor (till exempel död 

ved samt gamla och grova träd). 

Bland de hot som finns för alluviala 

lövskogar är brist på över-

svämningar särskilt allvarligt då 

naturtypen förutsätter 

regelbundna översvämningar. 

Även exploatering, 

skogsbruksåtgärder och 

produktionshöjande åtgärder, 

dikning och annan påverkan på 

hydrologin m.m. utgör hot. 

Naturligt näringsrika 

sjöar 

3150 

Viktiga strukturer och funktioner i naturligt 

näringsrika sjöar (naturligt eutrofa sjöar med nate 

eller dybladsvegetation) är en varierad och zonerad 

vegetation i vatten och på stranden, fria 

vandringsvägar i anslutande vattensystem, naturliga 

vattenståndsvariationer/opåverkad hydrologi och en 

god vattenkvalitet. 

Hotbilden för naturtypen utgörs 

bland annat av 

reglering/utjämnade vatten-

ståndsamplituder, närsaltstillförsel 

och minskad/ utebliven hävd. 

Grumling och tillförsel av humus-

ämnen, partiklar och 

näringsämning från t.ex. muddring, 

markarbeten, skogs- och jordbruk. 

Föroreningar. 

Fuktängar 

6410 

Fuktängar med blåtåtel och starr har utbildats 

genom lång hävdkontinuitet. Viktiga strukturer och 

funktioner utgörs av tillräcklig markfuktighet, hävd-

präglad markvegetation, naturlig 

artsammansättning, öppen miljö och naturlig 

näringsstatus. För vissa varianter krävs 

återkommande översvämningar. 

Hotbilden för naturtypen består till 

stor del av utebliven eller felaktig 

skötsel/ hävd, gödsling och 

bekämpningsmedel eller 

kväveläckage från omgivningen. 

Markexploatering inom området 

eller i angränsande områden. 

Silikatgräsmarker* 

6270 

Viktiga strukturer och funktioner utgörs av kalkfattig 

mark, hävdpräglad markvegetation, naturlig 

artsammansättning, öppen miljö och naturlig 

näringsstatus. 

Hotbilden för naturtypen består till 

stor del av utebliven eller felaktig 

skötsel/hävd, gödsling och 

bekämpningsmedel eller 

kväveläckage från omgivningen. 

Markexploatering inom området 

eller i angränsande områden. 



  

   

 
 

15 (55) 
 

RAPPORT 

2017-11-29 

JAKOBSBERG KONSEKVENSBEDÖMNING 

 

 

re
p
o
0
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4
 

SG \\seksdfs002\projekt\1345\1331743_jakobsberg_konsekvensbedömning\000_jakobsberg_konsekvensbedömning\10 

arbetsmtrl_dok\konsekvensbedömning naturmil jö östra jakobsberg slutversion eft kommunens synp.docx  

 

Västlig taiga* 

9010 

Naturskog eller skog med naturskogskvaliteter. 

Viktiga strukturer och funktioner utgörs av skoglig 

kontinuitet, naturlig dynamik, naturliga störningar, 

ostörd hydrologi, buffertzoner, naturlig näringsstatus 

och förekomst av substrat. 

Exploatering, skogsbruksåtgärder i 

eller i anslutning till områden med 

västlig taiga, produktionshöjande 

åtgärder, fragmentering inom och 

mellan områden. Främmande 

arter. Dikning eller annan påverkan 

på hydrologin. 

 

Västlig taiga är den enda av de Natura-naturtyper i Klarälvsdeltat som ligger i direkt 

anslutning till detaljplaneområdet. Men även större fuktängar med blåtåtel eller starr ligger 

väldigt nära detaljplaneområdet. (Figur 4) 
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Figur 4 Naturtypskarta för Natura 2000-området Klarälvsdeltat. Kartan är nedladdad från bloggen 
Klarälvsdeltat. 
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Tabell 5. Fågelarter som har pekats ut för att bevaras i Klarälvsdeltats Natura 2000-område. *Art 
som föreslås tillkomma, men ännu inte har beslutats av regeringen och inte heller är registrerad av 
EU. Informationen är sammanställd utifrån Naturvårdsverkets artvisa vägledningar Fåglar 1-4 samt 
ArtDatabankens Artfakta. Uppgifter om artförekomst har inhämtats från bevarandeplanen för Natura 
2000-området och från Artportalen (år 2000–2017). 

Art 

Kod 

Rödlistad / Skyddad i 

artskyddsförordningen 

Fakta och Ekologiska 

behov 

Hotbild 

Rördrom 

A0121 

NT / 4 § I stora sammanhängande, 
täta bladvassområden i 
mellansvenska 
slättsjöområden, framför 
allt i Värmland. Behöver 
öppna vattenytor i/kring 
vassbältena för födosök. 
Revir 20-40 ha. God tillgång 
på fisk, grodor och vatten-
insekter. 

Hörs regelbundet från 
Mariebergs våtmark, 
Nolgårdsviken, 
Knappstadsviken m.fl. 
platser. 

Minskning eller fragmentering av 
bladvassområden, igenväxning av 
fuktängar, brist på störningar som 
leder till öppna vattenytor i 
vassområdena och brist på gammal 
vass på våren. 

Försumpning genom sänkning av 
vattenståndet kan resultera i att 
fisken slås ut vintertid, varvid 
födounderlaget försvinner. 

Dikning/torrläggning. 

Brun kärrhök 

A081 

4 § Vassrika eutrofa slättsjöar, 
men även andra typer av 
sjöar med tillgång till tät 
gammalvass för bobygge.  

Tillgång till lämpliga 
bytesdjur (främst sorkar, 
grodor och fågelungar, men 
även ägg, fisk och kadaver). 
Jaktområdet, ofta 
åkermark, kan sträcka sig 
flera kilometer från 
boplatsen. 

Förekommer regelbundet i 
och kring Mariebergs 
våtmark och strandängar. 
Två par noterades 2017. 

Den bruna kärrhöken har tidigare 
varit starkt drabbad av miljögifter, 
men sedan 60- och 70-talet har 
situationen förbättrats avsevärt. För 
närvarande kan inga direkta hot 
anses föreligga mot brun kärrhök i 
Sverige. 

Småfläckig 

sumphöna 

A119 

VU / 4 § Våtmarker med någorlunda 
stabilt lågt vattenstånd och 
inte helt sluten vegetation, 
helst mader med fräken 
eller högstarr, i andra hand 
områden med bladvass 
eller säv. Helst vidsträckta 
våtmarker med möjlighet 
till förflyttning om 
förändringar i vattendjup 
sker. Födan består av små 
vatteninsekter och 
vattenväxter. 

Rapporterats från 
Mariebergs våtmark 2000 

Förlusten av häckningsbiotoper 
genom dränering av mader och 
fuktängar samt åtgärder som 
reducerar de naturliga 
vattenståndsfluktuationerna och 
minskar översvämning samt 
igenväxning av grunda våtmarker 
som en följd av eutrofiering, 
upphörd slåtter och minskad 
betesgång. 
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(14 observationer, som 
mest fyra individer 
samtidigt) samt 2007 och 2 
individer 2000 från gamla 
flygfältet. 

Brushane 

A151 

VU / 4 § I södra och mellersta 
Sverige häckar arten i 
hävdade strandängar med 
en mosaik av gräs- och 
starrmarker, öppna dy- och 
jordytor och grunda 
vattensamlingar. Brushanen 
har relativt stora arealkrav 
och är ortstrogna inom 
habitatet. 

Som rastlokaler utnyttjas 
öppna områden med grunt 
vatten och sandiga eller 
gyttjiga bottnar, men även 
översvämmade åker- eller 
betesmarker. 

Inga uppgifter om arten 
inom detaljplanens 
närområde. 

Upphörande hävd av strandängs-
miljöer.  

Markavvattning och tidigare 
invallning av fuktiga 
strandängsmiljöer.  

Fragmentering av lämpliga 
häckningsmiljöer.  

Uppväxande träd och buskar på och 
vid häckningsmiljöer bidrar till ett 
ökat predationstryck från främst 
kråka, men även räv och grävling. 

Grönbena 

A166 

4 § Artens lämpliga 
häckningsmiljöer utgörs av 
sanka stränder längs sjöar 
och vattendrag samt på 
fuktiga/våta gräs- eller 
starrbevuxna myrar. Arten 
kräver tillgång på öppet 
vatten och dyiga stränder. 

Under några år påträffades 
arten i Mariebergs våtmark.  

Det sydsvenska beståndet hotas av 
en utebliven hävd på sanka 
stränder.  

Dikning/torrläggning. 

Fisktärna* 

A193 

4 § Häckar på öar och stränder 
längs kust och invatten. 

Inga noteringar av arten i 
eller kring 
detaljplaneområdet. 

Viss påverkan av: Närvaro av annan 
art, mänsklig störning,  

dikning/torrläggning samt 
miljögifter. 

 

Spillkråka* 

A236 

NT / 4 § Lever främst i barr- och 
blandskog och äter 
vedlevande insekter, myror 
mm. Tätast populationer i 
variationsrik blandskog rik 
på grov död ved och gamla 
träd. Beroende av grova 
träd av främst asp och tall 
(bok i södra Sverige) för 
häckning. Byter boträd. 
Behöver 400-1000 ha skog 
per par. Nyckelart i boreala 
skogar. 

Modernt skogsbruk med korta 
omloppstider och täta, homogena 
ungskogar utgör största hotet. 

Igenväxning efter skogsbete som 
leder till täta skogar samt 
stubbrytning missgynnar också 
arten. 

Få möjliga boträd leder till att den 
behöver häcka i samma träd lera år i 
följd vilket innebär risk för 
boplundring av mård. 



  

   

 
 

19 (55) 
 

RAPPORT 

2017-11-29 

JAKOBSBERG KONSEKVENSBEDÖMNING 

 

 

re
p
o
0
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4
 

SG \\seksdfs002\projekt\1345\1331743_jakobsberg_konsekvensbedömning\000_jakobsberg_konsekvensbedömning\10 

arbetsmtrl_dok\konsekvensbedömning naturmil jö östra jakobsberg slutversion eft kommunens synp.docx  

 

Från detaljplaneområdet 
eller dess närområde har 
inga uppgifter om arten 
rapporterats till 
artportalen. 

Sångsvan* 

A038 

4 § Häckar i grunda vatten med 
rik förekomst av 
vegetation. Arten kräver 
god tillgång på 
undervattensväxter under 
häckningsperioden. 

Inga rapporter om arten 
från detaljplaneområdet 
eller dess närhet. 

Finns för närvarande ingen hotbild. 
Arten ökar kraftigt. Påverkan kan 
dock ske pga närvaro av annan art, 
mänsklig störning eller 
dikning/torrläggning. 

 

Tabell 6. Övriga arter som har pekats ut för att bevaras i Klarälvsdeltats Natura 2000-område. 
Ekologiska behov och hotbilden för artens bevarandestatus har sammanfattats från 
Naturvårdsverkets Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 och ArtDatabankens 
Artfakta. Uppgifter om artförekomst har inhämtats från bevarandeplanen för Natura 2000-området 
och från Artportalen (år 2000–2017). 

Art 

Kod 

Rödlistad /Skyddad i 

artskyddsförord-

ningen 

Ekologiska behov Hotbild 

Citronfläckad 

kärrtrollslända 

4 § Vegetationsrika sötvatten/våt-
marker/deltaområden med en varierad 
vegetation av både flytbladsväxter och 
högvuxen vegetation som vass och 
kaveldun. Möjlig indikator för generellt 
artrika vatten. Solexponering. Förekomst av 
öppna vattenytor är nödvändig. 

Har rapporterats vid öppna vattnet direkt 
öster om, utanför, dp-området 
(Länsstyrelsens inventering) samt intill 
Mariebergsskogen. 

Hot är dränering/ 
dikning, 
beskuggning, 
igenläggning och 
exploatering eller 
vattenuttag. 

Bred 

paljettdykare 

4 § Sjöar och djupare dammar, ofta med tät 
strandvegetation. Skyddade, solöppna 
lägen. Måste finnas helt öppna 
vattenpartier.  

Inga rapporter om arten finns i eller i 
närheten av dp-området. 

Hotas av 
övergödning, 
igenfyllning av 
vattensamlingar, 
dränering och 
vattenuttag. 
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Lax 4 § (sötvattens-
populationer) 

Vandrande. I Vänern finns två bestånd med 
Klarälven och Gullspångsälven som 
lekområden. Leken sker i strömmande 
vatten över grusbottnar under 2–3 veckor i 
oktober till januari. Övervintring sker 
huvudsakligen i lugna till svagt 
strömmande partier med maxdjup på 4 m 
(Jonsson 2013). Arten återvänder till 
födelseälven varför varje älv har ett separat 
bestånd av lax, som skiljer sig från de andra 
genetiskt och kan förväntas ha lokala 
anpassningar för optimerad tillväxt och 
reproduktion. Vattenkvaliteten måste vara 
gynnsam.  

Vattenreglering 
utgör ett hot liksom 
t.ex. överfiske. 

Asp 

1130 

NT / 4 § Vandrar genom Klarälvsdeltat. Grunda 
slättsjöar och stora, långsamflytande 
vattendrag. Leker i älvar och bäckar med 
strömmande vatten. 

 

 

3.1.4 Rödlistade och skyddade arter  

Förutom naturvärdesinventering har fördjupade artinventeringar för fladdermöss, 

groddjur, växter, fåglar, fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar gjorts i Jakobsbergsområdet. 

I samband med dessa påträffades flera rödlistade och skyddade arter. Inventeringarna 

som gjordes i Jakobsberg omfattar främst de södra och västra delarna av Jakobsberg. 

Inom detaljplaneområdet östra Jakobsberg omfattas endast fuktängen i det sydöstliga 

hörnet av detaljplaneområdet. Undantaget är groddjursinventeringar som även omfattade 

potentiella lokaler inom aktuellt detaljplaneområde. Resultaten visar att åkergroda finns i 

två områden samt att mindre vattensalamander också rör sig i området. Utöver detta har 

också fynddata för rödlistade och skyddade arter inhämtats från artdatabanken. Området 

för uttag från artdatabanken redovisas på karta i bilaga 1. Samtliga arter redovisas i 

Tabell 7 7. För fåglar redovisas endast prioriterade arter, dvs. sådana som är rödlistade 

eller finns upptagna i bilaga 1 i Fågeldirektivet. Samtliga fågelarter är dock skyddade 

enligt 4 § artskyddsförordningen. 

Fåglar 

Det sydöstra hörnet av detaljplaneområdet ingår i ett större område i Jakobsberg som 

utgör en regionalt värdefull rastlokal för många fåglar. Ängspiplärka häckar i fuktängen i 

detaljplaneområdets sydöstra hörn. Det är också rimligt att anta att även sånglärka 

häckar i fuktängen eller i anslutning till den söder om detaljplaneområdet. 

Insekter 

Inga skyddade eller rödlistade insekter påträffades i den inventering som genomfördes i 

detaljplaneområdets sydöstra hörn. 

Fladdermöss (samtliga arter är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen) 
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Inventering har gjorts inom programområdet och autoboxar som tar upp fladdermusljud 

placerades ut på några platser. Väster om detaljplaneområdet, i södra delen av 

Jakobsbergsskogen, i anslutning till de öppna ängsmarkerna vid flygfältet, placerades de 

två autoboxar upp som är närmast detaljplaneområdet. I detta område noterades fem 

fladdermusarter, varav en, sydfladdermus, är rödlistad som starkt hotad (EN). 

Ett område direkt söder om Mariebergs strandängar, öster om Rosenborgsgatan, 

inventerades också. Här noterades minst tre fladdermusarter men inga av dessa var 

rödlistade. Mariebergs strandängar, öster om detaljplaneområdet, ingick däremot inte i 

fladdermusinventeringen men även här finns förutsättningarna för fladdermöss. Intill 

våtmarksområdet finns t.ex. ett lövskogsområde och Mariebergsskogen, båda 

innehållandes äldre träd och hålträd. Från detta område har enstaka 

fladdermusobservationer rapporterats in till Artdatabanken av privatpersoner.  

Jakobsbergsområdet som helhet är, med sin placering i mitten av Klarälven, 

betydelsefullt för fladdermöss. Insektsrika födosöksområden som våtmarker, brynmiljöer 

och ängar i anslutning till skyddande trädmiljöer med tillgång på hålträd, som förutom 

tillgång på föda även ger förutsättning för kolonier, är avgörande för fladdermössens 

överlevnad. Variationen i lämpliga livsmiljöer och födosöksområden, närheten till 

Klarälven som både producerar mycket föda och utgör en viktig ledlinje under migration 

samt utgör transportväg genom Karlstad, gör Jakobsbergsområdet till ett viktigt område 

för många fladdermusarter. Bevarande av skogsområden och utveckla variationen av 

dem bedömdes som viktig för fladdermössen. Detaljplaneområdet Jakobsberg Östra 

bedömdes inte vara betydelsefullt som livsmiljö för fladdermöss men däremot pekades 

länken mellan Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen ut som en av de kopplingar 

som är viktiga att bevara. 

I Tabell 5 och Tabell 6 listas de arter som är skyddade inom Natura 2000 området. I tabell 
7 redovisas de skyddade och rödlistade arter som påträffats inom detaljplaneområdet 
eller på annat sätt nyttjar detaljplaneområdet för födosök, rastplats eller som 
spridningsväg. Tabellen utgår från kända kunskaper om området. 

Groddjur 

Åkergroda finns i två våtmarker i detaljplaneområdet (Tabell 7), en öster och en väster 

om Rosenborgsgatan. Mindre vattensalamander har påträffats i detaljplaneområdet men 

bedöms inte fortplanta sig där (WSP 2017). Flera andra potentiella livsmiljöer för dessa 

och andra groddjursarter finns inom Jakobsbergsområdet och i Mariebergs våtmarker 

mm. Detaljplaneområdet utgör en spridningsväg mellan dessa. 

Tabell 7 Kända förekomster av rödlistade eller skyddade arter (exklusive arter som avses bevaras 
inom Natura 2000-området) i eller i närheten av detaljplaneområdet. Endast prioriterade arter av 
fåglar redovisas. Uppgifter har inhämtats från Artdatabanken för åren 2000–2017. Gränsen för 
uttag av artdata redovisas i bilaga 1. 

Art 

 

Rödlistad / Skyddad i 

artskyddsförordningen 

(§), Bilaga 1 

Fågeldirektivet (B) 

Förekomst 
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Åkergroda 4 § I våtmark i mellersta delen av detaljplaneområdet. Spelande exemplar 

påträffades på våren och simmande exemplar senare under 

sommaren väster om Rosenborgsgatan. Potentiella vinterhabitat finns 

kring spelplatsen samt i Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen. 

Arten har även hittats öster om Rosenborgsgatan, norr om Natura 

2000-området där den bedöms kunna använda en våtmark som 

lekområde under vattenrika år. Flera andra lämpliga vattenmiljöer 

finns inom spridningsavstånd. 

Mindre 

vattensala-

mander 

6 § Exemplar har hittats i dike väster om Rosenborgsgatan men bedöms 

inte nyttja området som fortplantningsområde. Finns även i våtmark 

mellan Jakobsbergsskogen och gamla flygfältet. 

Sydfladdermus EN / 4 § Väster om detaljplaneområdet. Jaktmarker kring våtmark och 

ängsmarker vid gamla flygfältet. Lämpliga hålträd kan finnas i 

Jakobsbergsskogen. Potentiella livsmiljöer med hålträd finns kring 

Mariebergs strandängar öster om dp-området men arten påträffades 

inte vid inventering söder om strandängarna. 

Större brun-

fladdermus, 

nordfladdermus 

4 § Väster om detaljplaneområdet. Jaktmarker kring våtmark och 

ängsmarker vid gamla flygfältet. Lämpliga hålträd kan finnas i 

Jakobsbergsskogen. Hittades även på hösten. Nordfladdermus finns 

även noterad vid dammen intill Mariebergs strandängar. Arterna har 

påträffats söder om strandängarna och potentiella livsmiljöer med 

hålträd finns vid strandängarna öster om dp-området. 

Gråskimlig 

fladdermus, 

dvärgpipistrell 

4 § Väster om detaljplaneområdet. Jaktmarker kring våtmark och 

ängsmarker vid gamla flygfältet. Potentiella livsmiljöer med hålträd 

finns kring våtmarken öster om dp-området. Ingen av arterna 

påträffades vid inventering söder om strandängarna. 

Stare VU, 4 § Noteras regelbundet vid Mariebergsskogen och våtmarken de sista 

åren bl.a. med konstaterad parning 2017. 

Trastsångare NT, 4 § I vassen vid Mariebergsskogen nära Naturum. Vid älvkanten vid 

Mariebergs våtmark och vid gamla flygfältet. 

Kungsfågel VU, 4 § Har rapporterats från Mariebergsskogen. 

Årta VU, 4 § 1–2 par i lämpligt habitat har rapporterats enstaka tillfällen från 

Mariebergs våtmark, bl.a. 2015. 

Dvärgmås 4 §, B I Mariebergs våtmark. Två par konstaterades häcka 2015. Även 

flygfärdig unge sågs. 

Sävsparv VU, 4 § Par rapporteras regelbundet från Mariebergs våtmark/strandängar, 

bl.a. 2017. Även flygga ungar har noterats. Finns även några individer 

vid gamla flygfältet och häckning konstaterades vid våtmarken mellan 

flygfältet och Jakobsbergsskogen. 
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Ängspiplärka NT, 4 § Permanent territorium i Mariebergs våtmark och strandängar samt 

vid gamla flygfältet. 2-10 individer rapporteras så gott som årligen 

från båda områdena. Upptill 15 revir inom Jakobsberg. Häckning inom 

detaljplaneområdets södra ängsmark har konstaterats. 

Sånglärka NT, 4 § Permanent territorium i Mariebergs våtmark. 1-4 individer har 

rapporterats per tillfälle. Bon med ungar har konstaterats flera år. 

Finns även permanent, årligen rapporterad, vid gamla flygfältet där 

upp till 20 individer observerats (upp till 10 revir). 

Jorduggla 4 §, B Enstaka rapport av två individer från Gamla flygfältet. Inga rapporter 

från detaljplaneområdet finns. 

Sommargylling VU, 4 § Enstaka rapport från Mariebergs våtmark. 

Brunand VU, 4 § 6 individer varav ett ruvande par 2001 i Mariebergs våtmark. 

Gröngöling NT, 4 § Har rapporterats från Mariebergs våtmark både 2016 och 2017. 

Tidigare rapporter finns från Mariebergsskogen. Finns även i 

Jakobsbergsskogen och området kring Gamla flygfältet. 

Mindre 

hackspett 

NT, 4 § Lövsumpskogen sydväst om Mariebergs strandängar där även 

häckning med tre ungar har rapporterats något år. Har även 

rapporterats från Gamla flygfältet flera år, senast 2016. 

Buskskvätta NT, 4 § Ett par noteringar från Mariebergs våtmark och några från Gamla 

flygfältet. 

Vaktel NT, 4 § Enstaka notering från gamla flygfältet. 

Törnskata 4 §, B Enstaka notering av par i trädridån norr om dammen, väster om 

fågeltornet. 

Tornseglare VU, 4 § Parning vid naturum har rapporterats ett fåtal år. 

Gulsparv VU, 4 § Upp till 4 individer ses regelbundet vid gamla flygfältet. Enstaka 

rapporter från Mariebergs våtmark. 

Trädlärka 4 §, B Enstaka notering från Mariebergsvåtmark. 

Pungmes EN, 4 § Notering vid Mariebergs våtmark innan restaureringen samt vid gamla 

flygfältet 2014. 

Rosenfink VU, 4 § Rapporterades från Mariebergs våtmark 1997 och Gamla flygfältet 

2003. 

Sparvuggla 4 §, B Enstaka notering från Gamla flygfältet. 

Ängsmetall-

vinge 

NT 11-25 st väster om landningsbanan, nordost om hangarerna. 



   

 
 

 

 

24 (55) 
 
RAPPORT 

2017-11-29 

JAKOBSBERG KONSEKVENSBEDÖMNING 

 

 

re
p
o
0
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4
 

SG \\seksdfs002\projekt\1345\1331743_jakobsberg_konsekvensbedömning\000_jakobsberg_konsekvensbedömning\10 
arbetsmtrl_dok\konsekvensbedömning naturmiljö östra jakobsberg slutversion eft kommunens synp.docx 
 

 

Violettkantad 

guldvinge 

NT 5-10 st väster om f.d. landningsbanan, nordost om hangarerna. 

Sexfläckig 

bastard-

svärmare 

NT Minst 50 norr om golfbanan, väster om gamla landningsbanan. 

Dryophthorus 

corticalis 

VU Vivel som hittades vid insektsinventering i Mariebergsskogen 2002. 

Corticaria 

polypori 

NT Skalbagge som hittades vid insektsinventering i Mariebergsskogen 

2002. 

Klasbryum NT Strandkanten och strandängarna söder om Mariebergsskogen. Flera 

platser kring våtmarken. 

Tallticka NT Mariebergsskogen. 

 

Gul 

nålfruktsmossa 

VU Flera observationer intill lilla tornet, strandängarna söder om 

Mariebergsskogen. 

Knärot NT, 8 § I Mariebergsskogen. 

Nattviol 4 §, 8 § Fler än 1000 individer finns spridda över flygfältet. 

Mattlummer 8 och 9 § På gamla flygfältet. 

Alm CR I område 3 och en gammal i område 7 (Figur 3) 

Ask EN I område 3 och 6 samt i biotopskyddade områden (Figur 3). 

3.2 Påverkan på naturmiljö 

3.2.1 Ingrepp i naturmiljö  

Naturmiljöer med till stor del lågt naturvärde tas i anspråk. De två biotopskyddade 

skogsområden som delvis berörs av detaljplaneområdet kommer att avsättas som 

naturmark och berörs därmed inte av den planerade bebyggelsen. Inga fysiska intrång 

kommer att göras i biotopskyddsområdena och ingen byggrätt kommer finnas direkt intill 

dessa. Byggrätt ligger i huvudsak 20 meter från biotopskyddsområdenas gräns men på 

några platser är avståndet ca 18 meter. På flera ställen bevaras också en skyddszon av 

skog mot biotopskyddsområdena. Inom de områden som kommer att avverkas för att 

göra plats för bebyggelsen finns ädellövträd såsom alm och ask. Förutom 

biotopskyddsområdena kommer dock även delar av område 3 (Figur 3), där dessa 

trädarter växer, att bevaras. Eventuellt kan även enstaka alm och ask i område 6 och 7 

kan sparas. 

För den södra halvan av detaljplaneområdet finns två alternativ. För att möjliggöra 

bebyggelse utan risk för översvämningar kommer området antingen att fyllas ut eller så 
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kommer området stängas in och vatten att pumpas ut. Oavsett vilken av lösningarna som 

kommunen väljer kommer vattnet att fördröjas i magasin, troligtvis i detaljplaneområdets 

södra del men eventuellt även i dagvattendammarna i detaljplaneområdets mitt, innan det 

leds över till diket på östra sidan av Rosenborgsgatan. Målet är att eventuella 

föroreningar ska tas om hand inom detaljplaneområdet och t.ex. kommer öppna 

dagvattenlösningar användas längs gatorna. I samband med att fler ytor hårdläggs för 

infrastruktur och bostadsbebyggelse minskar arealen naturmark inom 

detaljplaneområdet. Om alternativet med utfyllnad väljs kommer inga träd eller annan 

natur kunna sparas. Återskapande av natur kommer att ske i form av parker och alléer. 

En fuktäng med påtagligt naturvärde kommer att tas i anspråk för gator, bebyggelse och 

dagvattenhantering (Figur 5). 

Den nordvästra delen av detaljplaneområdet, väster om Rosenborgsgatan, är idag delvis 

bebyggt. Här behövs troligen ingen utfyllnad och en möjlighet att spara vissa träd och 

mindre naturytor finns. T.ex. kommer den biotopskyddade allén till stor del att bevaras. 4-

5 träd kan dock behöva tas ned då en korsande väg ska anläggas. Biotopskyddsdispens 

kommer därför att sökas. 

Den nordöstra delen av detaljplaneområdet, öster om Rosenborgsgatan, utgörs 

mestadels av redan hårdgjorda ytor och en större byggnad. Delarna närmast 

våtmarksområdet kommer dock behöva fyllas ut för att undvika översvämningar då nya 

byggnader uppförs. Delar av en våtmark med visst naturvärde enligt 

våtmarksinventeringen kommer att påverkas av bebyggelsen. Ett grönområde i södra 

delen, mellan planerad bebyggelse och Natura 2000-området, bevaras. I detta område 

planeras dagvattenhantering. Längst i norr, där det idag är öppna gräsytor, anläggs ett 

gångstråk och ett mindre grönområde skapas. Mellan området som behöver fyllas ut och 

planerat gångstråk i norr kommer hårdgjorda ytor (parkeringar) ersättas med byggnader 

med parkering i källargarage samt genomsläppliga ytor såsom grönytor. 

Detaljplaneområdet utgör en spridningslänk för fladdermöss och andra arter kopplade till 

värdefulla naturmiljöer som biotopskyddade Jakobsbergsskogen samt värdefulla 

våtmarker och ängsmarker i väst och Natura 2000-området med våtmarker och skog i 

öst. Spridningsvägen kommer att minska i yta då skogs- och ängsmark ersätts med 

byggnader och hårdgjorda ytor. Bebyggelsen kan också skapa barriärer. Ett brett 

naturstråk i mitten av detaljplaneområdet kommer dock att avsättas som park och 

naturmark (Figur 2 och Figur 5). Området innehåller både skogs- och våtmark. Den del 

som idag hyser åkergroda kommer att bevaras som naturmiljö. Dagvattenhantering 

kommer inrymmas i de delar som avsätts som parkmark och flera dammar anläggs. 

Dammarna kommer anpassas för groddjur och totalt tre groddjurspassager kommer 

anläggas under Rosenborgsgatan och planerad lokalgata. En gångväg kommer också 

anläggas i parkdelen. Efter att dammar och gångväg anlagts kommer området återställas 

och vegetation planteras. Området bedöms även fortsatt kunna fungera som 

spridningslänk för många berörda arter även om länken som helhet blir försvagad till följd 

av den planerade bebyggelsen. För arter knutna till ängsmiljö finns en risk att 

bebyggelsen i södra delen av detaljplaneområdet skapar en barriär. Spridningsvägen är 
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en del av ett stort område med öppen mark vilket gör att endast en liten del av länken 

berörs. En viss försvagning av spridningslänken kan dock ske. 

Det finns en befintlig barriäreffekt mellan detaljplaneområdet och Natura 2000 området 

genom det stängsel som omger Mariebergsskogen. Stängslet gör det svårt för större 

däggdjur att förflytta sig i öst-västlig riktning mellan Mariebergsskogen och 

Jakobsbergsskogen. Påverkan bedöms inte förvärras av detaljplanen. 

Detaljplanens påverkan på olika arter beskrivs i avsnitt 3.2.3. 
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Figur 5 Plankarta med berörda naturvärden. En "grön korridor" bevaras i mitten av planområdet. 
Observera att gränsen för området med naturvärdesklass 2 sammanfaller med golfbanans nuvarande gräns, 
d.v.s. gränsen för detaljplaneområdet, vilket innebär att områdets norra gräns på kartan är felaktig. Det innebär 
också att området med naturvärdesklass 3 sträcker sig hela vägen ner till detaljplanens södra gräns. 
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3.2.2 Påverkan på Natura 2000-området 

Inga direkta ingrepp görs i Natura 2000-området vilket innebär att de naturtyper som 

avses skyddas förblir intakta. De biotopskyddade områdena i västra delen av 

detaljplaneområdet, där Natura 2000-naturtypen Västlig taiga skulle kunna finnas, avsätts 

som naturmark och kommer inte att exploateras. Möjligheten till spridning mellan dessa 

skyddade områden kan dock påverkas genom att spridningsvägen försvagas till följd av 

de byggnader och hårdgjorda ytor skapas.  

Den nya bebyggelsen kan medföra att antalet besökande i Mariebergsskogen och 

Mariebergs våtmark ökar. Områdena är redan välbesökta och slitage i området bedöms 

öka marginellt. Häckande fåglar och andra störningskänsliga arter, som t.ex. 

fladdermöss, skulle dock kunna påverkas av högre besöksfrekvens, ökat trafikbuller eller 

andra högljudda aktiviteter som ökar i och med bebyggelsen och den ökade mänskliga 

närvaron. Även under byggskedet kan särskilt bullrande verksamheter, som t.ex. 

avlastning av stenkross och annat material, pålning eller borrning samt bullrande 

arbetsmaskiner medföra risk för påverkan på häckande arter. Natura 2000-området är 

idag starkt påverkat av buller i första hand från Hammaröleden i öst (12 000 fordon/dygn, 

hastighet 80 km/h) men även från Rosenborgsgatan (2 500 fordon, hastighet 60 km/h). 

Antalet bilar på Rosenborgsgatan förväntas öka till 7 000 fordon samtidigt som 

hastigheten sänks till 40 km/h. Detta medför en ökning av bullret med 1 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå (Naglitsch 2017). I beräkningen av ökningen har ingen hänsyn tagits till effekten 

av det högre bullret från Hammaröleden. En effekt som innebär att höjningen 

sammantaget blir lägre än 1 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Gränsen till Natura 2000-området 

ligger 25–50 m från Rosenborgsgatan. Bullerberäkningarna visar att totala framtida 

ekvivalenta ljudnivåerna 25 meter från Rosenborgsgatan blir 55-60 dB(A) och 50 meter 

från vägen 50-55 dB(A). Ca 55 m från vägen är de ekvivalenta ljudnivåerna under 50 dB 

(A) (WSP 2016). Buller från Hammaröleden och andra ljudkällor är inte medräknat, varför 

de totala ljudnivåerna i Natura 2000-området kan förväntas vara högre. Forskning visar 

att fåglar börjar påverkas av buller från vägar vid ca 48 dB (A). Påverkan består i en 

försämring av habitatet på ett sätt så att populationerna blir lägre i områden med buller 

jämfört med områden med lägre bullernivåer eller ostörda områden. Den förändring av 

ljudnivåerna som förväntas i Natura 2000-området är mindre än en < 1 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå och bedöms inte medföra någon ytterligare påverkan de populationer som finns 

inom det redan kraftigt bullerstörda Natura 2000-området. Ljud som uppstår i byggskedet 

p.g.a. t.ex. lastning eller avlastning av hårda material, pålning eller borrning kan dock 

under kortare perioder medföra betydligt större ökningar av bullernivåerna. En risk finns 

att fåglar som häckar i Natura 2000-området kan påverkas tillfälligt om dessa aktiviteter 

genomförs under deras häckningsperiod. 

Pålning inom detaljplaneområdet kan även ge upphov till markvibrationer. Vibrationerna 

sprider sig sfäriskt och avtar snabbt med avståndet från källan. Markvibrationer kan även 

sprida sig vidare vatten. Luftburet ljud har sämre förmåga att transportera sig till vatten. 

Klarälven ligger som närmast ca 350 m från detaljplaneområdet. Tidigare mätningar av 

vibrationer från pålning på land, 27 respektive 120 meter från en mätpunkt i vatten, visar 

att skadliga värden för fisk inte uppnås 27 meter från källan och var långt under 
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gränsvärden vid 120 meter (ÅF 2015). Då ljud och partikelrörelser från pålning är 

lågfrekventa kan det dock finnas en risk för beteendereaktioner för fisk (ÅF 2015). Då 

avståndet från detaljplaneområdet till Klarälven är betydligt längre än i studien, bedöms 

den risken vara mycket liten. De fiskarter, lax och asp, som Natura 2000-området avser 

skydda har sina lek- och övervintringsområden i andra delar av Klarälven eller dess 

biflöden.  

I och med de utfyllnader och hårdgörande av ytor som kommer att ske för att möjliggöra 

bebyggelsen kommer hydrologin i detaljplaneområdet att förändras. Med de 

dagvattenlösningar som föreslås i nordöstra och nordvästra delarna av 

detaljplaneområdet bedöms det inte ske förändringar i flöden till Natura 2000-området. 

Idag är södra delen av detaljplaneområdet ett lågområde som delvis tar emot vatten från 

omgivningen och risken för översvämningar skulle vara stor om området bebyggdes på 

nuvarande nivåer. Oavsett vilken lösning kommunen väljer för södra delen medför 

hårdgörande av ytor att vatten kommer behöva transporteras ut från området. För att 

minimera risken för stora flöden kommer vattnet att fördröjas i magasin, troligtvis i 

detaljplaneområdets södra del men eventuellt även i dagvattendammarna i 

detaljplaneområdets mitt, innan det leds över till diket på östra sidan av 

Rosenborgsgatan. Målet är att eventuella föroreningar ska tas om hand inom 

detaljplaneområdet och t.ex. kommer öppna dagvattenlösningar användas längs gatorna. 

Hur stora mängder samt vilken inverkan de ökade flödena har på Natura 2000-området 

behöver dock utredas vidare. Någon påverkan på hydrologin i naturtypen västlig taiga 

bedöms dock inte ske. 

Vissa typiska och karaktäristiska Natura 2000-arter, som finns i Natura 2000-området, 

nyttjar närliggande biotoper, däribland delar av aktuellt detaljplaneområde, för t.ex. 

födosök eller transport mellan andra biotoper i närområdet. Exploateringen i 

detaljplaneområdet kan därför medföra en minskning av de utpekade arternas 

födosöksområde, en fragmentering av arternas revir eller försämrade möjligheter till 

spridning då spridningsvägen minskar i yta och barriärer skapas. 

I Tabell 8 (stycke 3.4 nedan) finns en sammanställning av påverkan, föreslagna 

skyddsåtgärder och bedömda konsekvenser för de i Natura 2000-området utpekade 

naturtyperna och arterna. 

3.2.3 Skyddade och rödlistade arter  

Nedan beskrivs påverkan på skyddade och eller rödlistade arter som finns i eller i 

anslutning till detaljplaneområdet. En sammanställning av påverkan, skyddsåtgärder och 

bedömda konsekvenser för arterna finns i tabell 9 (stycke 3.4 nedan). Arter som avses 

skyddas inom Natura 2000-området tas upp i avsnitt 3.2.2 samt redovisas i Tabell 8. 

Fladdermöss 

Även om möjliga födosöksområden och livsmiljöer tas i anspråk berörs inte några viktiga 

fladdermusområden av planerna i Jakobsberg östra. Bebyggda områden blir dock lätt en 

barriär för fladdermöss vilket kan innebära att spridningsvägen mellan Mariebergsskogen 

och Jakobsbergsskogen försvagas. Tillsammans med övriga delar av programplanen för 
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Jakobsberg kan exploateringen även medföra en kumulativ effekt. Många 

fladdermusarter är känsliga för störningar i form av ljus eller buller. Högt buller i 

byggskedet, ökad trafikmängd och mer belysning kan därför medföra försämrade 

levnadsförhållanden för fladdermöss även utanför detaljplaneområdet. 

Fåglar 

En häckningsplats för ängspiplärka samt en möjlig häckningsplats för sånglärka tas i 

anspråk då fuktängen i södra delen av detaljplaneområdet bebyggs. Inga andra 

prioriterade fågelarter har rapporterats från detaljplaneområdet. Arter som häckar i 

närområdet kan dock påverkas genom en minskning av födosöksområde eller p.g.a. 

störningar såsom bullrande verksamhet i byggskedet eller ökad mänsklig aktivitet. 

Påverkan och bedömda konsekvenser för samtliga kända observationer av prioriterade 

fågelarter i eller i detaljplaneområdets närhet (exklusive de som avses skyddas i Natura 

2000-området) redovisas i tabell 9. Fåglar som avses skyddas inom Natura 2000-

området redovisas i Tabell 8. 

Groddjur 

Konstaterat lekområde för åkergroda inom detaljplaneområdet kommer att bevaras som 

naturmiljö. Ett möjligt lekområde öster om Rosenborgsgatan berörs delvis av utfyllnad 

och dagvattenhantering. I planerat parkområde i mitten av detaljplaneområdet kommer 

dagvattendammar anpassade för groddjur att anläggas. Åtgärden kommer på sikt att 

stärka möjligheten för spridning mellan Jakobsbergsskogen samt diket i västra delen 

detaljplaneområdet och lekområdena inom detaljplaneområdet samt andra livsmiljöer 

inom Natura 2000-området. Dammarna skulle på sikt även kunna fungera som 

lekområden för åkergroda och andra grod- och kräldjur. Två groddjurspassager (inklusive 

fångstarmar) under Rosenborgsgatan och en under den nya lokalgatan inom 

detaljplaneområdet kommer också att anläggas. 

Bebyggelsen i södra delen av detaljplaneområdet medför att en barriär skapas mellan 

lekvattnet i mitten av detaljplaneområdet och potentiella livsmiljöer inom golfbanans 

område. 

Insekter 

Inga livsmiljöer med kända förekomster av rödlistade eller skyddade insektsarter tas i 
anspråk. Fuktängen som berörs i södra delen av detaljplaneområdet hänger dock 
samman med ett större öppet område där flera rödlistade insektsarter förekommer. 

3.3 Åtgärder för att minimera påverkan 

För att minska detaljplanens påverkan på naturmiljö bedöms skydds- och i vissa fall även 

kompensationsåtgärder vara nödvändiga. Kompensationsåtgärderna kursiveras i detta 

avsnitt. Åtgärderna genomförs för att: 

• minska konsekvenserna av intrånget i naturmiljön, 
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• motverka den barriäreffekt mellan Natura 2000 området och 

biotopskyddsområdet Jakobsbergsskogen som uppstår då marken hårdgörs och 

byggnader uppförs,  

• motverka risken för störningar för häckande fåglar och fladdermöss, 

• förhindra att exploateringen i detaljplaneområdet bidrar till hydrologiska 

förändringar som kan skada eller försämra förutsättningarna för utpekade 

naturtyper och arter i Natura 2000-området, 

• förhindra att exploateringen i detaljplaneområdet bidrar till transport av skadliga 

föroreningar till Natura 2000-området, 

• motverka risken för förstörelse, spridning av oönskade arter och dumpning av 

avfall i näraliggande naturområden.  

3.3.1 Motverka fysiskt intrång i livsmiljöer och spridningsvägar  

Inom de områden som sparas som grönområdet är det önskvärt att i möjligaste mån 

spara den befintliga vegetation som finns. T.ex. är buskar och träd viktiga att bevara för 

att minska påverkan på fågellivet. Särskilt viktigt är det att bevara den naturliga 

vegetationen i det gröna stråk som planeras i detaljplaneområdets mitt. Detta för att 

möjliggöra fortsatt spridning genom detaljplaneområdet. Vid anläggandet av 

dagvattendammarna bör naturmiljön återställas och för området naturliga arter planteras. 

Även i andra grönområden som planeras såsom alléer och parker bör för området 

naturliga arter användas. Återplantering bör ske snarast efter anläggning av dammarna 

för att minimera tiden då livsmiljön och spridningsvägen är i anspråkstagen. Det är också 

önskvärt att träd och annan naturligt förekommande växtlighet inom planerad 

förskoletomt bibehålls alternativt återplanteras. Detta ökar bredden på en del av 

spridningsväg. 

Det är önskvärt att brynmiljöer bevaras i kanten av detaljplanen. Att bevara buskage i 

kanten minskar reducering av värdefull kantzon mot skog. Funktionen är viktig för att 

behålla och kan även öka den biologiska mångfalden om kantzoner förses med 

exempelvis blommande buskar. Skyddsåtgärden är främst aktuell i den västra kanten av 

detaljplaneområdet som angränsar direkt till skogsmark samt i söder mot golfbanan. 

Befintlig allé 

För att minimera påverkan som uppstår då 4-5 alléträd tas ned för att göra plats för ny 

korsande lokalgata kommer nya träd att planteras i de luckor som finns i allén idag. Allén 

kommer även att förlängas österut, öster om den lokalgata som planeras i nordsydlig 

riktning, samt utökas till en dubbelsidig allé genom att träd planeras även på andra sidan 

gatan. 

Fladdermöss 

För att inte riskera att påverka fladdermössen i och kring Jakobsberg är det viktigt att 

bibehålla länkar inom Jakobsbergsområdet och mellan områden väster, öster och söder 

om Jakobsberg. En av kopplingarna som är viktiga att bevara är länken mellan 
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Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen. En länk där skogen och våtmarkerna inom 

detaljplaneområdet har en betydande roll. Den naturmiljö som sparas kring befintlig 

våtmark bevaras naturlig. Även den del där dammar och gångväg anläggs bör i så stor 

utsträckning som möjligt bevaras naturlig samt återplanteras med för området naturlig 

vegetation. I området närmast Rosenborgsgatan är det viktigt att bevara träd så att 

fladdermössen får så kort passage över öppen yta som möjligt när de ska flyga över 

vägen. Även på östra sidan av vägen kan högre vegetation behöva planteras för att öka 

förutsättningarna för att fladdermössen ska kunna passera. Eventuell belysning längs 

stigen bör placeras på ett sätt så att fladdermössen inte störs. Det gröna stråket bör 

göras så brett som möjligt och på gården till den förskola som ligger intill den västra delen 

av naturområdet föreslås att träd och annan växtlighet bevaras eller återplanteras så 

långt möjligt. 

Brynmiljöer mot Jakobsbergsskogen bör bibehållas så långt möjligt. I de områden där 

skog tas i anspråk kan brynmiljöer mot bebyggelsen skapas genom att en variation av 

blommande buskage (naturligt förekommande i området), träd och ängsmark anläggas. 

Ängsmarkerna kan slås en gång per år och bör inte utgöras av klippta gräsmattor. Detta 

för att gynna insekter och fåglar. 

Den planerade parken i planområdets nordöstra del bör utformas så att arter som lever i 

Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen kan nyttja området för passage. Träd och 

buskar av i området naturlig förekommande arter bör ha företräde. För fladdermössen 

behöver öppna ytor (hårdgjorda eller gräsmattor) utan högre vegetation minimeras då de 

sällan rör sig över större öppna ytor.  

Fåglar 

En häckningsplats för ängspiplärka och en del av ett revir för sånglärka tas i anspråk för 

bebyggelsen inom detaljplaneområdet. Tillsammans med övrig planerad bebyggelse i 

Jakobsberg medför exploateringen att flera revir för arterna tas i anspråk. Som 

kompensation för den samlade påverkan på sånglärka och ängspiplärka föreslås att 

åtgärder genomförs för att stärka deras livsmiljöer i Jakobsbergsområdet och 

spridningsvägen mot Bergvik. Exempel på en åtgärd kan vara anläggande av så kallade 

’lärkrutor’. En lärkruta består av 16–20 m2 stor ruta i som inte sås och därmed skapas 

små ytor med bar jord där sånglärkorna kan häcka och samtidigt hitta mat. Två rutor/ha 

är lämpligt. Rutorna kan anläggas i jordbruksmark eller i andra öppna områden med högt 

fältskikt.  

Groddjur 

I enlighet med planen anläggs två groddjurspassager under Rosenborgsgatan och en 

under ny planerad gata genom området och kring det befintliga lekvattnet (röd ring i Figur 

6) behålls naturmiljön intakt och död ved tillåts ligga kvar. Nya dammar anläggs också. 
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Figur 6 Illustration över detaljplaneområdets centrala del. Här ryms spridningsstråk för groddjur och 
andra arter. 

Nedan följer ytterligare några förslag som förbättrar möjligheterna för en väl fungerande 

spridningsväg och möjligheterna för groddjur att nyttja dammarna som lekvatten. 

• Våtmarken i nordöstra delen av detaljplaneområdet, som bedöms kunna utgöra 

lekvatten under vattenrika år, undantas från bebyggelse och kommer därmed inte 

att fyllas ut (Figur 8). Denna åtgärd bidrar, tillsammans med andra förändringar, 

till att den hårdgjorda ytan i detaljplaneområdets nordöstra del inte kommer att 

öka jämfört med idag. Befintlig dagvattenlösning för detta område kommer också 

att ses över för att säkerställa att föroreningar inte når våtmarken. 

• Förändringar i hydrologin i befintligt lekvatten (röd ring i Figur 6) undviks genom 

att flödena till naturområdet (norr om vallen) förblir oförändrade. 

• Parkområdet bevaras så naturligt som möjligt både vad gäller vegetation och 

hydrologi. Den naturliga vegetationen sparas där det är möjligt och död ved får 

ligga kvar. Återplantering med för området naturliga arter bör ske snarast efter 

dammarna anlagts. Stenar, liggande stammar och grenar samt gropar i marken 

är element som också kan förbättra livsmiljö för groddjuren kring dammarna. 

• Stigar i området anläggs med genomsläppligt material såsom grus eller flis. 

• Eventuell belysning längs stigen anpassas så att groddjuren inte störs. Låga 

lampor som riktas bort från vattnet bör användas. 
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• Bredden på det område av spridningsstråket som groddjuren kan nyttja bör vara 

minst 50 m för att bibehålla sin ekologiska funktion. 

• Markarbetet bör begränsas så mycket som möjligt och slänter för t.ex. stigar och 

vägar bör minimeras i både antal och lutning. För många och för branta slänter 

gör att området krymper i storlek och tappar sin ekologiska funktion.  

• Vid groddjurspassagerna öster om Rosenborgsgatan kan naturmiljön behöva 

anpassas för att underlätta passage. T.ex. kan lägre vegetation planteras (klippt 

gräs bör undvikas) och stenar, grenar och stamdelar placeras ut för att 

groddjuren ska kunna skydda sig. 

• Naturliga stränder med periodvis översvämningar över stora ytor är att föredra 

och skarpa kanter på dammarna bör undvikas. 

• För att öka områdets värde för groddjur kan artificiella övervintringsplatser och 

jaktmarker anläggas. Övervintringsplatser kan bestå av en kombination av sand, 

grus, jord och gamla kvistar som skapar en naturlig miljö för grodorna. Materialet 

som används kan med fördel vara det som försvinner i samband med 

utformningen av dammarna. Vanlig groda och ibland även åkergroda övervintrar 

genom att krypa ner i dyn på botten. Det är därför viktigt att delar av dammen 

håller tillräckligt med vatten för att den inte ska bottenfrysa. 

• För att förbättra möjligheten för fortplantning i dammarna bör hydrologin bevaras 

och vid behov anpassas så att fluktuationerna inte blir allt för snabba och 

dammarna inte torkar. 

• Groddjur är känsliga för föroreningar. Därför är det viktigt att det dagvatten som 

rinner till dammar som ska kunna fungera som lekvatten inte är förorenat. Om 

infiltration av dagvatten kan ske innan vattnet når dammarna är det att föredra, 

särskilt för dagvatten som kommer från gator. 

• För att minska barriäreffekten mellan potentiella livsmiljöer inom golfbanan och 

lekvattnet inom detaljplaneområdet samt övervintringsmiljöer i Jakobsbergs-

skogen föreslås att ett naturstråk mellan Jakobsbergsskogen och golfbanan 

skapas. Detta genom att naturmiljö (t.ex. i form av ett öppet dike med 

omkringliggande vegetation) sparas eller återskapas i ett stråk på båda sidor om 

den lokalgata som planeras från Rosenborgsgatan och västerut genom 

detaljplaneområdet. Under planerad lokalgata föreslås att en groddjurspassage 

anläggs. (Figur 7) 

Figur 7 Förslag på placering av groddjurspassager (oranga pilar) samt grön passage (inom orange 
ring). 

• Som kompensation föreslås även att en groddjurspassage anläggs mellan 

golfbanan och Mariebergs våtmark enligt figur 7. Detta skulle minska risken för 

dödlighet till följd av ökad trafik och stärka spridningsmöjligheterna inom 

metapopulationen. 
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Figur 7 Förslag på placering av groddjurspassager (oranga pilar) samt grön passage (inom orange 
ring). 

3.3.2 Minska risken för störning i byggskedet 

Den största påverkan som detaljplanen bedöms ha på fågellivet generellt är buller och 

andra störningar under häckningstiden. För att minska påverkan på fågellivet i allmänhet 

och i synnerhet arter som avses skyddas i Natura 2000-området, föreslås att inga särskilt 

bullrande aktiviteter genomförs under fåglars häckningsperiod. Särskilt bullrande 

aktiviteter kan t.ex. vara borrning, krossning eller av och pålastning av hårda massor, 

spontning och pålning. För att täcka in de prioriterade fågelarter som bedöms häcka 

regelbundet i närområdet kring detaljplaneområdet (Jakobsbergsskogen, i gräsmarkerna 

direkt söder om detaljplaneområdet, i Mariebergs våtmark och Mariebergsskogen) 

föreslås att särskilt bullrande aktiviteter inte genomförs under perioden 20 mars- 31 

augusti. 

Genom att undvika särskilt bullrande aktiviteter under häckningsperioden för prioriterade 

fågelarter minskar även risken för påverkan på eventuella kolonier av fladdermöss inom 

Natura 2000-området eller i Jakobsbergsskogen. 
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3.3.3 Minska risken för förändrat flöde och föroreningar i våtmark och Natura 

2000-område 

I nordöstra delen av detaljplaneområdet kommer plankartan revideras (Figur 8) för att 

minska det område som behöver fyllas ut. Totalt ska andelen hårdgjord yta inte öka 

jämfört idag. Därmed hålls mängden dagvatten från detta område på samma nivå som 

dagens. Dagvattensystemet kommer också ses över för att säkerställa att föroreningar 

inte påverkar groddjur och andra arter i våtmarken inom detaljplaneområdet samt i Natura 

2000-området. 

 

Figur 8 Skiss över förslag till förändrad bebyggelsestruktur öster om Rosenborgsgatan (Karlstad 
kommun 2017-11-01). Våtmarken med åkergroda bevaras. 

Även i nordvästra delen av detaljplaneområdet anpassas dagvattensystemet så att inga 

betydande förändringar av avrinningen till diket öster om Rosenborgsgatan. Längs 

lokalgator planeras öppna dagvattenlösningar för att förebygga att eventuella 

föroreningar når Natura 2000-området. 

Vad gäller avvattning från den södra delen av detaljplaneområdet kommer magasinering 

ske innan vattnet leds vidare till diket öster om Rosenborgsgatan. Ytterligare 

skyddsåtgärder tas fram i ett senare skede då kommunen valt metod för utformning av 

denna del av detaljplaneområdet. 
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Invallning eller höjning av marken kan även innebära en påverkan på vattennivån i älven 

uppströms detaljplaneområdet i samband med höga flöden.  

3.3.4 Motverka risk för spridning av näring och oönskade arter 

I samband med att mark omvandlas till tomtmark ökar möjligheten för enskilda tomtägare 

att utforma sin egen trädgård och plantera växter, såväl inhemska som ej inhemska arter. 

Dessa arter riskerar att spridas till den näraliggande naturmarken och bli ett inslag som i 

värsta fall kan konkurrera ut inhemska arter. Trädgårdsavfall kan också leda till oönskad 

tillförsel av näring i känsliga områden. För att minimera risken för att trädgårdsavfall 

sprids till näraliggande naturmark föreslås att information om närområdets unika 

naturvärden delas ut till alla nya bostadsägare och sätts upp i allmän naturmark. 

3.4 Konsekvenser 

I Tabell 8 görs en sammanställning av påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser för 

de naturtyper och arter som avses skyddas i Natura 2000-området. Påverkan, 

skyddsåtgärder och konsekvenser för övriga skyddade eller rödlistade arter beskrivs i 

tabell 9. En samlad bedömning för samtliga konsekvenser för naturintressen redovisas i 

tabell 10. Konsekvenserna bedöms utifrån att föreslagna skyddsåtgärder genomförs.  

Tabell 8 Påverkan, skyddsåtgärder och bedömda konsekvenser för naturtyper och arter utpekade 
att skyddas i Klarälvsdeltat. Föreslagna kompensationsåtgärder redovisas kursivt. ¤Särskilt bullrande 
aktiviteter kan vara t.ex. borrning, spontning, pålning, lastning eller avlastning av hårda massor).   

Naturtyp/ Art Förekomst Påverkan Skyddsåtgärder Konsekvenser för 

bevarandestatus 

Svämlövskog* Finns inte i närheten 

av detaljplaneområdet 

Ingen påverkan på naturtypen - - 

Naturligt näringsrika 

sjöar 

Finns inte i närheten 

av detaljplaneområdet 

Ingen påverkan på naturtypen - - 
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Fuktängar Ligger nära men inte i 

direkt anslutning till 

detaljplaneområdet 

Inga ingrepp sker i naturtypen. 

Huruvida någon indirekt 

påverkan till följd av ökat flöde 

och ökad tillförsel av 

näringsämning eller 

föroreningar kommer uppstå 

går idag inte att bedöma i 

nuläget.  

Infiltration och 

förbättrade 

dagvattenlösningar i 

nordöstra och 

nordvästra delen av 

dp-området samt 

minskning av det 

område som fylls ut 

öster om 

Rosenborgsgatan 

förhindrar ökade 

flöden till Natura 2000-

området och minskar 

risken för föroreningar. 

Magasinering av 

vatten i 

detaljplaneområdets 

södra del.  

Naturtypen har inte 

gynnsam 

bevarandestatus. Det 

finns en risk att 

förändrade flöden från 

södra delen av dp-

områdets södra del kan 

påverka hydrologin i 

fuktängen. Risk för 

ökade mängder 

näringsämnen eller 

föroreningar finns 

också. Huruvida ökat 

vattentillflöde är 

positivt eller negativt 

för fuktängen har inte 

utretts. Då påverkan 

inte är klargjord tas 

bedömning av 

konsekvenserna för 

naturtypen till följd av 

ökat flöde från 

detaljplaneområdets 

södra del därför upp 

separat i ett senare 

skede. 

Silikatgräsmarker* Finns inte i närheten 

av detaljplaneområdet 

Ingen påverkan på naturtypen. - - 

Västlig Taiga* Ligger i direkt 

anslutning till 

detaljplaneområdets 

nordöstra del 

Inga ingrepp sker i naturtypen. 

Någon förändring av 

hydrologin bedöms inte ske. 

Avverkningar av skog och 

upprättande av byggnader 

inom detaljplaneområdet 

innebär att bärriärer skapas 

vilket medför försämrade 

spridningsmöjligheter till och 

från Mariebergsskogen. 

Området som ska fyllas 

ut öster om 

Rosenborgsgatan 

kommer att minskas. 

Området närmast 

naturtypen kommer 

inte att fyllas ut och 

bården av salix 

bevaras.  

En bred grön korridor i 

centrala delarna av 

detaljplaneområdet 

bevaras. Ett smalt 

grönt stråk i norra 

delen av 

detaljplaneområdet 

skapas. 

Något försämrade 

spridningsmöjligheter 

för naturtypens typiska 

och karaktäristiska 

arter. För de typiska 

arterna knärot och 

tallticka som är kända 

från Mariebergsskogen 

bedöms påverkan vara 

mycket liten. Några 

konsekvenser för 

naturtypens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 
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Rördrom 

 

Häckar i flera större 

vassområden i 

Klarälvsdeltat. Nyttjar 

inte detaljplane-

området. 

Störningar i form av högt 

buller under byggskedet och 

ökad mänsklig närvaro i 

driftskedet i område som 

redan i dag är välbesökt. Risk 

för ändrat vattenflöde och 

näringsmängd/föroreningar. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

I och med föreslagna 

skyddsåtgärder bedöms 

risken för påverkan på 

häckningsframgången 

vara liten. Möjlighet till 

häckning bedöms inte 

försämras. Det är inte 

sannolikt att ökade 

flöden från södra delen 

av dp-området medför 

någon risk för påverkan 

på större vassområde 

på ett sådant sätt att 

bevarandestatus för 

rördrom försämras.  

Brun kärrhök 

 

Häckar vid Mariebergs 

våtmark. Nyttjar öppen 

mark inom 

detaljplaneområdet för 

födosök. 

En mycket liten del av 

födosöksområdet tas i 

anspråk. Kumulativa effekter 

kan dock uppstå p.g.a. 

planprogrammet. Störningar i 

form av högt buller under 

byggskedet samt störning till 

följd av ökad mänsklig närvaro 

i driftskedet i område som 

redan är välbesökt. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

I och med föreslagna 

skyddsåtgärder bedöms 

risken för påverkan på 

artens häcknings- eller 

födosöksframgång vara 

liten. Några 

konsekvenser för 

möjligheten till häckning 

bedöms inte ske. Då 

arten är rörlig och 

födosöker över stora 

områden bedöms risken 

för negativa 

konsekvenser för reviret 

som helhet vara mycket 

begränsad även 

inkluderande 

kumulativa effekter för 

planprogrammet som 

helhet. Någon påverkan 

på bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Småfläckig 

sumphöna 

 

Har hörts spela vid ett 

fåtal tillfällen vid 

Mariebergs våtmark 

och golfbanan, men 

inte de senaste 10 

åren. 

Inga intrång görs i artens 

möjliga livsmiljö. 

Eventuella framtida 

häckningar skulle kunna störas 

av buller i byggskedet och 

ökad mänsklig närvaro. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Någon risk för påverkan 

på möjligheter till 

häckning i närområdet 

bedöms inte ske. 

Bevarandestatus 

bedöms inte påverkas. 

Brushane 

 

Arten har vid ett par 

tillfällen setts rasta en 

bit söder om 

detaljplaneområdet. 

Detaljplanen medför sannolikt 

inga intrång i potentiella 

rastlokaler. 

Buller i byggskedet och ökad 

mänsklig närvaro kan störa 

arten vid eventuell rastning. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Detaljplanen bedöms 

inte medföra någon risk 

för konsekvenser för 

artens bevarandestatus. 
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Grönbena 

 

Arten har setts rasta 

söder om 

detaljplaneområdet 

enstaka år. 

Detaljplanen medför sannolikt 

inga intrång i potentiella 

rastlokaler. Buller i byggskedet 

och ökad mänsklig närvaro kan 

störa arten vid eventuell 

rastning. 

- Detaljplanen bedöms 

inte medföra någon risk 

för konsekvenser för 

artens bevarandestatus. 

Fisktärna* 

 

Häckning vid 

Jakobsbergsbron har 

konstaterats enstaka 

år. 

Detaljplanen medför inga 

ingrepp i artens livsmiljö. 

- Detaljplanen bedöms 

inte medföra någon risk 

för konsekvenser för 

artens bevarandestatus. 

Spillkråka* 

 

Inga rapporter av arten 

i artportalen eller 

noteringar vid 

fågelinventering inom 

Jakobsberg. Passande 

habitat finns dock i 

Mariebergsskogen och 

Jakobsbergsskogen. 

En liten andel lämpligt habitat 

tas i anspråk och 

spridningsvägen mellan 

Mariebergsskogen och 

Jakobsbergsskogen försämras. 

Buller i byggskedet och ökad 

mänsklig närvaro kan störa ev 

fåglar i Jakobsbergsskogen och 

Mariebergsskogen. 

Bevarande av 

biotopskyddade 

skogsområden, ett 

grönt stråk i centrala 

delarna av 

detaljplaneområdet 

samt skapande av 

mindre grönt stråk i 

nordöst. Inga särskilt 

bullrande aktiviteter* 

genomförs under 

perioden 20 mars-31 

augusti. 

Detaljplanen bedöms 

inte medföra någon risk 

för konsekvenser för 

artens bevarandestatus. 

Sångsvan* 

A038 

Rastar i närområdet 

nästan årligen men har 

inte rapporterats i eller 

i direkt anslutning till 

detaljplaneområdet 

Detaljplanen medför sannolikt 

inga intrång artens rastlokal. 

- Detaljplanen bedöms 

inte medföra någon risk 

för konsekvenser för 

artens bevarandestatus. 

Citronfläckad 

kärrtrollslända 

Har rapporterats vid 

öppna vattnet direkt 

öster om, utanför, dp-

området 

(länsstyrelsens 

inventering) samt intill 

Mariebergsskogen. 

Delar av Mariebergs våtmark 

tas i anspråk för bebyggelse 

och utfyllnad. 

Den del av våtmarken 

som ligger inom dp-

området kommer 

undantas från 

bebyggelse och 

bevaras intakt. 

Det bedöms inte finnas 

någon risk för påverkan 

på artens möjligheter till 

överlevnad i området 

eller artens 

bevarandestatus. 

Bred paljettdykare Inga rapporter om 

arten finns i eller i 

närheten av dp-

området. 

Ingen påverkan bedöms ske på 

arten eller dess livsmiljö. 

- Artens möjlighet att 

nyttja lämpliga områden 

som livsmiljö bedöms 

inte påverkas av 

detaljplanen. Några 

konsekvenser för artens 

bevarandestatus 

bedöms inte finnas. 
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Lax Finns inte i 

detaljplaneområdet 

eller dess närhet. 

Ingen påverkan bedöms ske på 

arten eller dess livsmiljö. 

Pålning inom 

detaljplaneområdet bedöms 

inte ha någon effekt på fisk i 

Klarälven. 

- Artens möjlighet att 

nyttja lämpliga områden 

som livsmiljö bedöms 

inte påverkas av 

detaljplanen. Några 

konsekvenser för artens 

bevarandestatus 

bedöms inte uppstå. 

Asp Finns inte i 

detaljplaneområdet 

eller dess närhet. 

Ingen påverkan bedöms ske på 

arten eller dess livsmiljö. 

Pålning inom 

detaljplaneområdet bedöms 

inte ha någon effekt på fisk i 

Klarälven. 

 Artens möjlighet att 

nyttja lämpliga områden 

som livsmiljö bedöms 

inte påverkas av 

detaljplanen. Inga 

konsekvenser för artens 

bevarandestatus 

bedöms uppstå. 
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Tabell 9 Påverkan och konsekvenser för skyddade och rödlistade arter. *Särskilt bullrande aktiviteter 
kan vara t.ex. borrning, spontning, pålning, lastning eller avlastning av hårda massor). 

Art Förekomst Påverkan Skyddsåtgärder Konsekvenser 

Åkergroda I våtmark i mellersta 

delen av 

detaljplaneområdet. 

Spelande exemplar 

påträffades på våren och 

simmande exemplar 

senare under sommaren. 

Bedöms även nyttja 

våtmarken i nordöstra 

delen av dp-området 

som lekvatten under 

vattenrika år. Flera 

potentiella lekvatten 

finns i närområdet. 

Potentiella vinterhabitat 

finns kring spelplatsen 

samt i 

Jakobsbergsskogen och 

Mariebergsskogen. Flera 

lämpliga dammar finns 

inom spridningsavstånd. 

Delar av möjliga vinterhabitat i 

lekvattnets närhet tas i 

anspråk. Ett möjligt lekvatten 

påverkas delvis av utfyllning 

och dagvattenhantering. 

Förstärkt spridningsstråk och 

tillkomst av nya möjliga 

lekområden samt anläggande 

av flera groddjurspassager. 

Bebyggelsen i södra delen av 

dp-området skapar en barriär 

mellan potentiella livsmiljöer 

inom golfbaneområdet och 

övervintringsområden i 

Jakobsbergsskogen samt 

lekvattnet inom dp-området. 

Våtmark i nordöstra 

delen av dp-området 

bevaras intakt och 

dagvattenhanteringen 

norr och väster om 

våtmarken förbättras. 

Dammarna i 

spridningsstråket 

anpassas på olika sätt 

för groddjur (i enlighet 

med föreslagna 

skyddsåtgärder i 3.3). 

Gångstigen genom 

spridningsstråket 

anläggs med 

genomsläppligt material 

och eventuell belysning 

vid stigen begränsas och 

anpassas för att inte 

störa grodorna. Ett litet 

spridningsstråk i 

sydvästra delen av dp-

området (inkl 

groddjurspassage) 

skapas. 

Som kompensation kan 

även en passage mellan 

golfbanan och Natura 

2000-området anläggas. 

 

Risken för att 

individer dödas i 

trafiken minskar. I 

och med 

föreslagna 

skyddsåtgärder 

bedöms artens 

möjlighet till lek, 

övervintring och 

spridning mellan 

olika lekdammar 

förbättras lokalt. 

På sikt kan 

utökningen av 

antalet dammar 

m.fl. åtgärder 

medföra positiva 

konsekvenser för 

metapopulationen. 

Arten har gynnsam 

bevarandestatus 

lokalt (Calluna 

2016) och 

nationellt. Några 

negativa 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte 

uppstå. 

Kumulativa 

effekter kan 

uppstå 

tillsammans med 

övrig planerad 

exploatering inom 

Jakobsberg. Dessa 

beömds dock inte 

medföra negativa 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

lokalt (Calluna 

2016). 
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Mindre vattensala-

mander 

Enstaka exemplar i 

våtmark väster om 

Jakobsbergsskogen, 

öster om gamla flygfältet 

samt öster om 

Rosenborgsgatan (ej i 

lekområde). 

Möjlig spridningsväg genom 

dp-området minskar i yta 

samtidigt som kvaliteten 

förbättras och tre 

groddjurspassager med 

fångstarmar anläggs. 

Bebyggelsen i södra delen av 

dp-området skapar en barriär 

mot potentiella livsmiljöer 

inom golfbaneområdet. 

Våtmark i nordöstra 

delen av dp-området 

bevaras. Anpassningar 

av dammarna i mitten 

av spridningsstråket 

görs för groddjur. Ett 

litet spridningsstråk i 

sydvästra delen av dp-

området (inkl 

groddjurspassage) 

skapas. 

Som kompensation kan 

även en passage mellan 

golfbanan och Natura 

2000-området anläggas. 

Risken för 

dödlighet minskar 

vid passage över 

Rosenborgsgatan. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte 

uppstå. 

Sydfladdermus Väster om 

detaljplaneområdet. 

Jaktmarker kring våtmark 

och ängsmarker vid 

gamla flygfältet. 

Lämpliga hålträd kan 

finnas i 

Jakobsbergsskogen. 

Hålträd finns även kring 

våtmarken öster om dp-

området. 

Störningar i form av 

byggbuller kan förekomma i 

anläggningsskedet. 

Spridningsvägen till 

Mariebergsskogen och 

Mariebergs våtmark försvagas 

då delar av skogen ersätts 

med bebyggelse. 

Biotopskyddade områden, där 

chansen för hålträd är störst, 

bevaras. 

Eventuell belysning vid 

gångstigen i dp-

områdets mitt 

begränsas och anpassas 

för att inte störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti.  

I och med 

föreslagna 

skyddsåtgärder 

bedöms inga 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

ske. 

Större brun-

fladdermus, 

nordfladdermus 

Väster om 

detaljplaneområdet. 

Jaktmarker kring våtmark 

och ängsmarker vid 

gamla flygfältet. 

Lämpliga hålträd kan 

finnas i 

Jakobsbergsskogen. 

Hittades även på hösten. 

Nordfladdermus finns 

även noterad direkt 

öster om dp-området vid 

dammen intill 

Mariebergs våtmark och 

båda arterna vid 

Klarälven söder om 

våtmarken. Potentiella 

livsmiljöer med hålträd 

finns kring våtmarken 

öster om dp-området.  

Biotopskyddade områden, där 

chansen för hålträd är störst, 

bevaras. Spridningsvägen 

mellan 

Mariebergsskogen/Mariebergs 

våtmark och 

Jakobsbergsskogen ersätts 

delvis med bebyggelse men 

ett spridningsstråk i mitten av 

dp-området bevaras. 

Störningar i form av 

byggbuller kan förekomma i 

anläggningsskedet.  

Eventuell belysning vid 

stigen i naturområdet 

begränsas och anpassas 

för att inte störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

arternas 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 
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Gråskimlig 

fladdermus, 

dvärgpipistrell 

Väster om 

detaljplaneområdet. 

Jaktmarker kring våtmark 

och ängsmarker vid 

gamla flygfältet. 

Potentiella livsmiljöer 

med hålträd finns kring 

våtmarken öster om dp-

området. 

Biotopskyddade områden, där 

chansen för hålträd är störst, 

bevaras. Störningar i form av 

byggbuller kan förekomma i 

anläggningsskedet. 

Spridningsvägen mellan 

Mariebergsskogen/Mariebergs 

våtmark och 

Jakobsbergsskogen ersätts 

delvis med bebyggelse men 

ett naturområde bevaras 

genom detaljplaneområdet. 

Eventuell belysning vid 

stigen i naturområdet 

begränsas och anpassas 

för att inte störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

I och med 

föreslagna 

skyddsåtgärder 

bedöms inga 

konsekvenser för 

arternas 

bevarandestatus 

bedöms ske. 

Vatten- eller 

mustaschfladdermus 

samt 

taigafladdermus 

Finns väster om dp-

området samt söder om 

Mariebergs våtmark, 

intill Klarälven. 

Biotopskyddade områden, där 

chansen för hålträd är störst, 

bevaras. Störningar i form av 

byggbuller kan förekomma i 

anläggningsskedet. 

Spridningsvägen mellan 

Mariebergsskogen/Mariebergs 

våtmark och 

Jakobsbergsskogen ersätts 

delvis med bebyggelse men 

ett naturområde bevaras 

genom detaljplaneområdet. 

Eventuell belysning vid 

stigen i naturområdet 

begränsas och anpassas 

för att inte störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

arternas 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Stare Noterats regelbundet vid 

Mariebergsskogen och 

våtmarken de sista åren 

bl.a. med konstaterad 

parning 2017. 

Buller under byggskedet samt 

ökad mänsklig närvaro kan 

störa. Naturområdet som 

sparas genom 

detaljplaneområdet möjliggör 

även fortsatt spridning till 

Jakobsbergsskogen. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Trastsångare I vassen vid 

Mariebergsskogen nära 

Naturum. Vid älvkanten 

vid Mariebergs våtmark 

och vid gamla flygfältet. 

Buller under byggskedet samt 

ökad mänsklig närvaro kan 

störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Kungsfågel Har rapporterats från 

Mariebergsskogen. 

Buller under byggskedet samt 

ökad mänsklig närvaro kan 

störa. Naturområdet som 

sparas genom 

detaljplaneområdet möjliggör 

även fortsatt spridning till 

Jakobsbergsskogen. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Årta Ett-två par i lämpligt 

habitat har rapporterats 

enstaka tillfällen från 

Mariebergs våtmark, 

bl.a. 2015. 

Buller under byggskedet samt 

ökad mänsklig närvaro kan 

störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 
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Dvärgmås I Mariebergs våtmark. 

Två par konstaterades 

häcka 2015. Även 

flygfärdig unge sågs. 

Buller under byggskedet samt 

ökad mänsklig närvaro kan 

störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Sävsparv Par rapporteras 

regelbundet från 

Mariebergs 

våtmark/strandängar, 

bl.a. 2017. Även flygga 

ungar har noterats. Det 

finns även några 

individer vid gamla 

flygfältet och häckning 

konstaterades vid 

våtmarken mellan 

flygfältet och 

Jakobsbergsskogen. 

Buller under byggskedet samt 

ökad mänsklig närvaro kan 

störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti.  

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Ängspiplärka Permanent territorium i 

Mariebergs våtmark och 

strandängar samt vid 

gamla flygfältet. 2-10 

individer rapporteras så 

gott som årligen från 

båda områdena. 

Häckning inom 

detaljplaneområdets 

södra ängsmark har 

konstaterats. Ca 15 par 

totalt på de öppna 

gräsmarkerna inom och 

söder om 

detaljplaneområdet. 

Finns även i 

Knappstadsviken och 

sannolikt i flera 

närliggande områden. 

En av flera kända 

häckningsplatser inom 

Jakobsberg kommer att tas i 

anspråk.  

Buller under byggskedet samt 

ökad mänsklig närvaro kan 

störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Som kompensation för 

den samlade påverkan 

inom Jakobsberg 

föreslås att åtgärder för 

att stärka livsmiljön för 

den lokala populationen 

tas fram. 

 

Arten bedöms ha 

gynnsam 

bevarandestatus 

lokalt. Någon risk 

för negativa 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

till följd av 

planerad 

bebyggelse i Östra 

Jakobsbergbedöms 

inte uppstå. 

Kumulativa 

effekter kan 

uppstå till följd av 

övrig planerad 

exploatering inom 

Jakobsberg men 

bedöms inte hota 

artens gynnsamma 

bevarandestatus i 

området (Calluna 

2016). Det är dock 

viktigt att övriga 

revir i Jakobsberg 

(som inte berörs 

av aktuell planerad 

bebyggelse) 

bibehålls. 
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Sånglärka Permanent territorium i 

Mariebergs våtmark. 1-4 

individer har 

rapporterats per tillfälle. 

Bon med ungar har 

konstaterats flera år. 

Finns även permanent, 

årligen rapporterad, vid 

gamla flygfältet där upp 

till 20 individer 

observerats. Ca 9 revir 

finns i de öppna 

gräsmarkerna inom och 

söder om dp-området. 

Vid Knappstadsviken 

finns revir och sannolikt 

även på flera platser i 

närområdet. 

En del av ett revir med 

möjlighet till häckning 

kommer att tas i anspråk. 

Buller under byggskedet samt 

ökad mänsklig närvaro kan 

störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Som kompensation för 

den samlade påverkan 

inom Jakobsberg 

föreslås att åtgärder för 

att stärka livsmiljön för 

den lokala populationen 

tas fram, t.ex. 

anläggande av 

lärkrutor. 

Arten bedöms ha 

gynnsam 

bevarandestatus 

lokalt (Calluna 

2016). En del av 

ett revir tas i 

anspråk men 

någon risk för 

negativa 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte 

ske.Kumulativa 

effekter kan 

uppstå till följd av 

övrig planerad 

exploatering inom 

Jakobsberg men 

bedöms inte hota 

artens gynnsamma 

bevarandestatus i 

området (Calluna 

2016). Det är dock 

viktigt att övriga 

revir i Jakobsberg 

(som inte berörs 

av aktuell planerad 

bebyggelse) 

bibehålls. 

Jorduggla Enstaka rapport av två 

individer från Gamla 

flygfältet. Inga 

häckningar har 

konstaterats men 

området anses ha stor 

betydelse för 

övervintrande/flyttande 

individer (Culluna 2015). 

Inga rapporter om 

observationer finns från 

detaljplaneområdet 

finns. 

Buller under byggskedet samt 

ökad mänsklig närvaro skulle 

kunna störa eventuella 

rastande eller övervintrande 

individer. 

 Någon risk för att 

störningar för 

eventuella 

rastande fåglar i 

närområdet skulle 

påverkan artens 

bevarandestatus 

bedöms inte 

finnas. 

Sommargylling Enstaka rapport från 

Mariebergs våtmark. 

Buller under byggskedet samt 

ökad mänsklig närvaro kan 

störa. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 
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Brunand 6 individer varav ett 

ruvande par 2001 i 

Mariebergs våtmark. 

Eventuella individer kan störas 

av buller under byggskedet 

samt ökad mänsklig närvaro. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Gröngöling Har rapporterats från 

Mariebergs våtmark 

både 2016 och 2017. 

Tidigare rapporter finns 

från Mariebergsskogen. 

Har även noterats i 

Jakobsbergsskogen och 

området kring Gamla 

flygfältet. 

Livsmiljöer i biotopskyddade 

skogsområdena bevaras. Kan 

störas av buller under 

byggskedet samt ökad 

mänsklig närvaro. 

Spridningsvägen försvagas då 

hårdgjorda ytor övergår i 

byggnader men arten kommer 

även fortsatt kunna passera 

dp-området både via bevarade 

naturmiljöer och över 

planerade byggnader. 

I nordöstra delen av dp-

området förskjuts 

bebyggelsen norrut så 

att mindre natur tas i 

anspråk. Inga särskilt 

bullrande aktiviteter* 

genomförs under 

perioden 20 mars-31 

augusti.  

Den försvagning 

som sker av 

spridningsvägen 

bedöms inte 

medföra några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus. 

Mindre hackspett Lövskogen sydväst om 

Mariebergs strandängar 

där även häckning med 

tre ungar har 

rapporterats något år. 

Har även rapporterats 

från Gamla flygfältet 

flera år, senast 2016. 

Inga lämpliga 

häckningsområden tas i 

anspråk. Biotopskyddade 

skogsområdena bevaras. Kan 

störas av buller under 

byggskedet samt ökad 

mänsklig närvaro. Delar av 

spridningsvägen mellan olika 

livsmiljöer försvagas vid 

exploateringen. Passage söder 

om och genom dp-området 

bedöms även fortsatt kunna 

ske. 

I nordöstra delen av dp-

området förskjuts 

bebyggelsen norrut så 

att mindre natur tas i 

anspråk. Inga särskilt 

bullrande aktiviteter* 

genomförs under 

perioden 20 mars-31 

augusti.  

Den försvagning 

som sker av 

spridningsvägen 

bedöms inte 

medföra några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus. 

Buskskvätta Ett par noteringar från 

Mariebergs våtmark och 

några från Gamla 

flygfältet. Några revir 

finns söder om 

detaljplaneområdet. 

Kan störas av buller under 

byggskedet samt ökad 

mänsklig närvaro. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti.  

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Vaktel Enstaka notering från 

gamla flygfältet. 

Bedöms inte påverkas. - Inga konsekvenser 

för arten. 

Törnskata Enstaka notering av par i 

trädridån norr om 

dammen, väster om 

fågeltornet. Ett par 

häckningar i södra 

Jakobsberg. 

Kan störas av buller under 

byggskedet samt ökad 

mänsklig närvaro. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti.  

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 
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Tornseglare Parning vid naturum har 

rapporterats ett fåtal år. 

Arten nyttjar öppna 

marker söder om dp-

området som 

födosöksområde. 

Kan störas av buller under 

byggskedet samt ökad 

mänsklig närvaro. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Gulsparv Upp till 4 individer ses 

regelbundet vid gamla 

flygfältet. Totalt minst 2 

revir söder/väster om 

detaljplaneområdet. 

Enstaka rapporter från 

Mariebergs våtmark. 

Kan störas av buller under 

byggskedet samt ökad 

mänsklig närvaro. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Trädlärka Enstaka notering från 

Mariebergs våtmark. 

Kan störas av buller under 

byggskedet samt ökad 

mänsklig närvaro. 

Inga särskilt bullrande 

aktiviteter* genomförs 

under perioden 20 

mars-31 augusti. 

Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Pungmes Notering vid Mariebergs 

våtmark innan 

restaureringen samt vid 

gamla flygfältet 2014. 

Lämpliga 

häckningsmiljöer kan 

finnas i södra delen av 

Jakobsberg. 

Bedöms inte påverkas.  Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Rosenfink Rapporterades från 

Mariebergs våtmark 

1997 och Gamla 

flygfältet 2003. Lämpliga 

häckningsmiljöer kan 

finns främst i södra delen 

av Jakobsberg. 

Bedöms inte påverkas.  Några 

konsekvenser för 

artens 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Sparvuggla Enstaka notering från 

Gamla flygfältet. 

Ingen påverkan - Inga konsekvenser 

för arten. 

Ängsmetallvinge 11-25 st väster om 

landningsbanan, nordost 

om hangarerna. 

Ingen påverkan - Inga konsekvenser 

för arten. 

Violettkantad 

guldvinge 

5-10 st väster om f.d. 

landningsbanan, nordost 

om hangarerna. 

Ingen påverkan - Inga konsekvenser 

för arten. 

Sexfläckig bastard-

svärmare 

Minst 50 väster om 

gamla landningsbanan, 

norr om golfbanan. 

Ingen påverkan - Inga konsekvenser 

för arten. 

Klasbryum Strandkanten och 

strandängarna söder om 

Mariebergsskogen. Flera 

platser kring våtmarken. 

Inga ingrepp i artens livsmiljö. 

Huruvida arten skulle kunna 

påverkas av eventuella 

tillkommande flöden bedöms i 

ett senare skede. 

Magasinering av vatten 

för att minska risken för 

föroreningar 

Preliminär 

bedömning är att 

artens 

bevarandestatus 

inte påverkas. 
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Tallticka Mariebergsskogen. Skog med gamla tallar saknas 

idag mellan Mariebergsskogen 

och Jakobsbergsskogen. 

- Inga konsekvenser 

för artens 

bevarandestatus 

bedöms ske. 

Gul nålfruktsmossa Flera observationer intill 

lilla tornet, 

strandängarna söder om 

Mariebergsskogen. 

Inga ingrepp i artens livsmiljö. 

Huruvida arten skulle kunna 

påverkas av eventuella 

tillkommande flöden bedöms i 

ett senare skede. 

Magasinering av vatten 

för att minska risken för 

föroreningar 

Preliminär 

bedömning är att 

artens 

bevarandestatus 

inte påverkas. 

Knärot I Mariebergsskogen. Ingen påverkan på artens 

livsmiljö. 

- Inga konsekvenser 

för arten. 

Nattviol Fler än 1000 individer 

finns spridda över 

flygfältet. 

Ingen påverkan - Inga konsekvenser 

för arten. 

Mattlummer På gamla flygfältet. Ingen påverkan - Inga konsekvenser 

för arten. 

Ask Yngre exemplar finns 

inom dp-området. 

Biotopskyddade områden 

bevaras i sin helhet. En del av 

träden kommer att avverkas 

för att ge plats för bebyggelse 

och en del bevaras i 

naturmiljön i mitten av 

detaljplaneområdet. 

- Arten kommer 

även fortsatt 

kunna finnas kvar i 

dp-området. Arten 

hotas främst av 

askskottsjuka och 

några 

konsekvenser för 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

Alm Enstaka grov men annars 

yngre exemplar finns 

inom dp-området 

Biotopskyddade områden 

bevaras i sin helhet. En del av 

träden kommer att avverkas 

för att ge plats för bebyggelse 

och en del bevaras i 

naturmiljön i mitten av 

detaljplaneområdet. 

- Arten kommer 

även fortsatt 

kunna finnas kvar i 

dp-området. Arten 

hotas främst av 

almsjuka och 

några 

konsekvenser för 

bevarandestatus 

bedöms inte ske. 

 

I tabell 10 nedan beskrivs de samlade konsekvenser som detaljplanen bedöms medföra 
för olika naturintressen i området. Bedömningen, inklusive färgnyckeln, utgår från skalan i 
tabell 1 i avsnitt 2.1.2. 
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Tabell 10 Samlad bedömning av konsekvenser för naturintressen i och kring aktuellt 
detaljplaneområde. 

Aspekt Påverkan Konsekvens 

Naturmiljö och 

arter inom 

detaljplaneområdet 

Delar av naturmiljöer med i första hand lågt, men även till viss del 

påtagligt naturvärde tas i anspråk för bebyggelse, gator och parkmark 

medan andra delar bevaras eller återställs. Det är främst naturmiljö i 

södra delen av detaljplaneområdet som berörs. Biotopskyddade 

skogsområden bevaras i sin helhet. Livsmiljö för åkergroda bevaras och 

förutsättningarna för arten förbättras i närområdet. Risken för att 

groddjur dödas i trafiken bedöms minska. En häckningsplats för 

ängspiplärka och en del av ett revir för sånglärka försvinner men 

bedöms inte påverka arternas bevarandestatus då arterna är vanlig i 

hela Jakobsberg och förutsättningarna för häckning i närområdet är 

goda. Naturområden med inslag av yngre alm och ask samt enstaka 

äldre alm, berörs av bebyggelsen. Arterna kommer att kunna växa kvar 

i detaljplaneområdet och bevarandestatus för dessa träd bedöms inte 

påverkas av planerad exploatering då de i första hand hotas av 

sjukdomar dödar träden. 

Ett område av lokalt intressen samt 

delar av områden med övrigt eller lågt 

intressen påverkas varaktigt. En av flera 

häckningsplatser för två skyddade 

fågelarter försvinner men 

bevarandestatus bedöms inte påverkas. 

För åkergroda och andra groddjur 

förbättras förutsättningarna inom 

kvarvarande naturmiljöer. Mänskliga 

närvaro ökar i redan välbesökta 

naturområden. De samlade 

konsekvenserna för naturmiljön inom 

detaljplaneområdet bedöms vara 

måttliga. 

Skyddade och 

rödlistade arter 

utanför 

detaljplaneområdet 

Golfbanan, Jakobsbergsskogen, Mariebergsskogen och Mariebergs 

våtmark är välbesökta men en ökad mänsklig närvaro i eller i närheten 

av dessa kan medföra ökad störning för djurlivet, i första hand för 

fåglar. Inga intrång i arternas livsmiljöer görs. Skyddsåtgärder för 

minskning av högt buller i byggskedet minimerar störningen. Risken för 

att groddjur dödas i trafiken på Rosenborgsgatan bedöms minska. 

Påverkan på arternas livsmiljöer till följd av eventuella ökade flöden 

eller föroreningar från södra delen av detaljplaneområdet bedöms i ett 

senare skede. 

En viss ökad störning kan uppstå för de 

prioriterade fågelarter som bedöms 

häcka regelbundet i närområdet. Ingen 

av arternas bevarandestatus bedöms 

påverkas. Konsekvenserna för skyddade 

och rödlistade arter utanför 

detaljplaneområdet bedöms 

sammantaget vara små. Kumulativa 

effekter till följd av annan exploatering i 

arternas livsmiljö i närområdet kan 

uppstå dock inte på ett sätt som 

påverkar arternas bevarandestatus. 

Konsekvenser för arterna till följd av 

eventuella förändrade flöden från 

detaljplaneområdets södra del bedöms i 

ett senare skede. 
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Natura 2000-

området samt dess 

ingående 

naturtyper och 

arter 

Inga direkta intrång eller skador sker i Natura 2000-området. Flöden 

och risken för föroreningar från nordvästra och nordöstra delarna av 

detaljplaneområdet bedöms inte förändras nämnvärt. 

Mariebergsskogen och Mariebergs våtmark är välbesökta men en ökad 

mänsklig närvaro i eller i närheten av dessa kan medföra en viss ökad 

störning för djurlivet, i första hand för fåglar. Skyddsåtgärder för 

minskning av högt buller i byggskedet minimerar störningen under 

häckningsperioden för de i Natura 2000-området ingående 

fågelarterna som häckar i området. Av de i Natura 2000-området 

utpekade fågelarterna har häckning i närområdet endast konstaterad 

för Rördrom och brun kärrhök. Övriga arter är rastande eller har inte 

observerats alls i detaljplaneområdets närområde. En mycket liten 

andel av brun kärrhöks födosöksområde kommer att tas i anspråk för 

bebyggelse. Varken brun kärrhöks eller andra ingående arters 

bevarandestatus bedöms påverkas.  

Påverkan på arternas livsmiljöer till följd av eventuella ökade flöden 

eller föroreningar från södra delen av detaljplaneområdet bedöms i ett 

senare skede då val av strategi för byggande valts. 

En viss ökad störning kan uppstå p.g.a. 

ökad mänsklig närvaro i och kring 

Natura 2000-området.  

Några konsekvenser för de ingående 

naturtypernas eller arternas 

bevarandestatus bedöms inte ske. 

Bevarandesyftet bedöms inte motverkas 

och ingen skada på prioriterade 

bevarandevärden bedöms uppstå. 

Kumulativa effekter till följd av påverkan 

från annan exploatering i närområdet 

kan uppstå. Sammantaget bedöms 

konsekvenserna för Natura 2000-

området bli små.  

Konsekvenser för de ingående 

naturtyperna och arterna till följd av 

eventuella förändrade flöden från 

detaljplaneområdets södra del har inte 

tagits med i bedömningen. 

Ekologiska 

samband 

Spridningsvägen mellan Mariebergsskogen och norra 

Jakobsbergsskogen försämras när idag hårdgjorda ytor ersätts med 

byggnader som kan försvaga sambandet och förstärka barriären för 

vissa arter. Ett staket kring Mariebergsskogen hindrar redan idag 

många arter. Spridningen mellan dessa och andra liknande 

skogsbiotoper längre bort påverkas inte. Spridningsvägen mellan 

Natura 2000-området (inkl Mariebergsskogen) och södra 

Jakobsbergsskogen samt våtmarker och ängsmarker väster om 

Rosenborgsgatan minskar i yta när en ängsmark samt delar av skogen 

bebyggs. Spridningsvägen för groddjur mellan våtmarker i Natura 

2000-området och naturmiljöer väster om bebyggelsen i 

detaljplaneområdet bedöms förstärkas något genom förbättrade 

livsmiljöer och grodtunnlar, även om den minskar i yta. 

Spridningsmöjligheten mellan lekområde inom dp-området och 

potentiella dammar inom golfbaneområdet försämras dock. 

Sambanden mellan två skyddade 

områden försvagas p.g.a. minskning i 

totala ytan samt att befintliga barriärer 

förstärks. Konsekvenserna bedöms vara 

måttliga ur ett lokalt perspektiv. 

Riksintresse 

naturvård 

Inga direkta intrång görs i det 1160 ha stora riksintresset för Klarälvens 

nedre lopp (deltat). Riksvärdet, som består av vattendrag, lövskog, 

odlingslandskap, sumpskog samt vandringsområde för klarälvslax och -

öring, bedöms inte heller påverkas indirekt planerad exploatering. 

Det bedöms inte troligt att eventuella förändrade flöden p.g.a 

exploateringen i södra delen av detaljplaneområdet skulle kunna 

påverka riksintresset på något betydande sätt. Bedömningen är 

preliminär men kommer utredas i senare skede då tillvägagångssätt för 

exploateringen beslutats. 

Ingen påverkan på riksintresset för 

Klarälvens nedre lopp bedöms ske. 

Konsekvenserna bedöms vara 

obetydliga. En ny bedömning av 

konsekvensen till följd av eventuell 

påverkan från södra delen av 

detaljplaneområdet görs i ett senare 

skede. 

 



   

 
 

 

 

52 (55) 
 
RAPPORT 

2017-11-29 

JAKOBSBERG KONSEKVENSBEDÖMNING 

 

 

re
p
o
0
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4
 

SG \\seksdfs002\projekt\1345\1331743_jakobsberg_konsekvensbedömning\000_jakobsberg_konsekvensbedömning\10 
arbetsmtrl_dok\konsekvensbedömning naturmiljö östra jakobsberg slutversion eft kommunens synp.docx 
 

 

4 Slutsatser och fortsatt arbete 

De största konsekvenserna för naturintressen bedöms vara måttliga och ske p.g.a. att 

naturmiljöer med mestadels lågt men till viss del även påtagligt naturvärde tas i anspråk 

och enstaka skyddade arter berörs samt att en spridningsväg mellan två skyddade 

områden försvagas och barriärer inom en metapopulation för åkergroda skapas till följd 

av planerad bebyggelse. Konsekvenserna för övriga skyddade och rödlistade arter samt 

för Natura 2000-området och dess ingående naturtyper och arter bedöms vara små samt 

för riksintresse naturvård obetydliga.  

Osäkerheter i bedömningen av påverkan på Natura 2000-området till följd av troliga 

ökningar av flöden från detaljplaneområdets södra del. På grund av detta har denna 

påverkan inte tagits med i bedömningen av konsekvenserna. En ny bedömning av 

påverkan och konsekvenser av avrinning från södra delen av detaljplaneområdet kommer 

att göras i ett senare skede efter beslut om val av metod för exploatering. Då kommer 

även konsekvenser för eventuell masshantering kunna vägas in. För att kunna komma 

igång med bebyggelsen i nordvästra och nordöstra delen av detaljplaneområdet föreslås 

därför att detaljplanen delas i två delar i enlighet med Figur 9 nedan. Övriga 

konsekvenser som uppstår p.g.a. exploateringen av södra delen av detaljplaneområdet 

bedöms inte förändras och kan därför fastslås enligt detta dokument. 

Konsekvenserna för naturmiljö till följd planerad exploatering i nordvästra och nordöstra 

delen av detaljplaneområdet bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Någon Natura 2000-prövning bedöms heller inte vara nödvändig. Det finns dock en risk 

för att den södra delen av detaljplaneområdet, som föreslås lyftas ut ur detaljplanen för 

Östra Jakobsberg, kan medföra en betydande miljöpåverkan. Utmaningarna består 

framför allt i att hantera översvämningsrisk och bortledning av vatten på ett sätt som inte 

medför negativa konsekvenser för natur- och boendemiljön. Kumulativa effekter som kan 

uppstå till följd planerad exploatering av flera lågområden i närområdet kan också behöva 

utredas. Bedömningen av konsekvenserna kommer att göras i ett senare skede. Behovet 

av eventuell Natura 2000-prövning p.g.a. avvattningen av södra delen av 

detaljplaneområdet bedöms även den i ett senare skede. 
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Figur 9 Detaljplaneområdet föreslås delas i två delar (lila streck markerar gränsen) p.g.a. att beslut 
om metod för exploatering i södra delen inte fattats. Konsekvenserna för avvattning av södra 
delområdet har undantagits i denna konsekvensbedömning. 
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