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Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess, som handläggs med utökat 
förfarande, ingår följande skeden:

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av
förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som
möjligt. Vid utökat förfarande ska kungörelse ske innan samrådet.

Granskning: När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna 
synpunkter ska, vid utökat förfarande, det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under minst tre veckor. Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka 
planförslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsida, samhällsbyggnadshuset och 
stadsbiblioteket.

Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer
som inte är av principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden.

Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i
granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt 
bedöms vara berörd av förslaget.

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte 
blir överklagad.

Samråd genomfördes 30 januari till 10 mars 2017. Samrådet genomfördes då för hela Östra 
Jakobsberg. Inför granskningen delades detaljplanen i två delar för att möjliggöra djupare 
utredning av översvämningslösningar i söder. Denna norra delen, del 1, planläggs i ett snab-
bare tempo. Granskningen genomfördes mellan den 4 december 2017 och den 8 januari 
2018. Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2018. Planen vann laga kraft 
den 19 september 2018. 

SÅ FUNGERAR PLANPROCESSEN

SAMRÅD LAGA KRAFTANTAGANDE   GRANSKNINGBEARBETNING BEARBETNING
EV. 
ÖVERKLAGAN

Handläggare:
Per Anders Olsson, Planenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen
Ossman Sharif, Planenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen

Arbetsgrupp
Trafik- och gatuenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Natur- och parkenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
VA-enheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Mark- och exploateringsenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Plan- och byggavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen

Höjdsystem
Planhandlingarna tillämpar höjdsystemet RH2000. 
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PLANBESKRIVNING
Inledning

En planbeskrivning ska redovisa planens syften samt beskriva planens innebörd och konsekvenser 
av dess genomförande. Även planens förutsättningar ska redovisas. Planbeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestäm-
melserna. 

Planbeskrivningen är uppdelad i fem delar:
• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen och sammanfattar planbe-
skrivningen.
• Tidigare ställningstaganden - redogör för hurvida planen överensstämmer med tidigare beslut eller 
ställningstaganden såsom t.ex. översiksplan och riksintressen.
• Förutsättningar och planförslag – innehåller en beskrivning av nuläget och de planbestämmelser 
som finns på plankartan (står med fet stil inom parentes). 
• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
• Konsekvenser av planens genomförande –  beskriver konsekvenser och redovisar utfallet av be-
hovsbedömningen. 

Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
• Illustrationsplan
• Kvalitetsprogram Gestaltning

Utredningar
• Bullerutredning (WSP 2017-11-24) 
• Grodinventering PM (Sweco 2016-07-08)
• PM gällande groddjur (Calluna 2016-12- 15)
• Groddjursinventering (WSP 2017-10-17)
• Bedömning av påverkan på naturmiljö i samband med ny detaljplan för Östra Jakobsberg  
 (Sweco 2017-11-29). 
• Jakobsberg – öster om biotopskyddet.   
 - Översiktlig naturbeskrivning (Catharina Knutsson 2015-11-12)
• Dagvatten Jakobsberg Östra, del 1 (Karlstads kommun VA-enheten 2017-11-17 rev 2018-03-08)
• Översiktlig geoteknisk undersökning (Sweco 2016-10-04) 
• Vattenkvalitet Jakobsberg (Miljöförvaltningen 2017-11-17)
• Sammanställning av beräkningar i SIMAIR2 för Östra Jakobsberg  
 (Miljöförvaltningen 2017-10-16)  

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen ingår i ett större område runt Karlstads före detta flygplats som kommunen identi-
fierat för övergripande stadsomvandling för blandad bebyggelse. Ett planprogram har tagits fram 
för området som ligger som underlag till detaljplanen. I planprogrammet föreslås en ny stadsdel i 
området med en struktur för ca 1500-2000 bostäder, tillräckligt antal skolor och förskolor, ytor för 
bostadsnära idrott och lek, samt lokaler för närservice och möjlighet att också inrymma arbetsplat-
ser. Genom stadsdelen ska det sk Karlstadsstråket (BRT-stråket) dras. Där ska också ges möjlighet 
för genomfartstrafik från Hammaröleden till Ullebergsleden. Den befintliga golfbanan ska till sin 
huvuddel kunna vara kvar. Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen ska kopplas ihop med ett 
rekreationsstråk längs stranden, som också har koppling till det blivande naturreservatet Klarälvs-
deltat, med Knappstad och Mariebergs strandängar.
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Den aktuella detaljplanen för östra delen av Jakobsbergsområdet, del 1, omfattar området runt 
kv Fyrkövern och kv Treklövern söder om Mariebergs IP och norr om den befintliga infarten 
till gamla flygplatsen, Flygplatsvägen. Planen syftar till att möjliggöra bebyggelse för i huvudsak 
bostadsändamål på mark som tidigare använts eller används för kontorsändamål men också på 
obebyggd mark. Detaljplanen omfattar ett tiotal kvarter, uppåt 800 bostäder i olika byggnadstyper, 
en fristående förskola, möjlighet för centrum och dagligvaruhandel liksom parkytor, naturytor och 
nya gator. 

Plandata
Planområde och angränsande områden
Planområdet ligger utmed Rosenborgsgatan söder om Mariebergs IP och norr om den befintliga 
infarten till gamla flygplatsen, Flygfältsvägen. Området angränsar i väster mot Jakobsbergsskogen 
och i öster mot Mariebergsskogen och Mariebergs strandängar. Planområdet omfattar fastigheterna 
Treklövern 1, Fyrklövern 1 samt delar av Sommarro 1:3 och Sommarro 1:29. Planområdet är ca 15 
hektar stort. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planen föreslår blandad stadsbebyggelse med ett stort bostadsinnehåll. Behovet av bostäder är 
stort i Karlstad och området ligger centralt och kan bli en attraktiv och väl fungerande boende- och 
stadsmiljö. Att utveckla Karlstad med centrala bostäder och verksamheter bedöms vara god hushåll-
ning med resurser och utbyggnad av området bedöms förenligt med bestämmelserna i miljöbalken. 

Kartbild. Planområdets läge och ungefärliga utbredning.  150m100500
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Tidigare ställningstaganden

Riksintressen
Jakobsberg berörs av flera riksintressen enligt miljöbalken. Klarälvens nedre lopp och Klarälvsdeltat 
är båda områden av riksintresse för naturvård (MB 3:6). Klarälvens nedre lopp är av riksintresse 
framförallt pga att det är vandringsväg för Klarälvslax och Klarälvsöring.

Vänern med öar och strandområden är av sin helhet av riksintresse (MB 4:2) med hänsyn till de 
samlade natur- och kulturvärdena i området. Gränsen för området sammanfaller i stort med E18 
genom kommunen.

Söder om Jakobsberg utgör älvsträckningen från Dingelsundsådran och österut område som är av 
riksintresse för yrkesfiske. Planförslaget bedöms inte påverka riksintressena negativt.

Natura 2000
Planområdet gränsar till Klarälvsdeltat, ett område av riksintresse för naturvård, med skydd som 
Natura 2000-område. Bildande av naturreservat pågår för området.

Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. De pågående deltabildningspro-
cesserna och de formelement som därvid bildas är det främsta naturvärdet. Deltat har dessutom 
stora biologiska värden genom den vegetations-mosaik av framförallt olika våtmarkstyper som 
sätter sin prägel på det. De olika successionsstadierna på ny mark bildad av deltaprocesserna är av 
särskilt intresse.

Det främsta bevarandesyftet med Natura 2000-området är att bevara områdets variationsrikedom, i 
synnerhet naturtyperna Naturligt näringsrika sjöar, Svämlövskog och Fuktängar. De strukturer som 
ska prioriteras inom området är sammanhängande vassbälten och vassmosaik, fria vandringsvägar 
för fisk, äldre lövskog med god tillgång på död ved och betade strandängar. Enligt en samlad be-
dömning av påverkan på naturmiljö (Sweco 2017-11-29) bedöms detaljplanen inte påverka Natura 
2000-området. Någon Natura 2000-prövning bedöms inte vara nödvändig (Sweco 2017-11-29).

Översiktsplan
Planområdet omnämns som utbyggnadsområde i Översiktsplan 2012. Här finns goda möjligheter 
att skapa mycket attraktiva boendemiljöer. Översiktsplanen konstaterar att översvämningsproble-
matiken måste lösas och att en ny bro över västra älvgrenen är viktig och att den bör byggas innan 
området utvecklas enligt programmets intentioner. Översiktsplanen konstaterar också att en exploa-
tering över 1000 bostäder kräver stora investeringar för att lösa vatten- och avloppsförsörjning. 

Strategiska planen
Strategiska planen 2012-2014 anger kommunens övergripande mål. Till den strategiska planen finns 
det tre hållbarhetsstrategier kopplade; tillväxtstrategin, folkhälsostrategin samt miljö- och klimatstra-
tegin. Genom dessa strategier skall ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet uppnås i kommu-
nens arbete. Följande är mål som berörs i den strategiska planen och i de tre hållbarhetsstrategierna 
som är relevant för detaljplanen:

• Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad 
bebyggelse.
• Karlstads kommun ska upprätthålla en planberedskap för 500 bostäder årligen.
• Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer
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• Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka.
• Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur 
och kulturvärden.
• Upplevelsen av trygghet utomhus ska öka.
• Andelen närmiljöer som stimulerar till möten, användande och lek ska öka.
• Mångfalden i våra bostadsområden ska öka.

Planprogram
2015-05-20 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för Jakobsberg. Programmet 
tecknar en bild av en blandad stadsbebyggelse med ca 1500-2000 bostäder av varierande slag, 
förskolor, skola och vårdboende, en trafikkoppling mellan Hammaröleden och Ullebergsleden via 
två nya broar över älven, rekreationsstråk längs älven med bl a en hamn för ett hundratal båtar samt 
utrymme för den befintliga golfbanan. Plats för det planerade Karlstadsstråket (BRT-stråket) finns 
genom området.

Den aktuella detaljplanen innebär en större exploatering av nya bostäder än den som planprogram-
met redovisade för denna del. 

Biotopskyddsområde
Jakobsbergsskogen består av två biotopskyddsområden (MB 7 kap 11 §) skilda från varandra av 
en smal ravinliknande sänka. Biotopskyddsområden som skyddsform används framförallt för 
mark- eller vattenområden som är mindre än 5 hektar och som utgör livsmiljö för hotade djur- eller 
växtarter eller som i övrigt är ett särskilt skyddsvärt naturområde. Dispens krävs för åtgärder inom 
biotopskyddsområde. Detaljplanen föreslår inga åtgärder inom biotopskyddsområdena. 

Kulturmiljöprogrammet
Sydväst om planområdet finns en byggnad som omnämns i Kulturmiljöprogrammet, stationsbygg-
nad med flygledartorn, som värderats blå i programmet - byggnad av visst kulturhistoriskt värde. 
Öster om planområdet ligger Mariebergsskogen som är en värdefull kulturhistorisk miljö omnämnd 
i Kulturmiljöprogrammet. 

Planarbetsprogram
Detaljplanen har getts prioritet ett i planarbetsprogrammet för 2016/2017. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner finns för kv Fyrklövern, kv Treklövern respektive för Hammaröleden genom 
Mariebergsskogen (1964). 

Kvarteret Fyrklövern planlades 1981 för att skapa möjlighet att etablera kontorslokaler i den då-
varande flygplatsens absoluta närhet. Lokalerna var avsedda för ett företag som hade omfattande 
internationella kontakter och ett stort resebehov med flyg. Fyrklövern ingår i planområdet. Kon-
torsbyggnaden används idag även delvis för en kommunal förskola. Ytterligare en byggnad (restaur-
ang) finns (inom prickmark) mot Rosenborgsgatan. Detaljplan för Treklövern innehåller möjlighet 
för kontorsverksamhet. Befintligt kontor uppfördes 1989 för samma företag som hade lokaler i 
Fyrklövern. Byggnaden inrymmer idag Landstingets administration. Detaljplanen för Hammaröle-
den anger natur inom det aktuella detaljplaneområdet. Delen som rör en ny Hammaröleden genom 
Mariebergsskogen saknar helt aktualitet.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2015-11-18 § 12, att upprätta 
detaljplan för området.  
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Samråd för hela Östra Jakobsberg - Granskning i två delar
Samråd för hela Östra Jakobsberg ägde rum 30 januari- 10 mars 2017. Inkomna synpunkter och 
kommunens kommentarer finns samlade i en gemensam samrådsredogörelse daterad 2017-11-29. 
Sedan samrådet har detaljplanen delats i två delar med anledning av att den södra delen, del 2, ska 
utredas vidare avseende översvämningsfrågor och därmed tar längre tid. Alternativ med invallning 
utreds i syfte att minska masstransporter och bevara naturmiljöer. En invallning kräver annan typ av 
höjdsättning, dagvattenhantering och översvämningsbestämmelser varför granskning av den södra 
delen av detaljplanen behöver avvakta djupare översvämningsutredning. 

För den norra delen, del 1, som denna detaljplan avser, är marknivåerna på rätt nivåer ur ett över-
svämningsperspektiv. Karlstads kommun har därför beslutat att gå snabbare fram med denna del av 
detaljplanen. 

Bilden visar samrådsförslaget för Östra Jakobsberg. 
Detaljplanen har delats inför granskningen för att 
kunna utreda översvämningsfrågor djupare i den södra 
delen. Planområdet för denna detaljplan, del 1, är 
redovisat med röd markering. 

Förutsättningar och planförslag

Övergripande struktur och markanvändning 
Området ligger utmed Rosenborgsgatan som ligger i en dalgång mellan Mariebergsskogen och Ja-
kobsbergsskogen. I norra delen är skogarna påtagliga i landskapsbilden medan deltavegetation och 
fältets öppna ytor karaktäriserar den södra delen. 

Rosenborgsgatan har idag landsvägskaraktär från Mariebergs IP och söderut. Skyltad hastighetsbe-
gränsning är 60 km/h förbi området. En separat gång- och cykelbana ligger på östra sidan, parallellt 
med, Rosenborgsgatan. De befintliga kontorsbyggnaderna inom kvarteren Fyrklövern och Treklö-
vern ligger indragna från Rosenborgsgatan intill Jakobsbergsskogen respektive Mariebergsskogen. 
Intill kontoren finns relativt stora markparkeringsytor. 

Inom Treklövern och Fyrklövern pågår kontorsverksamhet. I en del av kontorsbyggnaden inom 
Fyrklövern finns också kommunal förskoleverksamhet. En lunchrestaurang finns också inom Fyr-
klövern. Söder om planområdet har Sommarro golf  sin verksamhet. Norr om planområdet ligger 
Mariebergs IP där fotbolls- och tennisverksamhet liksom inomhusidrott i Mariebergshallen bedrivs. 
Planområdet är, utöver byggnaderna inom Fyrklövern och Treklövern, obebyggda. I norr används 
stora delar av området som parkering, och i söder består marken av främst skogs- och ängsmark. 
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Planförslag
Planförslaget bygger på planprogrammets intentioner av att skapa en blandad stadsdel på och intill 
före detta flygplatsen. Stadsdelen ska innehålla bostäder, skolor, förskolor, ytor för rekreation, idrott 
och lek, samt lokaler för närservice och möjlighet att också inrymma arbetsplatser. Vårdändamål 
ryms också i detaljplanen. Utöver vård inom bestämmelsen D (vård) kan olika typer av gruppbo-
städer och träningsbostäder ingå inom användningen B (bostäder). Planförslaget ska också verka i 
planprogrammets riktning att skapa en stadsdel med olika typer av bostadsformer. Olika hustyper, 
bostadsstorlekar, upplåtelseformer, standard mm ska finnas blandat inom området. Möjligheter till 
samnyttjande av lokaler och integration av verksamheter ska tas tillvara vid planeringen. I program-
met för Jakobsberg finns också inriktningen att området ska utformas med tät, stadsmässig bebyg-
gelse kring huvudstråk för att ge underlag för kollektivtrafiken och för att skapa förutsättningar 
för handel och service. Byggnaderna utformas så att de möjliggör butiker, restauranger och andra 
verksamheter i bottenvåningarna mot det allmänna rummet. 

OMRÅDE UNDER 
PLANERING

Antagandehandling - Illustrationsplan

Östra Jakobsberg - del 1

Upprättad: 2017-01-18 §17
Antagen av SBN:0000-00-00
Vunnit Laga kraft:0000-00-00

OMRÅDE UNDER 
PLANERING

Antagandehandling - Illustrationsplan

Östra Jakobsberg - del 1

Upprättad: 2017-01-18 §17
Antagen av SBN:0000-00-00
Vunnit Laga kraft:0000-00-00

Planförslag - hela området

Illustrationsplan. 
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Planförslaget innebär att en ny blandad stadsdel påbörjas byggas intill Rosenborgsgatan. Detaljpla-
nen ger en struktur för blandad bebyggelse i området. Rosenborgsgatan skiftar i förslaget karaktär 
och hastigheten föreslås sänkas från 60 km/h till 40 km/h. Kontorsfastigheterna bebyggs i större 
utsträckning med nya bostadsbyggnader och den nya bebyggelsen möter tydligare Rosenborgsgatan. 
Nya interna gator planeras både väster och öster om Rosenborgsgatan. Jakobsbergsskogen, Marie-
bergsskogen och Mariebergs strandängar är stora och viktiga naturkvaliteter i området. Strukturen 
har utformats så att dessa skogsområden sammanbinds i öst-västlig riktning vid två punkter, dels 
vid Mariebergsskogens västra entré söder om Mariebergs IP och dels i höjd med entréen till Marie-
bergs strandängar i södra delen av planområdet. Sammantaget bedöms detaljplanen kunna innehålla 
ca 800 bostäder i flerfamiljshus samt radhus/parhus. En friliggande förskola planeras. På försko-
letomten ges även möjlighet för vård- och skoländamål för att ge flexibilitet över tid. Möjlighet till 
förskoleverksamhet finns också i bottenvåningen och våning 1 inom några av de större kvarteren. 

Mot Rosenborgsgatan utformas bebyggelsen så att den ska kunna skärma buller och skapa tysta 
gårdar i områdets inre. Mot Rosenborgsgatan möter bebyggelsen gatan på ett tydligt sätt och marke-
rar att staden börjat och att trafikanten och gatan nu ska anpassas till staden och inte tvärtom. Det 
är också mot Rosenborgsgatan som möjligheten till service bedöms som störst. Centrumändamål 
finns som möjlig användning i bottenvåningarna och våning 1 i nästintill samtliga kvarter. Vid några 
platser har centrumändamål föreskrivits i bottenvåningen. 

Område runt fastigheten Treklövern
Inom området runt fastigheten Treklövern med omgivning, finns i dagsläget ett befintligt kontor 
som innehåller Landstingets administration. Det befintliga kontoret planläggs inte i den aktuella 
planen utan gällande plan används. 

Runt det befintliga kontoret, i huvudsak på de parkeringsytor som omger byggnaden, föreslås ny 
bebyggelse. Den parkering som behövs för befintlig kontorsbyggnad kan tex anläggas på markytor i 
direkt ansluting till det befintliga kontoret. Planen innehåller en bred angörings- och entrézon i höjd 
med Landstingshusets entré. Platsen markerar tydligt byggnaden och ytan kan användas för några 
besöksparkeringsplatser. 

En ny in- och utfart mot Rosenborgsgatan föreslås för att förenkla och effektivisera trafikföringen 
i området. Den nya infarten och gatan ger en enklare angöring mot Mariebergs IP och Mariebergs-
skogen och skapar förutsättningar för nya bostadskvarter söder om denna. Mot Rosenborgsgatan 
föreslås bebyggelse i fyra till fem våningar (IV-V). Utöver fyra våningar i det norra kvarteret finns 
möjlighet till inredning av vind eller indragen takvåning (v1). Bebyggelsens höjd trappas sedan ner 
till tre våningar (III) mot Mariebergsskogen för att skapa ett mjukare möte med skogen. Bebyg-
gelsen är en blandning mellan flerfamiljshus i kvarter och radhus eller parhus. Mot Rosenborgsgatan 
liksom mot gatan i norr, mot Mariebergs IP har placeringsbestämmelse införts (p1) som syftar till 
att skapa ett tydligt gaturum och en sammanhållen bebyggelsefront. 

Användningen av bebyggelsen är framförallt bostäder (B) men områdets bottenvåningar och 
våningen 1 i bebyggelsen mot Rosenborgsgatan och mot den nya gatan i norr får användas för cen-
trumändamål (C1). Möjlighet finns även att bygga kontor, både fristående och som tillbyggnad till 
det befintliga kontorshuset (K). Söder om Landstingshuset finns även, liksom i befintlig detaljplan, 
möjlighet att bygga parkeringsanläggning (P). I kvarteren närmast Mariebergsskogen skulle skolor 
eller förskolor kunna byggas (S). I två kvarter inom delområdet har bestämmelse införts om att 
lokaler för centrumändamål ska anordnas (e4). Bestämmelsen syftar till att skapa variation i använd-
ning, serviceunderlag i området och en mer livaktig stadsdel. 
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Rosenborgsgatan, Karlstad

Förstudie studentbostäder

Skiss 103Flygperspektiver

2016-11-23/LuGr

Vy från Rosenborgsgatan

Vy från parkeringsplats

Vy från parkeringsplats

Vy från den nya gatan
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Rosenborgsgatan, Karlstad

Förstudie studentbostäder

Skiss 103Flygperspektiver

2016-11-23/LuGr

Vy från Rosenborgsgatan

Vy från parkeringsplats

Vy från parkeringsplats

Vy från den nya gatan

Illustrationsplan för området runt fastigheten Treklövern.  

Vy nr 1.  
Möjlig utformning av studentbostäder direkt söder 
om Mariebergs IP och öster om Rosenborgsgatan 
som markanvisats av Karlstads kommun. Bilden 
visar projektet sett från Rosenborgsgatan.
Bild: Reflex arkitekter för Svenska Studenthus. 

Nya bostadskvarter. 
Kontor, skola och parkering möjligt. 

1 Vy nr 2.  
Möjlig utformning av studentbostäder direkt söder 
om Mariebergs IP och öster om Rosenborgsgatan. 
Bilden visar projektet sett från öster.
Bild: Reflex arkitekter för Svenska Studenthus. 

Område runt fastigheten Treklövern

OMRÅDE UNDER 
PLANERING

Antagandehandling - Illustrationsplan

Östra Jakobsberg - del 1

Upprättad: 2017-01-18 §17
Antagen av SBN:0000-00-00
Vunnit Laga kraft:0000-00-00

Ny in- och utfart mot Rosenborgsgatan

Föreslaget kvarter för dagligvaruhandel 
i bottenplan.

Busshållplats

Rosenborgsgatan omarbets med 
planteringar, kantstensparkering och 

ny gång- och cykelbana

2

1

2

Mariebergshallen  
- befintlig idrottshall

Parkstråk mellan Mariebergsskogen 
och Jakobsbergsskogen

Nya bostadskvarter

Befintligt kontor - Landstingshuset
Planläggs ej.

Möjligt läge för ny parkering till 
Landstingshuset

Potentiellt lekområde för 
groddjur som bevaras inom 
naturmark. 

Dagvattenområde

Nytt bostadskvarter
Kontor möjligt. 

Möjliga lägen för parkering till 
Landstingshuset

Möjlig kompletterande parkering 
inom Mariebergs IP
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Inom området runt Treklövern är det även lämpligt med dagligvaruhandel. Området ligger centralt 
i utbyggnadsområdet och det ligger med närhet även till befintliga bostäder inom Sommarro och 
Marieberg. Dessutom ligger området utmed Rosenborgsgatan där en del trafik till Hammarö, både 
med cykel och bil, passerar. En dagligvaruhandel skulle också kunna samordna en del av sin par-
kering tillsammans med parkeringen för det befintliga kontoret eftersom verksamheterna används 
under delvis olika tider av dygnet. 

Användning av markområdena mellan föreslagna kvarter ger möjlighet för angöring och parkering 
och det finns olika alternativ för fastighetsbildning och ägande. Parkering kan iordningsställas eller 
bevaras och kan tillhöra kontoret, bostäderna eller utgöra egen parkeringsfastighet.

Ett naturområde bevaras i södra delen av området. I området bevaras ett potentiellt lekområde för 
groddjur och markyta säkerställs för att kunna anlägga en ny dagvattendamm som säkerställer att 
dagvattenflöden inte ökar i Natura 2000-området söder om planområdet. 

Med anledning av områdets läge intill Mariebergsskogen finns en utformningsbestämmelse för 
kvarteren närmast skogen som syftar till skapa bebyggelse som harmonierar med intilliggande 
natur- och kulturmiljö. Detaljplanen föreslår träfasader eller tegelfasader. Fasadfärger bör vara dova 
jordfäger, slamfärger eller ofärgade träfasader. 

Område runt fastigheten Fyrklövern
Inom området runt fastigheten Fyrklövern finns i dagsläget ett befintligt kontor i en och två vå-
ningar. Inom fastigheten finns också en restaurang på områdets högsta punkt, där Jakobsbergs gård 
tidigare låg. 

In- och utfarten till Fyrklövern föreslås flyttas söderut för att ge en mer effektiv trafikföring och 
enklare kvartersformer. Gatorna görs genomgående och har planerats så att de kan bindas samman 
med de kommande delarna av Jakobsbergsområdet söder om Fyrklövern. Mot Rosenborgsgatan i 
norra delen av området möter den nya bebyggelsen gatan och skapar ett tydligt definierat gaturum 
(p1). Bebyggelsen är här fem våningar mot gatan (V) och fyra våningar inåt lokalgatan (IV). Strax 
söderut bevaras den naturliga kullen och ny bebyggelse i fyra våningar (IV) föreslås placeras högst 
upp på denna. I skogskanten i väster föreslås en uppbruten bebyggelse som möjliggör kontakt med 
skogen (en bestämmelse f3 finns som syftar till att säkerställa kontakt med skogen). Husen kan 
här uppföras i fem våningar samt två indragna takvåningar (V samt v2) I områdets inre föreslås ett 
relativt stort kvarter med en stor skyddad gård och bebyggelse i fyra våningar (IV). Mot skogskan-
ten och naturområdet i söder föreslås radhus i två våningar (II) och lamellbebyggelse i fyra våningar 
(IV) som möter gatan och skapar en gård mot skogskanten.

En ny friliggande förskola planeras i norr intill Jakobsbergsskogen. Förutom skolverksamhet finns 
i detaljplanen möjlighet för vård för att möjliggöra flexibilitet över tid inom denna fastighet. Bygg-
rätten är flexibel och möjlighet finns att bygga tre våningar (III) till en största byggnadsarea av 800 
kvadratmeter (e1). Fastigheten har en storlek som möjliggör en förskola på 5 avdelningar. Försko-
letomten är knappt 3700 kvadratmeter och där fri lekyta kan bli ca 2700-2900 kvadratmeter bero-
ende på byggnadsutformning, inlastningsutformning mm. Vid projektering och utförande är det en 
viktig parameter att prioritera barnens utemiljö. Om förskolan byggs för 5 avdelningar med 18 barn 
i respektive avdelning ger det ungefär 30 kvadratmeter lekmiljö per barn vid 2700 kvadratmeter 
friyta. Om varje avdelning omfattar 20 barn blir utemiljön 27 m2 per barn vid 2700 kvadratmeter 
fri lekyta. Förskolan vetter också direkt mot skogen vilket är en stor resurs som kan användas för 
utevistelse. Angöring med gång- cykel bör premieras vid utformningen av förskolan och dess tomt. 
Inom fastigheten finns möjlighet att anordna några parkerings-/eller angöringsplatser. 
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Område runt fastigheten Fyrklövern

OMRÅDE UNDER 
PLANERING

Antagandehandling - Illustrationsplan

Östra Jakobsberg - del 1

Upprättad: 2017-01-18 §17
Antagen av SBN:0000-00-00
Vunnit Laga kraft:0000-00-00

Vy nr 3. Möjlig utformning enligt 
planförslaget. Vyn visar föreslagna 
punkthus i skogskanten (till höger 
i bild), samt platsbildning vid och 
bebyggelse i områdets största kvarter 
(till vänster och centralt i bilden).  
Bild: Murman arkitekter för 
Wermlands Invest.  

3

Ny in- och utfart, längre söderut än 
befintlig, mot Rosenborgsgatan

Illustrationsplan över område runt fastigheten Fyrklövern. 

Ny friliggande förskola

Nytt bostadshus. 
Kontor och vård möjligt. 

Nytt bostadskvarter. 
Kontor och vård möjligt. 

Lokal för centrumändamål 
ska anordnas. 

Nya bostäder i skogskanten.

Gång- och cykelväg mot 
västra delen av Jakobsberg

Nya bostadshus på befintlig höjdrygg. 
Vegetation och topografi mot  
Rosenborgsgatan ska bevaras. 

Nya bostäder i skogskanten.
Natur- och dagvattenområde. 
Norra delen är lekområde för 

groddjur. 
4

3
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Området kan byggas ut i etapper. Det befintliga kontoret liksom restaurangen kan ligga kvar när 
områden i norr och öster byggs. Planen ger möjlighet att riva kontoret samt restaurangbyggnaden 
och ersätta dem med i huvudsak nya bostäder. I delområdet föreslås framförallt bostäder, men 
vårdmöjlighet finns i tre av kvarteren. I kvarteren mot Rosenborgsgatan finns även möjlighet för 
kontorsändamål. Utöver den friliggande förskolan finns, om behov uppstår, möjlighet att i delområ-
dets största kvarter anordna förskoleverksamhet i bottenvåning och våning 1. I dessa kvarter finns 
möjlighet att skapa en förskolegård för några avdelningar. I områdets bottenvåningar och våning 1 
finns möjlighet att anordna centrumverksamhet (C1). I kvarteret mot Rosenborgsgatan, söder om 
norra infarten, finns en bestämmelse om att lokaler för centrumändamål ska anordnas (e4). 

För de högre husen i skogskanten i norr finns en bestämmelse om att de två översta våningarna, 
ovan våning 5, endast får utgöra 65% av byggnadsarean (gäller per våningsplan) på byggnadskrop-
pen under och därmed göras indragna från fasadliv (v2). Bestämmelsen syftar till att bryta ned 
skalan och upplevelsen av byggnaderna, skapa ett mer sammanhållet gaturum liksom att skapa 
variation i byggnadens utformning. 

För de två största och generella byggrätterna finns en bestämmelse (f1) att längsta sammanhäng-
ande byggnadskropp mot en gata inte får överstiga 70 m. Bestämmelsen syftar till att undvika alltför 
långa, sammanhängande och slutna fasader. Över hörn, där byggnaden möter två gator, får sam-
manhängande byggnad vara längre, 70 meter utmed respektive gata. 

I öster, finns en fin löv-hällmark, med ädellöv, bland annat en del ask. Området har planlagts som 
allmän plats natur och bevaras därmed.  

Mellan den högre bebyggelsen i skogskanten och förskolan bevaras delar av den befintliga allén. 
Allén ligger inom parkmark och utgör en viktig länk ut till Jakobsbergsskogen. Allén blir en naturlig 
gräns till förskolan och utgör en historisk vägsträckning mot Jakobsbergs gård som låg inom områ-
det. Allén ska kompletteras där det finns luckor. Allén bör även förlängas på andra sidan lokalgatan 
för att förstärkas i stadsmiljön. 

Planen innehåller i flera delar möjlighet att underbygga marken för parkeringsgarage (plusmark). 
Används bestämmelsen för att skapa garage kan större markytor används för gårdsutformning istäl-
let för markparkering.

Bestämmelser om exploateringsgrad som gäller hela planområdet
I kvarteren finns bestämmelser om största byggnadsarea (e1) och bruttoarea (e2). Bestämmelserna 
syftar till att ge flexibilitet i utformningen av respektive kvarter men samtidigt lägga fast en lämplig 
täthet i området. För att säkerställa att områdets kvartersmark inte enbart används för markparke-
ring eller förråd finns en bestämmelse (e3) som möjliggör parkering och förråd på en viss yta per 
kvarter och som klargör att övrig yta ska användas för utevistelse, tex lek, vila, spel, socialt umgänge 
och planteringar. 
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Gestaltning
Naturvärden och rekreationsvärden är höga i området och bebyggelsen möter tilltalande, kvali-
tativ och lättillgänglig natur på ett direkt sätt. Närheten till naturen och rekreationsmöjligheterna 
ska upplevas i området. Passager inom kvartersmark gör det enkelt att ta sig ut i naturen från sin 
bostad. Lyckade projekt i den här miljön bör skapa stadsmässig bebyggelse på naturens villkor. För 
att uppnå det bör ny bebyggelse och anläggningar tillvarata befintlig landskapskaraktär. Mot skogs-
områdena bör gårdar ta upp formspråk och karaktär från naturmiljön. Asfaltering bör minimeras. 
Kompletterande träd och vegetation på gårdar och i stadsrummen väljs så att de samspelar med 
omgivningen. Utblickar och genomsikt i kvarter bearbetas så att naturens kvaliteter blir närvarande 
i stadsdelen på ett medvetet sätt. Byggnaderna ska ha ett tydligt förhållande till gatan med eller utan 
planterad förgårdsmark.

Det bör finnas visuell kontakt mellan gatorna och gårdarna. Gränsen kan istället förtydligas genom 
tex markmaterial eller nivåskillnader. 

Bebyggelsen kan utföras i en bred materialpallet. Projektet innehåller ett stort antal byggnader och 
en variation är att eftersträva. För att skapa en lugn variation bör materialvariationen främst finnas 
mellan byggnadsvolymerna och inte inom respektive volym i för stor utsträckning. Fasader med 
naturmaterial som tegel, puts, trä och betong i lugna kulörer är naturligt i området. Omsorg om de-
taljer, komposition och proportioner är viktigt för att nå lyckade projekt som bidrar till stadsmiljön 
och stolthet bland boende. Mot skogsområdena förordas tegel och trä eller annat material med dov 
färgsättning. På plankartan finns för kvarteren närmast Mariebergsskogen planbestämmelse avseen-
de detta som syftar till att skapa en bra anpassning till Mariebergsskogen natur- och kulturmiljö (f2). 

Vy nr 4. Möjlig utformning enligt planförslaget. Vyn visar föreslagna radhus i söder i förgrun-
den och lamellbebyggelse på den befintliga höjdryggen i bakgrunden. 
Bild: Murman arkitekter för Wermlands Invest. 

Ur ett gestaltningsperspektiv illustrerar bilden möjlig utformning där enkla och tydliga volymer 
med sammanhållen materialpallet inom respektive byggnad/kvarter. Variationen återfinns 
främst mellan byggnadsvolymerna och inte i huvudsak inom respektive byggnadsvolym. Material 
och färger är inspirerade av naturmiljön i omgivningen. 

4
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Balkonger ska utformas med arkitektonisk omsorg och vara integrerade i byggnadernas utformning 
och helhetsuttryck. 

Hur bottenvåningar är utformade påverkar i stor utsträckning hur vi upplever byggnader som hel-
het. Det är därför av stor vikt att visa stor omsorg vid utformning av byggnadernas bottenvåningar. 
Bottenvåningar görs öppna och välkomnande för att bidra till upplevelse- och variationsrika hus 
och gaturum. Utöver de handelslokaler som iordningsställs bör cykelförråd, cykelverkstäder, tvätt-
stugor, gemensamhetslokaler, återvinningsrum och andra rum som inte är bostäder utformas med 
fönster och inbjudande dörrar där det är möjligt. Entréer görs med fördel genomgående där det är 
möjligt för att bidra till tilltalande och livfulla gator samt gårdar som är lättillgängliga och använd-
bara för alla boende vilket stimulerar social samverkan i området. Mot Rosenborgsgatan, som är 
projektets mest stadsmässiga gata, är det viktigt att entréer och lokaler vänder sig mot gatan. 

Markparkeringsplatser ska planteras (generell planbestämmelse). Träd, häckar, avskärmande vegeta-
tion på eller intill parkeringsplatser är förslag på planteringar som bidrar till trivsel i området, för-
utom att de erbjuder skugga och bidrar till dagvattenhanteringen. Markparkeringar kan med fördel 
gestaltas med genomsläppliga material (som t ex armerat gräs).  

Ett kompletterande gestaltningsprogram har tagits fram som behandlar utformning av byggnader, 
gårdar och allmän plats. 

Inspirationsbilder för utformning av bebyggelsen. Till vänster framåtblickande arkitektur i faluröd slamfärg. Bild: 
Reflex arkitekter. Till höger nutida arkitektur med obehandlad/ofärgade träfasader som förespråkas i skogskan-
terna. Bild: Abako arkitektkontor.
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Rosenborgsgatan, Karlstad

Förstudie studentbostäder

Skiss 103Flygperspektiver

2016-11-23/LuGr

Vy från Rosenborgsgatan

Vy från parkeringsplats

Vy från parkeringsplats

Vy från den nya gatan

Inspirationsbild för utformning av bebyggelse 
mot Rosenborgsgatan. Bearbetade fasader, 
öppna och inbjudande bottenvåningar och 
entréer bidrar till kvaliteter utmed gatan. 
Bild: Abako arkitektkontor.
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Karta ur översiktlig naturbeskrivning. Röda ringar 
illustrerar de småvatten där individer av eller spår 
av åkergroda påträffats.  
(Knutsson 20151112). 
Grodinventering som underlag till röda ringar har 
genomförts av WSP samt Sweco. 

Grönstruktur
Området gränsar direkt mot de stora rekreations- och naturområdena Jakobsbergsskogen, Marie-
bergsskogen, Mariebergs strandängar och golfbanan söder om området. Utmed älvgrenarna finns 
långa promenadmöjligheter vid vatten. Natur- och rekreationsområdena är stora kvaliteter för 
området.

En översiktlig naturbeskrivning (Knutsson 151112) finns för området. Inom område 3 (kartan 
nedan) är inslagen av alm, ask, ek och hassel är intressant ur naturvårdsperspektiv. Inom område 6 
finns en liten bergknalle med ädellöv, bland annat ask av intresse ur naturvårdssynpunkt och även 
en fin liten löv-hällmark för rekreation. Inom område 7, sluttning runt befintlig restaurangbyggnad 
förekommer lövträd, främst asp, men i norr står även en stor alm och inslag finns av ung ek. Före-
komsten av ädellöv är av intresse ur naturvårdssynpunkt, särskilt den större almen.

Två groddjursinventeringar har genomförts inomprojektet (Sweco 2016-07-08 samt WSP 2017-
10-17). Vid de röda ringarna på kartan nedan har individer av eller spår av åkergroda påträffats. 
Åkergroda är skyddad enligt artskyddsförordningens bilaga 4. 

 

  

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 



18

Planförslag
Strukturen i området har utformats för att knyta samman de intilliggande naturområdena på två 
platser. Ett stråk föreslås i norr, mellan Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen, och ett stråk 
föreslås mellan entrén till Mariebergs strandängar och Jakobsbergsskogens motionsspår i planområ-
dets södra del. 

I anslutning till höjdryggen i östra delen av fastigheten Fyrklövern har marken planlagts som allmän 
plats (Natur) för att bevara delar av den hällmark och den vegetation, framförallt ask, som finns 
där. Den stora almen norr om befintlig restaurang bevaras också inom naturmarken.  

Parkstråk och angöring vid Mariebergs IP
Mellan Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogens västra entré skapas en länk för fotgängare. 
Området utformas också med en ny in- och utfart för att underlätta angöring till nya bostäder, till 
Mariebergsskogen västra entré, och till den nya idrottshallen som nyligen byggts inom Mariebergs 
idrottsplats.  

Förutom områdets funktion som länk kan området även utformas som samlingspunkt, ev utegym, 
informationstavlor mm för intilliggande naturområden och rekreationsstråk. 

Illustration av parkstråk och angöring vid Mariebergs IP. 

Natur- och dagvattenområde i södra delen av området runt fastigheten Treklövern
I anslutning till Mariebergs strandängar och Mariebergsskogen i södra änden av området runt fast-
igheten Treklövern innehåller planen ett naturområde som undantagits för bebyggelse. Området har 
utformats med stöd av mijökonsulter inom Sweco (Sweco 2017-11-29) för att inte påverka ett po-
tentiellt lekområde för åkergroda. Intill detta område har också en yta avsatts för en ny dagvatten-
damm. Området ska fördröja dagvatten och möjliggöra sedimentering och rening av dagvatten. 
Dagvattenområdet kommer att kunna hantera områdets vattenflöden. Vattenflöden till Natura 
2000-området ändras inte och en bättre rening av dagvatten är möjlig jämfört med dagens situation 
(Dagvattenutredning, Karlstads kommun, VA-enheten 2017-11-17 rev 2018-03-08).
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Dagvattenområde, lekområde för groddjur och naturstråk i södra delen av planområdet.
I södra delen av planområdet har ett naturområde undantagits från bebyggelse. Området samman-
binder Mariebergs strandängar och Jakobsbergsskogen för fotgängare. Området har också utfor-
mats för att kunna fördröja dagvatten innan det leds vidare. Detaljplaneförslaget har utformats för 
att inte äventyra grodornas bevarandestatus. Natur- och parkområdet har undantagits från bebyg-
gelse och ett tydligt naturstråk västerut har bevarats. Ambitionen är också att genom förbättrade 
spridningsvägar, med bland annat groddjurstunnlar, skapa bättre förutsättningar för grodorna att 
sprida sig. Arbete med utformning och utredning av denna fråga har genomförts av Sweco, Karl-
stads kommun och Calluna under hösten 2016. Ett PM har tagits fram som beskriver arbetet och 
vilka åtgärder som behöver göras för att inte äventyra grodornas bevarandestatus (Calluna 2012-12-
15).

Illustration av natur- och 
dagvattenområde. Området 
i norr, liksom sprid-
ningsvägar till och från 
detta område, är viktigt för 
groddjur. 
Bild: Sweco architects. 

ILLUSTRATION PLAN ÖSTRA JAKOBSBERG
GRODOMRÅDE 2016-12-15
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Illustration av natur- och 
dagvattenområdet i södra 
delen av fastigheten Treklö-
vern. Området i sydöst är 
potentiellt viktigt för groddjur. 
I sydvästra delen av natur-
området har en dagvattenyta 
avsatts i planen. 
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Gårdar
Det är viktigt att gårdarna blir så användbara som möjligt. Småbarnslek, sittmöjligheter, grönska 
och trädgrönska är viktiga delar i en upplevelserik gårdsmiljö. Lekplatser för de minsta barnen 
ordnas inom respektive bostadskvarter. På gårdarna finns på plankartan antingen bestämmelsen 
om att parkering ej får finnas (ej parkering) eller att en viss del av kvartersmarken får användas för 
parkering eller förråd och att övrig mark ska användas för utevistelse (e3). Bestämmelserna syftar i 
huvudsak till att gårdarna till stor del ska utformas för utevistelse, lek, plantering, vegetation, social 
aktivitet för att på detta sätt bidra till en god boendemiljö. 

Överblickbarhet och trygghet är viktigt för att gårdarna ska bli använda och omtyckta. Gränsen 
mellan privat och offentlig mark kan behöva tydliggöras, tex med mindre höjdskillnader, låga murar 
eller planteringar. Utformningen av gränsen mellan privat och offentlig mark ska vara tydlig utan att 
vara avvisande. Gårdar får gärna vara av varierande karaktär. De kan exempelvis bestå av naturlika 
planteringar, odlingsmöjligheter, träd, rabatter eller lekbuskage. Befintlig uppvuxen vegetation ska 
bevaras där det är möjligt. Trädgårdsbyggnader såsom pergolor och växthus kan ge gårdarna ytter-
ligare boendekvalitet. Gårdar ska utföras så att dagvatten kan fördröjas. Det görs genom att minska 
andelen hårdgjorda ytor. Asfaltering bör minimeras.

Gator och trafik

Kollektivtrafik
Karlstadsstråket (prioriterad busslinje) planeras genom området. Busslinjen följer Rosenborgsgatan 
och ska sedan följa den nya huvudgatan över f.d. flygplatsen mot Ullebergsleden. Inom den aktuella 
detaljplanen planeras en busshållplats, på Rosenborgsgatran i höjd med Landstingshuset. 

Gång- och cykeltrafik
Öster om Rosenborgsgatan behålls den befintliga gång- och cykelbanan. Denna är viktig för snabb 
cykeltrafik och som rekreationsstråk. Utmed Rosenborgsgatan planeras även en ny gång- och cy-
kelbana på västra sidan gatan, intill de nya fasaderna. På de inre lokala smågatorna sker cykeltrafik i 
blandtrafik på gatorna. Utmed de inre gatorna föreslås gångbanor på båda sidor av körbanan. På de 
allra minsta gårdsgatorna kan samtliga trafikslag samsas på de oskyddade trafikanternas villkor. En 
gång- och cykelväg som knyter ihop Fyrklövern och flygfältsområdet väster om Jakobsbergsskogen 
möjliggörs (GC-väg). Denna ansluter till en gång- och cykelkoppling genom Jakobsbergsskogen, 
där ett släpp i biotopsskyddet finns, som ska byggas när västra delen av Jakobsberg utvecklas. 

Biltrafik och gatumiljö

Planförslag
Planområdet angörs via Rosenborgsgatan. På sikt när Jakobsberg ansluts mot väster och Skog-
hallsvägen/Ullebergsleden kan området angöras även härifrån. Jakobsberg planeras bli en del av 
en trafikkoppling mellan Hammaröleden sydost om planområdet till Ullebergsleden nordväst om 
planområdet, väster om Klarälven. 

Rosenborgsgatan utgör också en framtida översvämningssäkrad tillfart till sjukhuset från väster i 
enlighet med planprogrammet. 

Inom planområdet formas ett nytt gatunät som möjliggör angöring till alla fastigheter. En ny in- 
och utfart planeras mot Rosenborgsgatan direkt söder om Mariebergs IP. 
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Inom Fyrklövern väster om Rosenborgsgatan flyttas befintlig in- och utfart mot Rosenborgsgatan 
ca 60 meter söderut för skapa en mer ändamålsenlig och effektiv bebyggelsestruktur. Den befint-
liga lilla grusvägen i södra änden av Fyrklövern 1 rustas upp och breddas till en in- och utfart med 
högre standard. 

Mot Rosenborgsgatan har ur trafiksäkerhetssynpunkt utfartsförbud reglerats direkt från kvarters-
mark (generell bestämmelse). 

Gatorna i områdets inre har utformats relativt smala för att dämpa hastighet och få trafiken att ske 
så att gående och cyklister kan känna sig trygga och så att en samspel mellan trafikanter kan ske. De 
genomgående gatorna föreslås utformas med 5,5 meter körbana, 2 meter gångbana på båda sidorna 
av gatan och 2,5 m kantstensparkering på de sträckor där parkering föreslås. 

Föreslagen sektion för Rosenborgsgatan i höjd med Landstingshuset. Bild: Sweco

Föreslagen sektion för de interna lokalgatorna. Bild: Sweco    

ROSENBORGSGATAN
TYPSEKTION GATA 

FÖRGÅRDSMARK     GÅNG-CYKELVÄG     P +  TRÄDZON                                       KÖRYTA                                        P+TRÄDZON                GÅNG-CYKELVÄG     STÖDREMSA    FÖRGÅRDSMARK

var. 4               0,5 + 3 + 0,5                   3,5 + 3,5                    0,5 + 3 + 0,5               4,5    0,25     var. 

Köryta bredd totalt 6,5m.

Parkering- och trädzon är totalt 4 m, inkluderat en av-
och påstigningszon 0,5m mot gång-cykelväg samt mot 
köryta.
Gång-cykelväg västra sidan är 4m bred.
Gång-cykelväg östra sidan breddad till 4,5m.

SEKTIONER ÖSTRA JAKOBSBERG
GATOR  2016-12-15
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Konsekvenser på befintligt gatunät:
Den aktuella detaljplanen för Östra Jakobsberg, del 1, kan potentiellt innehålla ungefär 800 bostä-
der fullt utbyggt. Bedömningar på trafikmängder har gjorts på denna helhet. Med samma resvanor 
som befintliga bostäder vid Sommarro skulle de tillkommande bostäderna kunna generera ca 2000 
fordonsrörelser per dygn. Av dessa bedöms med dagens trafiksystem ca 600 fordon välja vägen 
söderut, via Jakobsbergsbron, och ca 1400  fordon välja vägen norrut. 
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Den ökande trafiken som byggandet av Östra Jakobsberg medför bedöms med befintlig infrastruk-
tur innebära att; Rosenborgsgatan vid Mariebergs IP får totalt ca 3900 fordon per dygn (ca 2500 
idag), Rosenborgsgatan norr om sjukhuset beräknas få ca 6200 (ca 5400 idag), Hööksgatan får ca 
3800 (3200 idag) och Älvgatan öster om Rosenborgsgatan ca 9100 (8300 idag). Bullerberäkningar, 
både för nya och befintliga bostäder, har utförts på betydligt högre trafikmängder för att stämma 
med en planerad utveckling av hela Jakosberg som väntas på lång sikt. 

Parkering
I parkeringsnormen, godkänd i stadsbyggnadsnämnden, redovisas området delvis inom zon 2 och 
delvis inom zon 3. I planarbetet har en bedömning gjorts, med anledning av det centrala läget, före-
slagen kollektivtrafikstandard och planförslagets blandning av boendetyper, att området bör räknas 
till zon 2. För zon 2 anger parkeringsnormen för bil 1-4 bilplatser per 1000 kvm bruttoarea för 
lägenheter under 40 kvadratmeter och 1-8 bilplatser per 1000 kvm bruttoarea för lägenheter som är 
över 40 kvadratmeter stora. För kontor anger parkeringsnormen 1-5 bilplatser och för dagligvaru-
handel 20-30 bilplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea. 

Kategorierna bostäder och kontor har flexibla parkeringstal. Det innebär att parkeringstalen redo-
visas som ett spann. Flexibla parkeringstal innebär att en sänkning av parkeringstalen erbjuds mot 
att fastighetsägaren eller exploatören åtar sig att genomföra åtgärder (dessa presenteras i form av 
en grön resplan) som kan minska efterfrågan på parkering. Det högsta talet som anges i spannet är 
det som är normtalet och det kan sedan reduceras nedåt. Det högsta talet är även ett maxtal och om 
fastighetsägaren eller exploatören vill bygga fler bilplatser än vad parkeringstalen anger ska detta ske 
i dialog med kommunen. Det är extra viktigt när fastighetsägaren eller exploatören avser att bygga 
markparkering, då markparkering dels kan motverka ambitionen om att bygga en tät stad men även 
påverka stadsbilden negativt. 

Att erbjudas möjlighet till att nyttja de flexibla parkeringstalen är ingen rättighet fastighetsägaren 
eller exploatören  har utan avgörs av kommunen. Upplägget medför totalt sett en subvention för 
fastighetsägaren eller exploatören i form av lägre anläggningskostnader, samtidigt som kommunen 
får ett fastighetsbestånd där potentialen är större att dess användare ska använda hållbara färdsätt. 
Några av de förutsättningar eller åtgärder som kan leda till en sänkning av parkeringsnormen är: 
Bilpool, Prissättning av parkering, Samnyttjande, Parkeringsköp, Cykelåtgärder, God kvalitet och 
villkor för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

För cykel anger parkeringsnormen (uttryckt i antal cykelplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea) 
30 för flerbostadshus med lägenhetsstorlekar under 40 kvm och 35 för lägenhetsstorlekar över 40 
kvm. För kontor 25 och för dagligvaruhandel 15-30 cykelplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea.  

Planförslag
Bil- och cykelparkering ska lösas inom fastighet enligt gällande norm. Parkeringen föreslås i den 
aktuella planen att lösas genom en blandning av markparkering och parkering i garage. På plankar-
tan finns bestämmelser som syftar till att begränsa andelen markparkeringsplatser (ej parkering 
respektive e3). 

Planförslaget har utformats så att det ska kunna finnas plats, antingen under eller över mark, för 
att möta tillkommande parkeringsbehov. För de föreslagna radhusen har parkering i huvudsak 
föreslagits hanteras på det enskilda radhusets förgårdsmark. Det kan bli aktuellt för exploatörer att 
genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på parkering. Dessa åtgärder ska i så fall regleras i 
en Grön resplan i samarbete med Karlstads kommun. 
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Till idrottsplatsen och Mariebergsskogens västra entré föreslås parkering ske framförallt utmed den 
nya gatan direkt söder Mariebergs IP där ca 35 tvärställda parkeringsplatser kan anläggas. Planen har 
också utformats så att det finns möjlighet att anlägga kantstensparkering utmed Rosenborgsgatan. 
Dessa parkeringar är allmänna och ska fungera som korttidsparkering generellt. Inom idrottsplatsen 
finns plats att anordna ytterligare parkering om behovet uppstår. Fastighetsägaren och hyresgästen 
i Treklövern är positiv att upplåta kontorets parkering till idrottsverksamheten under kvällar och 
helger. Avtal bör tecknas mellan Karlstads kommun och fastighetsägaren om detta. Till Mariebergs 
IP bedöms ca 33 parkeringsplatser utmed den nya gatan direkt söder Mariebergs IP, ca 12 plat-
ser utmed Rosenborgsgatan och åtminstone 35 parkeringsplatser inom Mariebergs IP, söder om 
befintliga omklädningsrum, kunna ordnas. Totalt innebär det ca 80 parkeringsplatser på eller i direkt 
anslutning till Mariebergs IP. Utöver detta kan kontorets markparkering användas under kvällar 
och helger. Utifrån hur parkering för tidigare idrottsanläggningar används under olika tider (dagtid, 
kvällstid och helger) bedöms att bilparkeringsbehovet är maximalt 70 parkeringsplatser. För angö-
ringsgatan direkt söder om idrottsplatsen finns flexibilitet i utformningen och ett antal korttidsplat-
ser, för av- och påstigning från bussar eller föräldrars bilar kan iordningställas på gatans norra kant. 

I planarbetet har körspår för buss provats i syfte att säkerställa att gatuutrymme finns för bussar för 
bortalag som rest till Mariebergs IP. Gatuutrymme finns för att bussar ska kunna vända antingen 
längst in vid Mariebergshallen eller genom att köra in vid Landstingshuset och genom området och 
vidare ut till Rosenborgsgatan. På Rosenborgsgatan finns möjlighet att anordna bussuppställnings-
plats utmed gatan. Det finns även möjlighet att anordna bussuppställning i anslutning till den nya 
gatan. Vid byggprojektering av gatorna ska besökande bussars möjligheter att vända och parkera 
beaktas. 

Landstingshuset, kontoret inom Treklöven, är 10150 kvadratmeter stort. Kommunens parkerings-
norm anger 5 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter kontor. Normen innebär att 51 parkerings-
platser krävs för Landstingshuset. För området runt landstingshuset finns olika möjligheter att 
ordna parkering. Nya parkeringsplatser kan anordnas mellan ny bebbyggelse och det befintliga kon-
toret, garage kan anordnas i samtliga kvarter och olika grader av samnyttjande kan ordnas. Under 
etapper i utvecklingen av området kan markparkering ordnas på mark som givits byggrätt. I höjd 
med, och rakt mot, den befintliga entrén till Landstingehuset har en bred och generös entrézon 
planerats. Inom denna yta kan också ett antal parkeringsplatser anordnas. 

Planen möjliggör centrumändamål i de flesta av områdets kvarter. Inom Treklövern förespråkas en 
dagligvaruhandel i ett av kvarteren. På markområdena runt kvarteret finns möjlighet att anordna 
markparkering på kvartersmark. Möjlighet finns även att göra parkering i våning 1 i garage. 

Markparkering ska planteras (generell planbestämmelse) i syfte att skapa trivsamma och gröna 
stads- och bostadsmiljöer. Plantering kan bestå av tex träd eller buskar på eller intill parkeringsytan. 

Mark

Geoteknik och marknivåer
Marken i området utgörs i huvudsak av gräsytor och parkeringsytor med antingen asfalt eller grus. 
I området finns lägre liggande markområden med fritt vatten samt högre liggande terräng med fast 
mark och berg i dagen. På fastigheterna Treklövern och Fyrklövern finns befintliga byggnader samt 
kör- och parkeringsytor. 
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En geoteknisk utredning har tagits fram för planarbetet (Sweco 2016-10-04). Geoteknisk undersök-
ning har utförts i september 2016 med borrbandvagn. Dessa undersökningar har sammanförts med 
äldre geotekniska undersökningar i området. Jorden i aktuellt område utgörs av finkorniga sediment 
på morän och berg. Uppmätta sedimentmäktigheter varierar i området från noll dvs berg i dagen 
till c:a 20 m. Grundvattennivån i området kan i princip förväntas vara styrd av samtidig vattennivå i 
Vänern och Klarälven och variera med årstid samt nederbördsförhållanden. 

Radonhalt har inte utretts inom planarbetet. 

Planförslag
Grundläggningsförhållandena inom området varierar stort. Där lerdjupen är ringa, eller där vi har 
mindre uppfyllnadsnivåer, bedöms att ytlig grundläggning kan ske. Vid större lerdjup bedöms att 
djupgrundläggning med spetsburna pålar krävs. Noggrannare undersökningar kommer att krävas 
för att dimensionera åtgärderna vid respektive kvarter. 

I samband med bygglov ska radonhalt utredas och eventuella åtgärder vidtas om det behövs. 

Tekniska system
Allmänna VSD- ledningar finns i  Rosenborgsgatan fram till Fyrklövern och i Sommarrovägen. 
Fjärrvärmeledningar finns fram till Mariebergs IP i Rosenborgsgatan och till Södra Sommarro i 
Sommarrovägen. En befintlig pumpstation finns vid Rosenborgsgatan intill fastigheten Treklövern. 

Planförslag
Allmänna VSD-ledningar och fjärrvärmenätet behöver byggas ut för att försörja det planerade 
området. Utbyggnaden av hela Jakobsberg innebär att spillvatten behöver avledas via två befintliga 
anslutningspunkter: dels Södra Sommaro och dels Rosenborgsgatan. Beträffande dricksvatten ska 
hela Jakobsbergs exploateringsområde matas via tre anslutningar; Rosenborgsgatan, Södra Somma-
ro och Kartberget för att kunna förse Jakobsbergsområdet med dricksvatten. Inledningsvis kommer 
hela Östra Jakobsberg endast att försörjas via befintlig vattenledning från Rosenborgsgatan. När 
Västra Jakobsberg byggs ut så ansluts även Östra Jakobsberg till detta område och anslutande vat-
tenledningar från Södra Sommaro och Kartberget. Hus inom planområdet med 3 eller fler våningar 
kan komma att behöva egen tryckhöjning av vatten för att högt belägna lägenheter ska erhålla 
erforderligt vattentryck. Exploateringen inom Ö Jakobsberg genererar enligt planförslaget ca 800 
lägenheter vilket är på gränsen vad som är möjligt att försörja med vatten via Rosenborgsgatan. För 
att ha säkerhet i dricksvattenförsörjningen av Ö Jakobsberg finns möjlighet att komplettera med en 
tillfällig tryckstegringsstation (E1 i höjd med idrottsplatsen).  

Den befintliga pumpstation vid Rosenborgsgatan klarar en utbyggnad av ca 300 lgh. Därefter måste 
en ny pumpstationen byggas och nya ledningar läggas i Rosenborgsgatan. I detaljplanen finns E-
område utefter Rosenborgsgatan för detta.  

För att kunna frigöra kapacitet i nedströms liggande spillvattensystem för Jakobsbergsexploatering-
en måste delar inom Sommarros villaområde dagvattenseparareras. 

Dräneringsvatten
Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå i 
förbindelsepunkt beaktas. I normalfallet ligger dämningsnivån ca 0,1 meter över gatans nivå utan-
för fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dränvatten ska avledas med 
självfall. Hamnar dräneringen under denna nivå och inte kan acceptera att dränledningen tidvis kan 
komma att stå dämd måste dräneringsvatten pumpas. 
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Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram den aktuella detaljplanen Jakobsberg Östra, del 1 (Karlstads 
kommun, VA-enheten 2017-11-17 rev 2018-03-08). Utredning syftar till att beskriva dagvattenhan-
tering för Östra Jakobsberg, del 1 (område runt fastigheterna Fyrklövern respektive Treklövern). 
Utredningen ska också belysa vilka ytor som krävs på allmän plats för att inte påverka vattenflöden 
i intilliggande våtmarksområde samt lämpliga bestämmelser för fördröjning av dagvatten inom 
kvartersmark.

I dagsläget består stora delar av planområdet av hårdgjorda ytor, framförallt parkeringsplatser och 
byggnader. En befintlig dagvattendamm finns söder om Landstingshuset. Dammen beräknas i 
dagsläget inte klara av att flödesutjämna ett 10-års regn i 10 minuter. Det innebär att dagvatten i 
dagsläget vid kraftigare regn flödar förbi dammen och ut i Mariebergs strandängar. Dock bedöms 
befintliga hårdgjorda ytor inte nämnvärt innehålla föroreningar.

Planförslag
Planförslaget för Östra Jakosberg innehåller krav på fördröjning av dagvatten. Området planeras i 
huvudsak att avvattnas via öppna system längs gatorna, vilka ska utformas med en tillgänglig maga-
sinsvolym för att kunna omhänderta och fördröja vatten vid större regn. Dagvattendammar som är 
utformade för fördröjning är planerade i grönstråk och parkområden. De bidrar till en trevlig miljö 
samt har en magasinerande effekt i systemet. 

Bilden nedan visar hur området principiellt föreslås utformas för att hantera dagvattnet i området. 
Både vad som avses med dagvatten som ska avledas i ledningar och skyfall som ska avledas på 
markytan. För att undvika att byggnader mm inte översvämmas måste marken inom kvartersmark 
anpassas och höjdsättas så att skyfall kan ytavledas enligt detta principiella förslag till dagvattenhan-
tering. Öppna dagvattenområden föreslås inom naturmark direkt söder om Treklövern, inom natur- 
och parkmark i södra delen av planområdet samt inom naturmark mellan Rosenborgsgatan och 
befintlig cykelbana. En ny dagvattendamm planeras i södra delen av Treklövern när detta område 
byggs ut. 

Planförslaget för Östra Jakobsberg, del 1, har utvärderats och jämförts med nuvarande förhållan-
den. Beräknat med ett 10-års regn i 10 minuter skulle den nya dagvattendammen i södra delen
av fastigheten Treklövern vara 187 m3. Flödet i det nya planförslaget är beräknat till 324 l/s. Att
flödet är lägre beror på att det i dagsläget inte finns några krav på fördröjning inom tomtmark idag.
I planförslaget reduceras de hårdgjorda ytorna. I dagsläget är endast ytorna på kommunens mark
dimensionerande för den nya dagvattendammen.

För att säkerställa ett kontinuerligt litet flöde till Natura 2000 området finns krav på fastighetsägarna 
att fördröja dagvatten på kvartersmark innan servispunkt. Planbestämmelse med krav på minsta 
fördröjning finns på plankartan. Dessutom ska en ny dagvattendamm anläggas med rätt kapacitet 
för att flödesutjämna de regn som annars skulle ha negativ inverkan på Natura 2000 området. Dam-
men behöver vara 187 kubikmeter stor. Det område runt dagvattenområdet som avsatts i detaljpla-
nen är ungefär 1200 m2. Detta bedöms tillräckligt för att damm och slänter ska rymmas. Med dessa 
förutsättningar i detaljplanen kommer dagvattenområdet kunna hantera områdets vattenflöden. 
Vattenflöden till Natura 2000-området ändras inte och en bättre rening av dagvatten jämfört med 
idag är möjlig när den befitnliga sedimentationsdammen ersätts med en ny som dimensionerats 
efter beräknade regn. 
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Störningar, hälsa och säkerhet

Översvämning
Planområdet ligger idag mellan ca +45 på lägsta punkten i söder och +51,4 meter över havet (RH 
2000) på högsta punkten i norr. 

Aktuellt planeringsunderlag för kommunen är handboken Stigande vatten  med tillhörande fak-
tablad för Vänern. I Stigande vatten beskrivs en zonindelning med rekommendationer för olika 
markanvändning i respektive zon. För bostäder och dagligvaruhandel gäller översvämningszon 
2, dvs en funktionsnivå över 200-årsnivå. Under 200-årsnivån, men ovan 100-årsnivån kan t.ex. 
kontor, restauranger, handel, kultur och sport- och fritidsaktiviteter planeras. På mark som hotas av 
100-årsflöde bör inte någon bebyggelse alls tillkomma, med undantag för enklare byggnader som 
garage och uthus. 

4

Nya Planförslaget
Planförslaget för Östra Jakobsberg, del 1, har utvärderats och jämförts med nuvarande förhållan-
den. Beräknat med ett 10-års regn i 10 minuter, med klimatfaktor 1,25, skulle den nya dagvatten-
dammen i södra delen av fastigheten Treklövern vara 187 m3. Flödet i det nya planförslaget är be-
räknat till 324 l/s. Att flödet är lägre beror på att det i dagsläget inte finns några krav på fördröjning 
inom tomtmark idag. I planförslaget reduceras de hårdgjorda ytorna. I dagsläget är endast ytorna på 
kommunens mark dimensionerande för den nya dagvattendammen. 

Nedan visas bild på flödesriktningar (ytliga flöden visas med blåa pilar och dagvattensystemets 
riktningar visas med gröna pilar). Befintligt markavvattningsföretag runt f.d. flygplatsen söder om 
planområdet kommer inte att påverkas av utformningen inom planområdet. 

Planförslaget för Östra Jakobsberg. Granskningsförslag. Blåa pilar visar flödesriktningar ytligt och gröna pilar visar 
dagvattensystemet.  

Ny dagvattendamm och  
dagvattenområde.

Bild från dagvattenutredning (VA-enheten 2017-11-17 rev 2018-03-08). Pilarna visar flödesriktningar för dag-
vatten. Ytliga flöden visas med blåa pilar och dagvattensystemets riktningar visas med gröna pilar. 
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Utdrag från Karlstads GIS-
underlag. Det blåa området 
visar nivån ca +46,5 m ö h 
(RH2000). Den nivå som 
detaljplanen föreskriver  som 
lägsta nivå som golvnivå för 
tex bostäder är +46,48 möh 
och stämmer därmed ungefär-
ligt med bilden intill.  

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2017-11-22

Skala 1:4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2017-11-22

Skala 1:4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Planförslag
Detaljplanen har planerats och höjdsatts så att alla fastigheter ska kunna nås på nivån +46,48 möh 
(RH2000) (200-årsnivå). Rosenborgsgatan kan med befintliga marknivåer fungera som översväm-
ningssäkrad tillfartsväg till sjukhuset från söder/västra delen av Karlstad på sikt. Gårdar, parker, 
naturytor mm kan översvämmas vid höga vattenstånd i de få områden inom planområdet där nivå-
erna är lägre. Även garage, förråd och uthus kan accepteras översvämmas. Tekniska anläggningar 
viktiga för byggnadens funktion ska ligga ovan +46,48 möh eller om de ligger i källarplan så ska de 
översvämningssäkras.

För att säkerställa att tillkommande bebyggelse inte översvämmas har bestämmelser införts i plan-
kartan; 
• Tekniska installationer under +46.48  (RH 2000) ska översvämningssäkras.
 (generell bestämmelse). 

• Lägsta golvnivå för bostad, centrumändamål och skola får inte understiga gällande 
 riktlinjer, idag +46.48 (RH 2000). Garage, förråd och uthus medges under denna nivå. 
 (generell bestämmelse). 
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Trafikbuller
En trafikbullerberäkning har tagits fram (WSP 2017-11-24). Trafikmängderna har beräknats för en 
planerad utbyggnad av hela Jakobsberg. Högst trafikerad av gatorna är Rosenborgsgatan. Den sam-
manvägda beräkningen visar att ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Rosenborgsgatan för de närmaste 
husen ligger mellan 57 och 63 dB(A). Mot gårdssidan ligger bullernivåerna under 50dBA (ekvivalent 
nivå). Även mot de inre mindre gatorna är den beräknade ekvivalenta ljudnivån i många fall runt 50 
dBA. För nya byggnader närmast Rosenborgsgatan överskridser flera byggnader 
riktvärden. Men genom att planera genomgående lägenheter mot en sida där ljudnivån är lägre, 
så kan riktvärdet ändå klaras. Även mindre lägenheter, under 35 kvadratmeter, kan byggas i lägen 
under 65 dbA. Detaljplanen är utformad så att det finns möjligheter att skapa byggnader och plan-
lösningar som klarar bullerförordningens regler. För byggrätterna mot Rosenborgsgatan har dessa 
utformats, styrts med placeringsbestämmelse samt försetts med bestämmelser som säkerställer en 
god boendemiljö och klarar uppsatta krav. En bestämmelse (p1) för bebyggelsen mot Rosenborgs-
gatan säkerställer att bostadsbyggnader utförs slutna i syfte att skapa en ljuddämpad sida. För dessa 
byggrätter finns även en bestämmelse (f5) som säkerställer att större lägenheter över 35 kvadrat-
meter utförs så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot en ljuddämpad. 
Av bestämmelsen framgår också i enlighet med bullerförordningen att enkelsidiga lägenheter mot 
Rosenborgsgatan inte överstiger en storlek på 35 m2. 

Det finns goda möjligheter att planera gemensamma uteplatser i bostadens närhet även i de fall där 
en balkong inte uppfyller riktvärden för uteplats. 

Eventuella ljud- eller ljusstörningar från Mariebergs IP
Fotbollsträningar och matcher inom Mariebergs IP generar ljud vid vissa delar av året och dygnet. 
Vid en utveckling av idrottsplatsen kan det i framtiden också bli aktuellt med ljusanordningar inom 
idrottsplatsen. Två föreslagna bostadskvarter längst i norr vetter mot idrottsplatsen. Närmaste av-
stånd är ca 70-75 meter mellan fasad och fotbollsplanen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att störningar, avseende ljus- eller ljud, från idrottsplatsen 
gentemot tillkommande bostäder blir betydande och att en potential till utveckling av Mariebergs 
IP:s verksamhet är möjlig i och med den gällande detaljplanen för idrottsplatsen. Bedömningen 
grundar sig på jämförelser med liknande referensprojekt (detaljplan för Kärrtorps IP invid kv. Ter-
mometern, Stockholm Dp 2006-14210-54) där utökning av idrottsplatsen varit syftet med planen. 
Både bullerutredning (Ingemansson 2010-03-12) samt ljusbulleranalys (ÅF 2010-05-07) har gjorts 
för att undersöka eventuella störningar från idrottsplatsen i förhållande till närliggande bostäder. 
Avståndet mellan idrottsplatsen och närmaste bostäder är i Kärrtorp kortare (ca 40 m) jämfört med 
vid Mariebergs IP (ca 70 m) och idrottsplatsen vid Kärrtorp är större och betydligt mer intensivt 
använd. Det finns inga riktvärden för ljud från idrottsplatser men bullerutredningen jämför ljudni-
våerna i förhållande till riktvärden för industribuller. Slutsatsen avseende buller är att ljudnivån från 
idrottsplatsen vid de närmaste bostäderna blir lägre än 45 dB(A) ekvivalentnivå och att riktvärdet 
för externt industribuller därmed innehålls vid angränsande bostäder. 

Avseende ljus-störningar gjordes beräkningar 40 meter från idrottsplatsen vid Kärrtorp. Beräk-
ningarna visade att risken för bländning på ca 40 meter avstånd från plankanten är mycket liten det 
vill säga under 10 lux på 1,5 meters höjd. Val av armaturer med deras ljustekniska egenskaper, den 
slutliga placeringen av armaturer och inriktning av ljuset är avgörande faktorer för att åstadkomma 
en anläggning med minimal risk för störning. Detta behöver därför studeras mer noggrant vid en 
eventuell projektering av belysning. 
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Ekvivalenta ljudnivåer från Bullerutredning (WSP 2017-11-24) för nya byggnader utmed Rosenborgsgatan.    
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Luftkvalitet
I dagsläget är området öppet och väl ventilerat. Med planförslaget blir området tätare och trafik-
mängderna ökar, både som följd av aktuell detaljplan och till följd av framtida broar. Gaturum-
men blir tätare i förslaget, Rosenborgsgatan blir i huvudsak enkelsidigt bebyggd men dubbelsidigt 
bebyggd i höjd med Landstingshuset. Beräkningar har gjorts i Simair (Miljöförvaltningen 2017-10-
16) för det tätaste snittet på Rosenborgsgatan i höjd med Landstingshuset. Beräkningarna visar att 
samtliga miljökvalitetsnormerna klaras (PM10, NO2 och Bensen) Även miljökvalitetsmålen klaras 
för PM10 och NO2. För Bensen överskrids miljökvalitetsmålet något. Beräkningarna är gjorda för 
körbanorna. Halterna avtar snabbt med avståndet och medför att luftkvaliteten är ännu bättre en bit 
från vägbanan. 

Vattenkvalitet
En bedömning avseende vattenkvalitet har gjorts (Vattenkvalitet Jakobsberg Miljöförvaltningen 
2017-11-17). Planens recipient har bedömts i huvudsak vara den östra delen av Klarälven, Suttersäl-
ven. Genom de planerade dagvattenlösningarna är bedömningen att planen inte kommer medföra 
en negativ påverkan på vattenkvalitén och genom det inte påverka miljökvalitetsnormerna för vat-
tenförekomsten med avseende på vattenkvalitén.

Markföroreningar
Inom planområdet finns ingen historik som föranleder misstanke om förorening. Den närliggande 
gamal flygplatsen har undersökts och sanerats i omgångar. Ingen av de föroreningarna bedöms 
påverka denna plan. 

Folkhälsa

Trygghet
Utöver golfbanans verksamhet under den varma och ljusa delen av året är området inte befolkat 
kvällstid utöver de som använder rekreationsspåren i skogarna. På kontorsfastigheterna, kv Fyr-
klövern respektive Treklövern, sker verksamhet under vardagar på dagtid. Kvällstid kan det kännas 
otryggt att passera förbi eller runt de stora parkeringsplatserna på kontorsfastigheterna. Rosen-
borgsgatan passeras dock av bilar och cyklister vilket kan minska den otrygga känslan. Då området 
blir bebyggt och kompletterat med bostäder och verksamheter som innebär att området befolkas 
kan upplevelsen av trygghet öka. 

Jämställdhet/Barnperspektiv
I dokumentet Jämna steg från Boverket, utgivet 2006 kan läsas att: Jämställdhet är en fråga om 
rättvisa och ska därför genomsyra alla politikområden. För den fysiska planeringen innebär det att 
belysa och likställa såväl kvinnor som mäns kunskaper, värderingar och önskemål som att kartlägga 
möjliga konsekvenser. Den fysiska planeringen måste underlätta såväl mäns som kvinnors vardags-
liv så som de ser ut idag. Statistik visar att män reser längre och har större tillgång till bil. Kvinnor 
utnyttjar i större utsträckning kollektivtrafik jämfört med män. Såväl bostadsort som arbetsmark-
nadssituation, boendeförhållanden och tillgängliga omsorgsformer för barn, medför både möjlighe-
ter och begränsningar för kvinnors och mäns vardagsliv. Det gör även tillgången till annan service, 
liksom vilka kommunikationsalternativ som finns att tillgå. 

Planområdets centrala läge, cirka två kilometer från Stora Torget innebär att tillgången till kommu-
nikationer och olika typer av service är relativt god. Förskolor finns och nya planeras, likaså finns 
och planeras lekplatser, bollplan, ny park, dagligvaruhandel och annan service planeras.  Busshålls-
platser, dagligvaruhandel, motionscentral med mera finns/ska finnas inom gång- och cykelavstånd. 
Tillgången till olika typer av service i området och bra kommunikationer skapar goda förutsättning-
ar för både män och kvinnor att få ett fungerande vardagsliv.
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GENOMFÖRANDE

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta
Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning.
Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen

Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvat-
ten och dagvatten. Upprätta avtal med exploatör. 
Ombyggnad inom allmän plats. 

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
markförorening och sanering.

Exploatör Exploatering inom kvartersmark

Avtal
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Wermlands Invest och Teknik- 
och fastighetsförvaltningen. Planarbetsavtal är inte tecknat med ägarna till Treklövern 1. 

Föravtal samt genomförandeavtal ska tecknas mellan respektive exploatör och Karlstads kommun 
genom Teknik- och fastighetsnämnden. 

Huvudmannaskap för allmän plats
Karlstads kommun är huvudman för allmän platsmark. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio (10) år från det datum planen vinner laga kraft. Under genomförande-
tiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).

Fastighetsrättsliga åtgärder
Gränsen mellan de två kommunala fastigheterna som planen berör, Sommarro 1:3 och 1:29, har 
sämre kvalitet/osäkert läge. En gränsutredning bör göras för dessa fastigheter. Eventuellt bör hela 
eller delar av Sommarro 1:3 regleras till Sommarro 1:29. 

Planens genomförande innebär ett antal fastighetsbildningsåtgärder. Principerna för dessa åtgärder 
framgår av kartan nedan. Ett antal nya kvarter kommer att bildas. Inom dessa kan i sin tur ytterli-
gare fastigheter bildas. Tredimensionell fastighetsbildning kan bli aktuellt inom kvarteren. 

Ledningsrätterna 1780K-89/70.1 och 1780K-91/46.1 ligger inom planområdet. Ledningsrätterna 
behöver ändras vid planens genomförande för att stämma med föreslagna u-områden. 
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Ekonomiska frågor

Kostnader
Exploatör ska erlägga exploateringsbidrag för utbyggnad av allmänna anläggningar. Kostnader för 
exploateringen och nödvändiga utredningar bekostas av exploatör. Exploatören ansvarar för och 
bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under rubriken tekniska frågor.

Utbyggnad och ombyggnad av allmänna anläggningar som krävs för exploateringen av det aktuella 
planområdet ska finansieras av exploateringens intäkter. Allmänna anläggningar som är till nytta för 
flera detaljplaneområden och/eller kommunens invånare i stort kan finansieras dels med intäkter i 
de olika områdena, dels med skattemedel. Föravtal är tecknat mellan Karlstads kommun och Svens-
ka Studenthus AB, Peab Bostad AB samt ägare till Fyrklövern 1 och Treklövern 1. Genomförande-
avtal ska tecknas mellan kommunen och samtliga exploatörer. Förutom kostnader och ansvar för 
genomförandet ska genomförandeavtalet även säkerställa att omkringliggande naturområden inte 
får användas som uppställningsplats, upplagsplats för schaktmassor eller liknande under byggtiden. 

Avgifter
Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut i samband med bygglov förut-
om vid bygglov för byggnader inom nuvarande Treklövern 1 där planarbetsavtal saknas. Bygglovs-
avgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för vatten och 
avlopp, tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Från Treklövern 1 till 
Sommarro 1:29/1:3.

Från Treklövern 1 till 
nya kvarter.

Från Sommarro 
1:29/1:3 till nya 
kvarter.

Från Fyrklövern 1 till 
Sommarro 1:29/1:3.

Från Fyrklövern 1 till 
nya kvarter.
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Tekniska frågor

Uppvärmning
Fjärrvärmenätet kommer att byggas ut i området. Exploatörer ansvarar och bekostar eventuell 
anslutning till nätet.

VSD- ledningar
VSD- ledningar kommer att byggas ut i området. Allmänna ledningar byggs av kommunen fram 
till förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. Exploatörer ansvarar och bekostar eventuell anslutning till 
nätet. E-område för pumpstationer finns inom planområdet (se karta nedan).

Verksamhetsområde för VA
Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten kommer att utökas och om-
fatta planområdet. 

Dagvatten
Exploatören ansvarar för och bekostar fördröjningen av dagvatten inom kvartersmark.

Vattenverksamhet
Planen innebär behov av flytt av diken inom fastigheterna Fyrkövern och Treklövern. Planen inne-
bär också behov av anläggande av dagvattendammar i södra delen av fastigheten Fyrklövern samt 
längst i söder inom planområdet. Dessa åtgärder kan omfattas av kraven på anmälan om vattenverk-
samhet.

Parkering
Parkering för tillkommande bebyggelse löses inom den egna fastigheten. 

Korttidsparkering för besök av idrottsanläggningen eller elljusspåren föreslås utmed den nya gatan 
i norra delen av planområdet liksom utmed Rosenborgsatan. Parkering för idrottsplatsen kan också 
delvis lösas inom idrottsplatsen om ytterligare behov uppstår. Fastighetsägaren och hyresgästen för 
kontorsbyggnaden inom Treklövern är också positiv till att idrottsplatsen nyttjar kontorsparkeringen 
under kvällar och helger. 

Markföroreningar
Om markföroreningar påträffas, till exempel vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvalt-
ningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Markägarna ska då utföra/komplettera markföro-
reningsundersökning och sanering om det behövs.

För vissa delar av området krävs tillskott av massor för att säkerställa bland annat rätt översväm-
ningsnivå. Om schaktmassor som utgör avfall används kan verksamheten vara tillståndspliktig enligt 
9 kap. Miljöbalken.

Avfall.
På kartan nedan finns en möjlig lösning för placering av avfallsrum/behållare för att undvika 
backande fordon. Inom detaljplanen finns flera tänkbara lösningar. Byggherrarna ska samarbeta 
med Karlstads Energi AB för detaljerad planering rörande avfallshanteringen i de nya kvarteren. 
Byggherrarna ska planera för insamling av tidningar och förpackningar för att på så sätt förbättra 
hanteringen av avfall och öka återvinningen. 

Elnät
Detaljplanen kommer att innebära att nya nätstationer behövs anläggas. På plankartan finns två E-
område där dessa skulle kunna placeras, se även förslagen på kartan nedan.  
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Principkarta för tekniska anläggningar. 

Röda punkter är möjliga platser för avfalls-
hantering. Platserna är valda för att undvika 
backande fordon. Detaljplanen ger förutsätt-
ningar att lösa detta på flera sätt, varav detta är 
ett. Byggherrarna ska samarbeta med Karlstads 
Energi AB för detaljerad planering rörande 
avfallshanteringen i de nya kvarteren. 

Gröna och blåa punkter är E-områden i de-
taljplanen som är möjliga för elnätsstationer och 
VA-anläggningar. 

Lila punkt är möjligt läge för underjordisk 
återvinning, nedgrävda behållare.OMRÅDE UNDER 

PLANERING

Antagandehandling - Illustrationsplan

Östra Jakobsberg - del 1

Upprättad: 2017-01-18 §17
Antagen av SBN:0000-00-00
Vunnit Laga kraft:0000-00-00
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Behovsbedömning
Behovsbedömning gjordes under våren 2016. Slutsatsen blev att ett genomförande av planen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållning med mark, vatten 
och andra resurser. En miljöbedömning (MKB) enligt 4 kap, 34 § PBL erfordras ej. Bedömningen 
gjordes att konsekvensbeskrivningen kan ingå i planbeskrivningen och att följande aspekter särskilt 
ska behandlas: översvämning, dagvatten, buller, trafikinfrastruktur, Natura 2000. Under våren/
sommaren framkom förekomst av groddjur som är skyddade enligt Artskyddsförordningen i del av 
området. Därmed måste planarbetet utföras på ett sätt och frågan om groddjuren beskrivas så att 
livsvillkoren för groddjuren inte påverkas och så att detaljplaneförslaget inte äventyrar grodornas 
bevarandestatus. 

Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande om att detaljplanen med föreslaget innehåll inte 
innebär betydande miljöpåverkan (2016-09-22). Länsstyrelsen understryker att artskyddsförordning-
en villkor måste uppfyllas och att även möjligheterna till att förbättra livsmiljöer för skyddsvärda 
arter bör utredas vidare. Länsstyrelsen trycker också på att förslaget inte får leda till negativ påver-
kan på det närliggande Natura 2000-området. I detta avseende behöver dagvattenhantering ske på 
ett sätt att åtgärden inte påverkar vattenkvaliteten negativt. Efter samrådet lät Karlstads kommun ta 
fram en djupare konsekvensbedömning av påverkan på naturmiljö för detaljplanen (Sweco 2017-
11-29). Slutsatsen är även i Swecos konsekvensbedömning att konsekvenserna för naturmiljö till 
följd planerad exploatering inom detaljplanen, Östra Jakobsberg del 1, inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan. 

Under rubriken miljökonsekvenser återfinns konsekvenser för området, samt konsekvenser för 
människors hälsa och säkerhet. Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande 
omständigheter och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger. En mer fullständig konsekvensbe-
döming för hela Jakobsberg Östra avseende naturfrågor finns i Bedömning av påverkan på naturmiljö i 
samband med ny detaljplan för Östra Jakobsberg (Sweco 2017-11-29).

Mellankommunala frågor
Detaljplanen berör Rosenborgsgatan som söderut ansluter mot Jakobsbergsbron och vidare till 
Hammarröleden. En viss del av trafiken från planområdet kommer att välja vägen söderut vilket 
därmed leder till en ökad trafik över Jakobsbergsbron och på Hammarröleden. Karlstads kommun 
driver tillsammans med Hammarrö kommun ett arbete med att ersätta den befintliga Jakosbergs-
bron med en ny med högre kapacitet. I projektet ingår även en ny anslutning mot Hammaröleden. 

Sociala konsekvenser
Planområdet är i stora delar obebyggt. De ianspråktagna ytorna används för kontor, förskola och 
golfverksamhet. Vid byggande av bostäder och service skulle fler människor vistas i området kvälls-
tid vilket är bra för upplevelsen av trygghet. Det finns en stor efterfrågan på fler bostäder och läget 
är attraktivt. Planen möjliggör att många människor får möjlighet att bo centralt med tillgång till 
Mariebergsskogen, Jakobsbergsskogen, deltalandskapet, Klarälven, service, skolor, lekparker, kol-
lektivtrafik med mera. 

Projektet innebär att många får tillgång till naturområdet runt och i Mariebergsskogen och Jakobs-
bergskogen. Områdena kommer bli mer befolkade och använda. Det kan innebära att områdena 
känns tryggare men det kan också upplevas som att de blir mer skogar inom staden där den avskilda 
naturupplevelse som kan upplevas i södra delarna av naturområdena idag kan minska. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen kommer att bygga ut infrastruktur och allmänna platser inom planområdet. Övriga 
markägare inom planområdet kommer att bekosta delar av detta genom exploateringsbidrag och in-
frastrukturersättning. Fördelningen av kostnader sker genom en bedömning av nyttan för respektive 
fastighetsägare. Föravtal är tecknat mellan Karlstads kommun och Svenska Studenthus AB, Peab 
Bostad AB samt ägare till Fyrklövern 1. Föravtal ska också tecknas mellan Karlstads kommun och 
ägare till Treklövern 1. Genomförandeavtal ska tecknas mellan kommunen och samtliga exploatö-
rer. 

Kommunen äger en del av marken inom detaljplaneområdet och vid genomförandet kommer det 
innebära intäkter i samband med markupplåtelse/försäljning.

Miljökonsekvenser

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 
inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormen anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 
som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 
Miljökvalitetsnormer har iakttagits i detta planarbete. Planen anses inte medverka till att miljökvali-
tetsnormerna överskrids. För denna bedömning har två utredningar tagits fram: Sammanställning av 
beräkningar i SIMAIR2 för Östra Jakobsberg (Miljöförvaltningen 2017-10-16) samt Vattenkvalitet Jakobs-
berg (Miljöförvaltningen 2017-11-17). 

Natura 2000
En konsekvensbedömning av påverkan på naturmiljö har gjorts för detaljplanen (Sweco 2017-11-
29). Konsekvenserna för naturmiljö till följd planerad exploatering inom detaljplanen, Östra Jakobs-
berg del 1, bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon Natura 2000-prövning 
bedöms heller inte vara nödvändig. 

Inom området runt fastigheten Treklövern har plankartan utformats för att göra så liten påverkan 
på befintliga marknivåer som möjligt och planen har utformats för att kunna hantera dagvatten 
inom nuvarande fastighet, utanför Natura 2000-området. Totalt ska andelen hårdgjord yta inte öka, 
utan snarare minska, jämfört med dagens situation. Därmed kan mängden dagvatten från detta 
område hållas på samma nivå som dagens. En ny dagvattendamm anläggs som dimensioneras för 
att säkerställa att föroreningar inte påverkar groddjur och andra arter i våtmarken inom detaljplane-
området samt i Natura 2000-området. 

Privata trädgårdar för småhus eller annan bebyggelse kan behöva tillstånd enligt 7 kap. 28§a Miljö-
balken om de på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området. 

Även på västra sidan av Rosenborgsgatan, området runt Fyrklövern, anpassas dagvattensystemet så 
att inga betydande förändringar av avrinningen till diket öster om Rosenborgsgatan.

Friluftsliv
Detaljplanenen innebär att människor får tillgång till viktiga tätortsnära friluftsområden. Området 
ligger i direkt anslutning till Maribergsskogen, Jakobsbergsskogen, Marierbergs strandängar och öv-
riga deltalandskapet vilka är skyddade, tätortsnära, natur- och rekreationsområden. Planen har aktivt 
utformats för att tillgängligöra och binda samman naturområdena. Planen bedöms ligga i linje med 
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friluftsmålen, både lokalt och nationellt, och innebär att människor, både arbetande och boende, 
liksom barn- och skolklasser, har stor tillgång till ett rikt och kvalitativt friluftsliv i sin vardag. 

Den nya bebyggelsen kommer medföra att antalet besökande i Mariebergsskogen och Mariebergs 
våtmark ökar. Områdena är redan välbesökta och slitage i området bedöms öka marginellt. Trafik-
mängden på Rosenborgatan ökar vid genomförandet av planen. Hastigheten kommer att sänkas 
från 60 km/h till 40 km/h. En liten ökning av bullernivåer inom Mariebergs strandängar pga av 
den ökade trafiken kan ändå ske. Dock berörs naturområdet även av buller från Hammarröleden 
vilket bedöms vara det buller som dimensionerar upplevelsen i området då hastigheten är högre 
och trafikmängderna betydligt högre än på Rosenborgsgatan. Den förändring av ljudnivåerna som 
förväntas från Rosenborgsgatan vid Marierbgs strandängar är mindre än en < 1 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå och bedöms därför inte påverka upplevelsen i området då förändringen inte är hörbar. 
Planens påverkan på naturområdena har belysts djupare i konsekvensbedömning för detaljplanen 
(Sweco 2017-11-29).  

Groddjur
I samband med detaljplanearbetet har det visats sig förekomma områden med betydelse för grod-
djur vilka är skyddade enligt artskyddsförordningen (Grodinventering PM Sweco 2016-07-08 samt 
Groddjursinventering WSP 2017-10-17). Detaljplanen har utformats runt dessa områden, och 
förslag för genomförandet tagits fram, för att inte äventyra grodornas bevarandstatus. Natur- och 
parkområdet i södra änden av detaljplanen har undantagits från bebyggelse och ett tydligt naturstråk 
västerut har bevarats. Arbete med utformning och utredning av denna fråga har genomförts av 
Sweco, Karlstads kommun och Calluna under hösten 2016. Ett PM har tagits fram som beskriver 
frågan (Calluna 2012-12-15). Sammanfattningsvis görs bedömningen i detta PM att med de undan-
tagna områdena i detaljplanen i kombination med nya grodtunnlar, en försiktig genomförandefas 
utifrån noggrann projektering samt ett genomförande i övrigt där lekvattnet inte dräneras eller till-
förs för mycket vatten, och där så få ingrepp som möjligt i naturmiljön att åkergroda kan fortsätta 
leka i området samt få möjlighet att spridda sig under t.ex. Rosenborgsgatan och tvärs igenom Ja-
kobsberg. I södra delen av området runt fastigheten Treklövern, öster om Rosenborgsgatan, kunde 
DNA-spår från åkergroda påvisas i ett småvatten intill gränsen mot Mariebergsskogen/Mariebergs 
strandängar (WSP 2017-10-17). DNA-spåret indikerar att det i småvattnet troligen kan handla om 
vuxna individer som uppehåller sig i våtmarken eller att försök till lek har gjorts, dock skulle poten-
tiella romklumpar/yngel vara väldigt exponerade för uttorkning. I samarbete med Sweco (Sweco 
2017-11-29) har detaljplanen utformats så att naturområde och dagvattenhantering planläggs i södra 
delen av området runt det område där DNA-spåren tagits. Utformningen och undantagning av 
bebygelse samt bevarande av naturmiljön bedöms innebära att inga negativa konsekvenser för grod-
djur i området blir aktuella. 

Övriga naturkonsekvenser
Inom området finns ytterligare arter som är intressanta ur naturvårdsperspektiv (Naturbeskrivning 
Knutsson 151112). Det finns inslag av alm, ask, ek och hassel som är intressant ur naturvårdsper-
spektiv. I övrigt består planområdet till stora delar av bebyggelse, markparkering eller klippta gräsy-
tor men låga naturvärden. Delar av fastigheterna men innehåll av alm, ask, hassel och en del äldre 
tallar bevaras som allmän plats naturmark. 

Konsekvenser utanför planområdet avseende ökad trafik
Området ligger centralt med goda gång-, cykel- och, vid genomförandet också, goda kollektivtra-
fikmöjligheter. Med en inbladning av service i området kan området utvecklas till en stadsdel där 
boende kan klara sin vardag utan att vara beroende av bilen. Exploateringen generar med dagens 
resvanor personbilstrafik. Den ökande trafiken som byggandet av Jakobsbergsbergsområdet, byg-
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gandet av Södra Förbindelsen liksom en trafikökning på grund av att Karlstad generellt växer med-
för ökade trafikmängder på bland annat Rosenborgsgatan och Hööksgatan. 

I bullerutredningen (WSP 2017-11-24) har möjliga framtida förändringar utretts för Rosenborgs-
gatan och Hööksgatan. WSP skriver att omfånget hos ljudet som vår hörsel kan uppfatta är stort, 
därför används en logaritmisk skala för att beskriva ljudtrycksnivå, decibel (dB). Riktvärdena
som gäller idag ställs i enheten dBA, som är en vägning på enheten decibel. A-vägningen är till för 
att efterlikna örats uppfattning av olika ljud. Eftersom skalan är logaritmisk upplevs skillnader i 
ljudnivå sammanfattningsvis:
- 3 dBA upplevs som en knappt hörbar förändring
- 8-10 dBA upplevs som en fördubbling/halvering av ljudnivån

Avseende befintliga bostäder utmed dessa gator har WSP gjort följande bedömningar:

Befintliga bostäder längs med Rosenborgsgatan:
För bostäder nära Rosenborgsgatan där trafikmängden kommer att öka i och med det nya områ-
det i Jakobsberg, får befintliga bostäder en förhöjd ljudnivå med 4-5 dBA. En höjning med 3 dBA 
upplevs enligt ovanstående beskrivning som en knappt hörbar förändring. Detta ger att en ökning 
av 4-5 dBA upplevs som knappt hörbar eller något högre.

Befintliga bostäder längs med Hööksgatan:
För bostäder längs med Hööksgatan där trafikmängden förväntas ökas i väldigt liten mängd blir 
skillnaden i ljudnivå med den nya trafikmängden 1-2 dBA högre än tidigare. Denna ljudnivåökning 
med mindre än 2 dBA kommer knappt att upplevas alls för de boende.

I utredningen finns uträkning av ljudnivåskillnad före och efter trafikökning. Nedan en utbrednings-
karta för ljudnivåer som visar ekvivalent ljudnivå när Jakobsbergsområdet är utbyggt. 

Beräkning av trafikbuller från väg.
Östra Jakobsberg, Karlstad

Färgfält visar ljudnivå 2 m över mark.
Ekvivalent ljudnivå vid befintlgia bosäder.
Trafikdata: Fullt utbyggt på Jakobsberg.

Ort och datum Karlstad 2017-11-24

Handläggare Louise Breman GranskadGranskad
Johan Andersson

10238873
Projektnr Uppdragsledare

Johan Andersson

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 117
SE-651 04 Karlstad

Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa
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