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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Om en detaljplan fö-
regåtts av ett planprogram förs eventuella kvarstående synpunkter vidare in i de-
taljplaneskedet. 

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 30 januari- 10 mars 2017. Planen har skickats 
till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighets-
förteckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stads-
byggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 
De synpunkter som har inkommit handlar främst om Natura 2000, övriga naturfrå-
gor, trafik utmed befintliga gator i närområdet, buller, luftkvalitet, vattenkvalitet, 
översvämning, avstånd mellan bebyggelse och Jakobsbergsskogen, masshantering 
och byggtransporter, konsekvensbeskrivningar, mellankommunala frågor, parke-
ring till Mariebergs IP och till Landstingshuset, ny bebyggelses relation till Lands-
tingshusets respektive till Mariebergsskogen, förskolegårdarnas storlek samt frågor 
avseende teknisk försörjning.  

Planförslaget har ändrats så att förskolegårdarna ökas så mycket som möjligt, na-
turområden ökas i norra delen av detaljplanen för att säkerställa att värdefulla träd 
och berghällar bevaras, att projektet inte påverkar Natura 2000-området och för att 
bevara ytterligare ett småvatten där åkergroda potentiellt leker. Bebyggelsen har 
justerats i förhållande till Landstingshuset. Föreslagen bebyggelse närmast Marie-
bergsskogen flyttas längre från rekreationsområdet och en bestämmelse om att be-
byggelsen ska utformas för att harmoniera med Mariebergsskogens natur- och kul-
turmiljö förs in på plankartan. Byggrätterna justeras så att de ligger ca 20 meter 
från Jakobsbergsskogen. Parkeringssituationen har utretts ytterligare vilket har lett 
till mindre justeringar men också djupare beskrivning av frågan. Bullerutredning 
och planhandlingarnas beskrivning av frågan har bearbetats och befintlig situation 
på närliggande gator har utretts. Luftkvalitetutredning har tagits fram. En djupare 
sammanställd bedömning av påverkan på naturmiljö har tagits fram. Konsekvens-
bedömningarna i planhandlingarna fördjupas. Djupare utredning och beskrivningar 
i planhandlingarna har skett för att tillmötesgå inkomna synpunkter. Efter samrådet 
delas detaljplanen i två delar för att möjliggöra en djupare utredning av översväm-
ningsskydd i den södra delen av området. En eventuell invallning utreds i syfte att 
minska behovet av masstransporter till området och för att bevara naturmiljöer. 
Den norra delen behöver inte fyllas ut, se vidare nedan.  

Samråd för hela Östra Jakobsberg - Granskning i två delar 
Samråd för hela Östra Jakobsberg ägde rum 30 januari- 10 mars 2017. Karlstads 
kommun har sedan samrådet beslutat att utreda alternativ till att fylla upp all mark i 
planens södra del, del 2 på kartan nedan. Denna markyta ligger lågt i förhållande till 
översvämningsriktlinjerna. Alternativ med invallning utreds i syfte att minska mass-
transporter 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. Karlstads 
kommun har därför beslutat att dela detaljplanen inför granskningen för att möjliggöra 
att det norra området, runt fastigheterna Fyrklövern och Treklövern, planläggs i ett 
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snabbare tempo. Marknivåerna inom del 1 är fördelaktiga ur ett översvämningsper-
spektiv och uppfyllnad krävs inte.  

Denna samrådsredogörelse gäller hela planområdet, både del 1 och del 2, och Stads-
byggnadsförvaltningen kommenterar hur planarbetet bör drivas vidare oavsett vilken 
del av planen som avses.  

 
Inför granskningen av detaljplanen delas den upp i två delar. Uppdelningen syftar till att möj-
liggöra djupare utredning av översvämningsfrågan i den södra delen, del2. Del 1 berörs inte 
av översvämning på samma sätt, då marknivåerna är högre där. Del 1 kan därför planläggas 
med ett snabbare tempo. Denna samrådsredogörelse innehåller synpunkter och kommentarer 
för hela området, både del 1 och del 2.   

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har re-
sulterat i en samlad bedömning. Planhandlingarna justeras enligt kommentarerna i 
dokumentet. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen för den 
norra delen, del 1, kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§. För del 2 i 
söder ska översvämnings- och dagvattenutredning fördjupas. När detta är klart kan 
även denna del ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§ tillsammans med de 
justeringar som föreslås i kommentarerna i detta dokument.  

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har sammanfattats nedan. Yttrandena i sin helhet finns tillgäng-
liga på stadsbyggnadsförvaltningen. Yttrandena kommenteras nedan med kursiv 
stil. 

 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens roll 
Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt: 
 
1. ta till vara och samordna statens intressen, 
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2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljö- 
kvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap.  
miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som  
angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 
4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn  
till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller  
erosion. Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av  
2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av  
bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. 
 
Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna 
om det finns risk för att planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Detaljplanen har stöd i gällande översiktsplan som pekar ut Jakobsbergsområdet 
för utbyggnad. Detaljplanen har även föregåtts av ett planprogram som föreslår  
en blandad stadsbebyggelse med bostäder av varierande slag, förskolor, skola och  
vårdboende, samt en ny trafikkoppling mellan Hammaröleden och Ullebergsleden  
via två nya broar över älven. 
 
Den förslagna kvartersstrukturen innebär en betydligt större exploatering 
inom detaljplaneområdet än den som redovisades i planprogrammet. 
Detaljplanen föreslår också att Kvarteret Treklövern, som i planprogrammet 
är utpekat för kontor, utvecklas för bostadsändamål. Resultatet blir att detaljplanen  
för Östra Jakoberg inrymmer uppåt 1400 av de 2000 bostäder som planprogrammet  
har som mål att leverera. 
 
Länsstyrelsen har vid programsamråd välkomnat utvecklingen av Jakobergsområdet  
men samtidigt pekat på de komplexa planeringsfrågor som en lokalisering av en ny  
stadsdel innebär, i synnerhet med avseende på skyddade arter och eventuell påverkan  
på närliggande Natura 2000-område. Länsstyrelsen har uppmärksammat kommunen  
på att den geografiska avgränsningen samt genomförandet av kommande detaljplaner  
bör ske på ett sätt som i första hand undviker behov av prövning mot artskydds- 
förordningen eller annan skyddad natur. 
 
Under programsamrådet lyfte Länsstyrelsen även frågor kring trafik, buller, 
luft, strandskydd, markberedning och masshantering, översvämning och dagvatten- 
hantering. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen tog fram en behovsbedömning för detaljplanen under våren 
2016. Slutsatsen blev att ett genomförande av planen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade då kommunens 
ställningstagande under förutsättningarna att förslaget inte leder till negativ 
påverkan på det närliggande Natura 2000 området samt att frågor kring 
dagvatten reds ut. 
 
Detaljplanen innebär en högre exploateringsgrad än kommunen tidigare har 
presenterat. Enligt det nu redovisade förslaget kommer en exploatering av 
delområdet 1 (kv. Treklövern) också kräva en utfyllnad och exploatering av 
mark som ligger i direktanslutning till Natura 2000 området. Det framgår 
också från planbeskrivningen att frågor kring dagvatten fortfarande behöver 
klargöras. (se vidare under rubrikerna Natura 2000 och Dagvatten) 
 
Riksintressen 
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Jakobsberg berörs av flera riksintressen enligt miljöbalken. Klarälvens nedre 
lopp och Klarälvsdeltat är båda områden av riksintresse för naturvård (MB 
3:6). Vänern med öar och strandområden är av sin helhet av riksintresse (MB 
4:2) med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena i området. Inom 
området skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas. Söder om Jakobsberg utgör älvsträckningen från 
Dingelsundsådran och österut område som är av riksintresse för yrkesfiske 
(MB 3:5). 
 
Friluftsliv 
Sedan 2013 har Länsstyrelsen i uppdrag att leda och samordna Regeringens 
friluftslivspolitik. Länsstyrelsen ska särskilt stärka arbetet med tätortsnära 
natur samt genomföra insatser för att de tio nationella friluftsmålen ska få 
ökat genomslag, bland annat inom samhällsplanering. Detaljplanen ligger på 
flera sätt i linje med de nationella målen för friluftslivspolitiken. 
Mariebergsskogen, Mariebergs strandängar och Jakobsbergsskogen har stor 
betydelse för många människors friluftsliv, rekreation och hälsa då de ligger 
inom promenad- eller cykelavstånd från Karlstad tätort och flera bostadsområden.  
Områdena har nyligen pekats ut som viktiga närströvsområden i kommunens  
Naturvårds- och friluftsplan. 
 
Planhandlingarna bör kompletteras med en redogörelse över friluftsvärdena i 
omgivningen och hur dessa påverkas både positivt och negativt av planförslaget. 
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget kan medföra att fler 
Karlstadsbor kommer att få ökad tillgänglighet till friluftslivområden. 
Genom att skapa tydliga gröna stråk förstärker detaljplanen förbindelserna 
mellan befintliga närströvområden. Skolbarn i stadsdelen kommer också ges 
goda möjligheter att utöva friluftsliv på skoltid. 
 
Inom Mariebergsskogens friluftsområde, som ligger strax öster om 
planområdet, löper en vandringsled som är tillgänglighetsanpassad. När 
planområdet bebyggs kommer trafiken i området att öka markant. 
Länsstyrelsen ser en risk att friluftsområdet Mariebergsskogen med dess 
vandringsleder kommer upplevas som mindre ostört än i dagsläget. Det är 
också något otydligt vad detaljplanens konsekvenser blir när det gäller visuell  
påverkan för besökare i framförallt friluftsområdet Mariebergsskogen 
och Mariebergs strandängar. 
 
Kommunen bör i sin detaljplan tydligare förhålla sig till den friluftsplan som 
tagits fram, och belysa buller samt bebyggelsens konsekvenser för friluftslivet. 
 
Naturvård & Natura 2000 
Planområdet gränsar till Klarälvsdeltat, ett område av riksintresse för 
naturvård och med skydd som Natura 2000-område. Bildande av 
naturreservat pågår för området. 
 
Länsstyrelsen har från planprogrammets framtagande fram till föreliggande 
samråd om detaljplan påtalat vikten av att exploatering i området inte får 
påverka miljön i Natura-2000 området Klarälvsdeltat, och att detta ska visas 
tydligt i planeringsunderlaget. 
 
För att bedöma om det behövs tillstånd utifrån Natura 2000-bestämmelserna 
krävs ett grundligt underlag. Underlagsmaterial behöver redovisa risken för 
påverkan ifrån allmän miljösynpunkt och utifrån de utpekade värdena 
(naturtyper och arter) i Natura 2000-området i synnerhet. De lösningar som 
kommunen överväger till skydd för miljön behöver också presenteras. Om 
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bedömningen är att miljön i ett Natura 2000-område kan komma att påverkas 
på ett betydande sätt krävs tillstånd enligt 7:28a MB. 
 
Bebyggelse, utfyllnader, pålningar, grävningar, masshantering, dagvattenhantering,  
trädgårdsanläggningar mm i anslutning till Natura 2000 områden är åtgärder som  
vanligtvis kräver tillstånd. 
 
Det är kommunens ansvar att se till att tillräckliga underlag för denna 
bedömning finns med i planhandlingarna. Länsstyrelsens uppfattning är att 
denna konsekvensbedömning av påverkan på miljön ska finnas i en samlad 
form, och inte enbart utgöra hänvisningar från planbeskrivningen till olika 
inventeringar och PM. 
 
Dessutom ska åtgärders påverkan bedömas tillsammans med andra pågående 
eller planerade verksamheter varför kommunen också bör kommentera hur 
påverkan från Östra Jakobsberg hänger ihop med påverkan från övriga 
projekt och planer som är aktuella i Natura 2000-områdets närhet. 
 
Flera av de naturvärdesbedömningar och inventeringar som planen hänvisar 
till har tagits fram i samband med det föregående planprogrammet och 
fokuserar främst på övriga delar av Jakobsberg och inte det aktuella 
planområdet. Alldeles nära planområdet finns både livsmiljötypen taiga och 
fuktäng samt observationer av t ex. citronfläckad kärrtrollslända, rördrom 
och småfläckig sumphöna. 
 
Länsstyrelsens bedömning är att det i nuläget saknas en sammanställning av 
underlag, med tillräcklig detaljeringsgrad, för att kommunen ska anses ha 
visat att det inte krävs tillstånd enligt Natura 2000-regelverket. En 
kartläggning av naturvärden i anslutning till planområdet, i synnerhet 
delområde 1, och även inom Natura-2000 området behöver sammanställas. 
Kommunen behöver tydligt redovisa att någon risk för påverkan på 
artskyddade arter (så som fladdermöss och groddjur), eller Natura 2000 
området, inte föreligger. Exempel på faktorer som kan leda till skada på ett  
Natura 2000-område, förutom ren förlust av naturmiljö och livsmiljö för  
organismer, är t ex fragmentering/barriäreffekter och kvalitetsförsämring av  
livsmiljön, påverkan på vattenkemi och hydrologi, spridning av främmande arter  
från trädgårder och parker, eller övriga försämringar som över tid gör att områdena  
gradvis förlorar sin ekologiska funktion. Indirekt påverkan på området genom t ex  
ändrad besöksfrekvens och ökad användning av området för rekreation behöver  
också belysas.  
 
Hur dagvatten inom området ska fördröjas och renas för att inte påverka Natura  
2000 behöver klargöras. (se rubriken Dagvatten) Länsstyrelsen anser att ovanstående  
underlag behövs för att kunna bedöma planförslagets konsekvenser i allmänhet,  
men i synnerhet lämpligheten av bostadsbebyggelse i den oexploaterade södra delen  
av delområde 1. Om en utveckling av området bedöms få sådan påverkan att tillstånd  
krävs, finns alternativen att se över markanvändning i området eller lyfta ut delar av 
området i en särskild planprocess. En skötselplan för parkområdet och naturmiljön i  
del 2 och 3 kommer eventuellt behöva upprättas så att förutsättningar för åkergroda  
säkras och att parkskötseln inte strider mot artskyddet eller Natura 2000. Planområdet  
ligger i ett område som är utpekad som viktig för att gynna lövträd och den biologiska  
mångfalden kopplad till lövträd. Länsstyrelsen önskar därför en utökad beskrivning 
över hur kommunen tänker gynna lövskogsvärden inom Östra Jakobsberg. Plantering  
av främmande trädarter och växtarter i park och grönstrukturer kan också behöva  
styras så att det inte riskerar att spridas invasiva arter. 
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Miljökvalitetsnormer 
 
Luft 
Kommunen konstaterar att med planförslaget blir gaturummen tätare och trafik- 
mängderna ökar, både som följd av aktuell detaljplan och framtida broar.  
Planbeskrivningen hänvisar till att detaljplanen för Kv. Kanoten vid  
Tullholmsviken klarar normerna för luftkvalitet och därför bör normerna även klaras  
inom denna detaljplan med tanke på de prognosticerade trafikflödena. 
Länsstyrelsen vill poängtera att det inte endast är trafikflöden som är avgörande för  
halter av luftföroreningar utan även bebyggelsestruktur, typ av fordon, omgivande  
topografin, vindriktningar med mera. Utifrån den förslagna bebyggelsestrukturen,  
med förtätning kring Rosenborgsgatan och täta husväggar mot den tänkta  
Ullebergsleden, rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen tar fram spridnings- 
beräkningar för dessa två gator. Syftet med att ta fram beräkningarna är att kunna få  
beskrivet effekterna på människors hälsa i relation till de framräknade resultaten.  
Länsstyrelsen vill här betona att människors hälsa påverkas negativt även vid halter  
som inte medför att miljökvalitetsnormernas nivåer överskrids. Då planen föreslår  
flera förskoleverksamheter vill Länsstyrelsen särskilt framhålla den forskning som  
genomförts på Karolinska institutet där det är säkerställt att barns lungutveckling  
påverkas långt under de aktuella miljökvalitetsnormerna. Se vidare:  
http://ki.se/imm/bamse-projektet 
 
Spridningsberäkningarna bör utföras för följande normer: PM10 (dygn och år),  
kvävedioxid (timme, dygn och år) samt bensen (år). Med hur stor säkerhet som  
resultaten beräknats, ska anges. Det senaste är beroende på val av spridningsmodell.  
Resultaten bör ställas i relationen till aktuell norm, aktuell precisering av miljö- 
kvalitetsmålet Frisk Luft samt WHO riktlinjer. 
 
Dagvatten 
Kommunen konstaterar att inom och intill planområdet finns natur- och parkområden  
där dagvatten kan fördröjas och renas. Samtidigt framgår det från planhandlingarna att  
dagvattenfrågan behöver belysas djupare och att en mer detaljerad lösning av  
dräneringsvatten kommer ingå i det fortsatta planarbetet. Föroreningsbelastning ingår  
inte i SWECO:s dagvattenutredning, och det nämns att den kvarstår att utreda och  
säkerställa att förorenat dagvatten kan renas. Länsstyrelsen ser det som angeläget att  
frågor kring dagvatten fördjupas och klargörs inför granskningsskedet. Detta för att  
visa hur dagvattenhanteringen kommer att lösas men också för att kunna bedöma  
eventuella påverkan på vattenkvalitet, naturliga vattenståndsvariationer och hydrologi.  
Detta gäller i synnerhet delområdet 1 och frågan om eventuell påverkan på Natura  
2000-området. 
 
Ansvarsförhållandet behöver också tydliggöras och plankartan behöver innehålla de  
planbestämmelser som behövs för att skapa förutsättningar för genomförandet av  
valda dagvattenlösningar. Vidare behöver planhandlingarna innehålla uppgifter kring  
miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomsterna inklusive en bedömning av eventuell  
påverkan. 
 
Av handlingarna framgår bland annat att Jakobsbergsområdet är dränerat  
och invallat samt att pumpning sker för att transportera vatten förbi invallningen. 
Kommunen bör närmare redogöra för hur befintligt avvattningssystem är 
utformat och om några tillstånd eller motsvarande finns för anläggningen och driften.  
Kommunen bör även redogöra för om eventuella tillstånd eller lagligförklaringar  
behöver omprövas eller återkallas i samband med de åtgärder som nu planeras. 
Vid utformningen av grönytor och dagvattenhantering är det av stor vikt att inget  
förorenat vatten kommer till groddammarna samt att markområdet i närheten av  
dammarna utgör en gynnsam livsmiljö för groddjur med exempelvis innehåll av  
stockar, stenar och trädrötter med håligheter. 

http://ki.se/imm/bamse-projektet
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Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen saknar en tydlig redovisning över mellankommunala frågor. 
Planförslaget kommer exempelvis innebär ökade trafikmängder över Jakobsbergbron  
och övrig påverkan på rörelser till och från Hammarö kommun. Dessa och annan  
eventuell påverkan på angränsande kommuner bör redovisas i planbeskrivningen. 
 
Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
 
Hälsa och säkerhet 
Översvämning 
Planområdet ligger idag mellan +43,8 på lägsta punkten i söder och +51,4 meter över  
havet (RH 2000) på högsta punkten i norr. Området beräknas översvämma vid höga  
vattenstånd i Vänern och i Klarälven. Översvämning p.g.a. av högt vattenstånd i  
Vänern kan bli långvarig. Detaljplanen innehåller därför ett antal bestämmelser kring  
höjdsättning. Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län har tillsammans 
tagit fram skriften Stigande vatten för att definiera de översvämningshot som  
samhället står inför och vilka risker som kan accepteras. Som kommunen konstaterar  
är det med stöd av denna skrift med tillhörande faktablad som planer ska granskas ur  
ett översvämningsperspektiv. 
Enligt Stigande vatten ska bostäder, flertalet verksamheter och arbetsplatser planeras  
så att de klarar en 200-årshändelse, för Karlstad innebär gällande riktlinjer en höjd av 
+46,87 m ö h (RH 2000). För samhällsviktiga funktioner är höjdnivån +47,32 m ö h  
(RH 2000). Några möjligheter till avsteg från denna nivå beskrivs inte i riktlinjerna  
och det är denna nivå som ska tillämpas i planbestämmelser. Länsstyrelsen vill  
däremot upplysa kommunen att SMHI har ett pågående arbete med att göra nya  
beräkningar av vattennivåer i Vänern utifrån de senaste klimatscenarierna. Översynen  
förväntas vara klart till sommaren 2017. I uppdraget med att ta fram nya siffror  
kommer hänsyn tas till bl a framtida landhöjning. Nuvarande nivåer i Stigande Vatten  
gäller dock tills vidare. 
I planen finns en bestämmelse som ska säkerställa olika funktioner mot  
översvämningsrisk, och som bland annat ange en lägsta golvnivå för bostäder.  
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen att plankartan saknar motsvarande  
bestämmelser för vård, skolor och annan bebyggelse. 

 
Buller 
Bullerutredningen som kommunen har tagit fram visar att åtgärder kommer att  
behövas för att uppnå bullerriktvärden för byggnader nära genomfartsleden västerut  
samt på Rosenborgsgatan. Åtgärderna kommer i första hand bestå i placering och  
utformning av byggnader, men lägenheter behöver också planeras så att en tyst sida  
uppnås och uteplatser uppfyller riktvärden. Kommunen konstaterar att detaljplanen  
är utformad så att det finns möjligheter att skapa byggnader och planlösningar som  
klarar riktvärdena. Kommunen hänvisar även till att bullerförordningen ska tillämpas  
vid bygglov och menar att bullerfrågor därför inte behöver regleras genom  
planbestämmelser. Denna ståndpunkt stämmer dåligt överens med Boverkets 
vägledning kring ämnet. Länsstyrelsen lägger också märke till att utformningen av  
bebyggelsen enligt plan- och illustrationskartorna inte stämmer med den  
bebyggelsestrukturen som ligger till grund för bullerutredningen, beräkningar för  
några kvarter saknas helt. Bullerutredningen kommer därför behöva revideras utifrån  
det planförslag som tas fram till granskningsskedet. Enligt Boverket ska  
planbeskrivningen innehålla en beskrivning av de åtgärder som regleras i detaljplanen  
för att klara riktvärden. Utifrån bullerutredningen ska kommunen avgöra hur  
byggnaderna ska placeras och vilka planbestämmelser i övrigt som krävs för att den 
avsedda markanvändningen ska bli lämplig. Det finns flera olika typer av  
planbestämmelser som kommunen kan använda sig av och kombinera på olika sätt för  
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att klara nivåerna i förordningen. Länsstyrelsen menar att byggandet av Jakobsberg  
handlar om uppförande av en helt ny stadsdel och att det bör finnas goda möjligheter  
att planera bostäderna på ett sådant sätt att bullerkraven klaras. Inför granskning  
behöver dock kommunen uppdatera planeringsunderlaget och precisera de åtgärder  
som krävs för att skapa en godtagbar ljudmiljö, och vid behov införa  
planbestämmelser på plankartan. Mer information kring buller vid detaljplanering  
finns på Boverkets webbsida:http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/temadelardetaljplan/buller-vid-detaljplanering/ 

 
Övriga upplysningar 
Utfyllnad, masshantering och tillstånd enligt Miljöbalken 
Genomförandet av planförslaget kräver omfattande utfyllnadsåtgärder för att 
möjliggöra exploatering för bebyggelse i området. Sådana åtgärder utgör 
markavvattning enligt definition i 11 kap. 2 § miljöbalken och kräver dispens enligt  
11 kap. 14 § miljöbalken och 4 a § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.  
samt tillstånd enligt 11 kap. 9 och 13 §§ miljöbalken. 
Så som kommunen beskriver planförslaget kommer man att använda 
överblivna massor från olika byggprojekt, muddermassor från Klarälven med mera.  
Sådana massor är avfall enligt Miljöbalkens 15 kapitel 1§. Att använda avfall för  
anläggningsändamål i den utsträckning och med de förhållanden som finns på platsen 
(högt grundvattenstånd, stabilitetsförhållande med mera) innebär att risken inte endast  
är ringa. Detta också med beaktande att diverse schaktmassor från olika byggprojekt  
kan innehålla föroreningar i varierande utsträckning. Detta innebär att verksamheten är  
tillståndspliktig enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kapitlet 34§. För en  
sådan verksamhet ska samråd hållas med länsstyrelsen i Värmlands län med flera,  
ansökan ska prövas av Miljöprövningsdelegationen i Örebro län. Karlstads kommun  
nämner också att flygplatsens gamla rullbana skulle kunna användas som  
utfyllnadsmaterial. Asfalten i denna rullbana innehåller sannolikt stenkolstjära på grund 
av sin ålder. Asfalt med stenkolstjära är cancerogent och klassas som farligt avfall.  
Denna asfalt är därför inte lämplig att använda som fyllmaterial. 

 
Trafikfrågor 
I samband med utbyggnaden av bostäder och verksamheter vid Östra Jakobsberg  
planerar kommunen att ersätta befintlig bro över älvgrenen mot Hammaröleden samt  
skapa en ny anslutning till väg 236. I den fortsatta planeringen av  
Jakobsbergsområdet behöver påverkan från denna trafik hanteras och eventuella  
åtgärder utanför planområdet utredas med utgångspunkt i trafiksäkerhets- och  
framkomlighetskrav. I nuläget pågår övervägningar inom Region Värmland om 
åtgärder på väg 236 kan prioriteras inom ramen för revideringen av  
Länstransportplanen. Åtgärdsförslag har tagits fram inom åtgärdsvalsstudien  
”Större regionala stråk” som nyligen genomförts. Region Värmland svarar för beslut  
om dessa åtgärder kan prioriteras inom Länstransportplanen. Länsstyrelsen ser flera  
fördelar med att kommunen, i dialog med Trafikverket och Region Värmland,  
samordna utbyggnaden av planområdet med den planerade vägutbyggnaden för  
övriga delar av Jakobsberg. 
 
Prövningsgrundande synpunkter 
Mot bakgrund av ovan nämnda anledningar anser Länsstyrelsen att frågor kring  
Natura 2000-området, buller, luft och dagvattenhantering måste klargöras före det  
att ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej. 
 
Kommentar:  

Behovsbedömning.  
Efter samrådet har en ”Bedömning av påverkan på naturmiljö i samband med ny 
detaljplan för Östra Jakobsberg” (Sweco 2017-11-29) tagits fram. Utredningen in-
nehåller förtydligade bedömningar avseende betydande miljöpåverkan. Sweco be-
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dömer i utredningen att del 1 inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. 
Sweco bedömer avseende behovsbedömning att konsekvenserna för naturmiljö till 
följd planerad exploatering i del 1, norra detaljplanen, inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Någon Natura 2000-prövning bedöms heller inte vara 
nödvändig. Sweco ser i utredningen dock en risk för att den södra delen av detalj-
planeområdet, del 2, kan medföra en betydande miljöpåverkan. Osäkerheterna i 
bedömningen består framför allt i att hantera översvämningsrisk och bortledning 
av vatten på ett sätt som inte medför negativa konsekvenser för natur- och boen-
demiljön. Bedömningen av konsekvenserna kommer att göras när beslut om metod 
för att översvämningssäkra området tagits. Styckena om behovsbedömning förtyd-
ligas i planernas planbeskrivningar.  

Friluftsliv 
Planbeskrivningarna kompletteras med en lite djupare beskrivning av friluftsvär-
den i omgivningen och vilka konsekvenser som kan väntas till följd av planförsla-
get. Avseende bebyggelsens inverkan mot delar av Mariebergsskogen ändras 
plankartan så att bebyggelsens närmast gammelskogen i Mariebergsskogen ham-
nar längre ifrån rekreationsstråket. Ett naturområde i södra delen av nuvarande 
fastigheten Treklövern sparas också med följd att avståndet mellan tillkommande 
bebyggelse och Mariebergs strandängar blir längre. En planbestämmelse om ut-
formning och materialval införs på plankartan för kvarteren närmast Mariebergs-
skogen som syftar till att utforma bebyggelsen så att den harmonierar med Marie-
bergsskogens natur- och kulturmiljö.  

Buller- eller trafikstörningar inom Mariebergsskogen har utretts efter samrådet. 
Trafikmängden 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. den ökade trafiken kan ändå ske. Dock berörs natur-
området 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 för-
väntas från Rosenborgsgatan vid Mariebergs strandängar är mindre än < 1 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå och bedöms därför inte påverka upplevelsen i området då för-
ändringen inte är hörbar. Planbeskrivningarna kompletteras med beskrivning av 
detta.  

 

Naturvård och Natura 2000 

Efter samrådet har en Bedömning av påverkan på naturmiljö i samband med ny 
detaljplan för Östra Jakobsberg (Sweco 2017-11-29) tagits fram för att samla och 
belysa konsekvenserna på ett tydligare sätt. I samband med utredningar har också 
förslag utarbetats för att minska negativa konsekvenser eller nå positiva konse-
kvenser.  

Sammanfattningsvis bedöms de största konsekvenserna för naturintressen vara 
måttliga och ske p.g.a. att naturmiljöer med mestadels lågt men till viss del även 
påtagligt naturvärde tas i anspråk och enstaka skyddade arter berörs samt att en 
spridningsväg mellan två skyddade områden försvagas och barriärer inom en me-
tapopulation för åkergroda skapas till följd av planerad bebyggelse. Konsekven-
serna för övriga skyddade och rödlistade arter samt för Natura 2000-området och 
dess ingående naturtyper och arter bedöms vara små samt för riksintresse natur-
vård obetydliga.  

Osäkerheter i bedömningen av påverkan på Natura 2000-området till följd av tro-
liga ökningar av flöden från detaljplaneområdets södra del, del 2. På grund av 
detta har denna påverkan inte tagits med i bedömningen av konsekvenserna. En ny 
bedömning av påverkan och konsekvenser av avrinning från södra delen, del 2, 
kommer att göras i ett senare skede efter beslut om val av metod för exploatering 
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och lösning för översvämning. Då kommer även konsekvenser för eventuell mass-
hantering kunna vägas in. Övriga konsekvenser som uppstår p.g.a. exploateringen 
av södra delen av detaljplaneområdet bedöms inte förändras och kan därför fast-
slås enligt Swecos utredning.  

Konsekvenserna för naturmiljö till följd planerad exploatering i norra delen, del 1,  
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon Natura 2000-
prövning bedöms heller inte vara nödvändig.  

Planhandlingarna förtydligas med beskrivning av Natura 2000 och naturvårdsfrå-
gor. Den samlade bedömning från Sweco (Sweco 2017-11-29) bifogas planhand-
lingarna som underlagsrapport.  

 

Dagvatten 

Förslaget inom del 1 har ändrats så att naturområdet för dagvattenmagasinering i 
södra delen av Treklövern blir större. Inom området anläggs en ny dagvatten-
damm. En dagvattenutredning har tagits fram för del 1 (Karlstads kommun VA-
enheten 2017-11-17). Utredningen visar att det finns goda möjligheter att hantera 
dagvatten inom planområdet och att vattenflöden till Natura 2000-området inte 
kommer ändras. I dagsläget är stora delar av marken inom planområdet inom del 
1 ianspråktagen för parkeringsytor och byggnader. Utredningen visar också att en 
ny damm som ersätter den befintliga sedimentationsdammen inom Treklövern in-
nebär en bättre rening av dagvatten jämfört med dagens situation. Stycket om dag-
vattenhantering inom del 1 ändras i enlighet med utredningen. Dagvattenytan och 
det lekområde för groddjur i anslutning till Mariebergs strandängar som identifie-
rats planläggs som Naturmark och undantas för bebyggelse. På plankartan införs 
bestämmelse om fördröjning av dagvatten.  

För den södra detaljplanen del 2 utreds invallning av planområdet. Djupare stu-
dier pågår för att utreda både översvämningsfrågan men också dagvatten, både 
flöden och möjligheter att fördröja och rena vattnet innan recipienten. I nästa 
skede kommer planhandlingarna för den södra delen, del 2, kompletteras med dju-
pare beskrivning av dagvattenhantering och översvämningsproblematik.  

En bedömning avseende vattenkvalitet har gjorts (Vattenkvalitet Jakobsberg Miljö-
förvaltningen 2017-11-17). Planens recipient har bedömts i huvudsak vara den 
östra delen av Klarälven, Suttersälven. Genom de planerade dagvattenlösningarna 
är bedömningen att planen inte kommer medföra en negativ påverkan på vatten-
kvalitén och genom det inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten 
med avseende på vattenkvalitén. Planhandlingarna kompletteras med en beskriv-
ning av vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer.  

 

Luftkvalitet 

En luftkvalitetberäkning har tagits fram inför granskningen av detaljplanen (Miljö-
förvaltningen 2017-10-16). De två tätaste och mest trafikerade gaturummen, Ro-
senborgsgatan och Södra Förbindelsen, har beräknats. Beräkningarna visar att 
samtliga miljökvalitetsnormerna klaras (PM10, NO2 och Bensen) Även miljökvali-
tetsmålen klaras i huvudsak. Endast för bensen utmed Rosenborgatan överskrids 
miljökvalitetsmålet något. Beräkningarna är gjorda för körbanorna. Halterna av-
tar snabbt med avståndet och medför att luftkvaliteten är ännu bättre en bit från 
vägbanan. Planbeskrivningarna kompletteras avseende luftkvalitet.  
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Mellankommunala frågor 

Planbeskrivningarna kompletteras med en beskrivning av mellankommunala frå-
gor. 

  

Översvämning 

Marken i Östra Jakobsbergs södra del, del 2, ligger lågt i förhållande till översväm-
ningsriktlinjerna. Alternativ med invallning utreds i syfte att minska masstransporter 
och bevara naturmiljöer. Alternativa översvämningsskydd kräver olika typer av höjd-
sättning, dagvattenhantering och översvämningsbestämmelser. Planen ska ges lämp-
liga planbestämmelser enligt senaste översvämningsriktlinjer när all utredning är fär-
dig.  

För den norra delen av detaljplanen, del 1, ligger marknivåerna bra ur ett översväm-
ningsperspektiv. Del 1 har planerats och höjdsatts så att alla fastigheter ska kunna 
nås på nivån +46,48 möh (RH2000) (200-årsnivå). Rosenborgsgatan kan med befint-
liga marknivåer fungera som översvämningssäkrad tillfartsväg till sjukhuset från sö-
der/västra delen av Karlstad på sikt. Tekniska anläggningar viktiga för byggnadens 
funktion ska ligga ovan +46,48 möh eller om de ligger i källarplan så ska de över-
svämningssäkras. För att säkerställa att tillkommande bebyggelse översvämningssäk-
ras finns planbestämmelser på plankartan som uppdateras i enlighet med länsstyrel-
sens synpunkter.  

 

Buller 

Inför granskningen uppdateras bullerutredningen med det senaste förslaget.  

Utredningen visar att det är möjligt att uppföra bostäder i enlighet med bullerförord-
ningen. För de allra flesta lägena inom området ligger bullernivåerna under 60 dbA, 
deock inte mot Rosenborgsgatan och mot Södra Förbindelsen. Detaljplanerna är ut-
formade så att det finns möjligheter att skapa byggnader och planlösningar som kla-
rar riktvärdena. Trafikbullerförordningen ska tillämpas vid bygglov. För att säker-
ställa detta ska lämplig planbestämmelse finnas på plankartorna. För del 1 föreslås 
bestämmelsen lyda: I lägen inom planområdet där 60 dBA ekvivalent ljudnivå över-
skrids vid fasad, ska minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot 
en ljuddämpad sida eller utgöras av enkelsidiga lägenheter som är mindre än 35 m2.  

I områdets inre, längs de mindre gatorna visar utredningen på ekvivalenta ljudnivåer 
under 55 dB(A), även under 50 dB(A) på stora delar.  

 

Övriga upplysningar. Utfyllnad, masshantering 

För del 2 kommer frågan om tillstånd utredas i samband med val av metod för att 
översvämningsäkra området. 

  

Trafikfrågor 

Planering pågår för en ny Jakobsbergsbro med en ny anslutning till Hammaröleden. 
Karlstads kommun arbetar tillsammans med Trafikverket och Hammarö kommun i den 
frågan. Trafikfrågorna belyses ytterligare i planhandlingarna.  
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Trafikverket 
Ärendet 
Trafikverket har tagit del av underlag till rubricerad plan som syftar till att  
omvandla en ny stadsdel med blandad bebyggelse, skolor och lokaler för  
närservice och arbetsplatser. Området föreslås få ca 1400 nya bostäder och det  
sk Karlstadstråket dras genom området. Möjlighet skall också ges för 
genomfartstrafik från Hammaröleden till Ullebergsleden. 
Ärendet berör indirekt främst primära länsvägen 236 där Trafikverket är väghållare.  
Funktionellt prioriterat vägnät för kategorierna kollektivtrafik, dagliga personresor  
Och godstransporter. Längs aktuellt avsnitt i höjd med Jakobsberg uppgår ÅDT  
(årsmedeldygnstrafik) till knappt 13 000 fordon varav 900 utgör tung trafik  
(mätår 2013). Hastighetsbegränsningen är 80 km/h.Vägen har bärighetsklass 1,  
driftsklass 3 och är ca 8 meter bred. 

 
Tillgänglighet och tillfartsvägar 
En större utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Östra Jakobsberg innebär  
sannolikt en ökad trafikmängd. Planförslaget bedömer att cirka 3400 nya  
fordonsrörelser per dygn kan tillkomma om man utgår från samma resvanor som  
finns i angränsande område. Det borde vara rimligt att en viss del av denna  
tillkommande trafik kommer att nyttja ett östligt stråk via ny bro vid Jakobsberg  
och via väg 236 in mot Karlstad och vidare till målpunkter österut. Påverkan från  
denna trafik, liksom den samlade bilden från exploatering av hela  
Jakobsbergområdet, behöver hanteras och eventuella åtgärder utredas med  
utgångspunkt i trafiksäkerhets- och framkomlighetskrav som finns för väg 236 
och den anslutningspunkt som blir berörd. Som utgångspunkt bör också hänsyn tas  
till olika trafikslag. Karlstad kommuns planer att ersätta befintlig bro över älvgrenen  
vid Jakobsberg samt att skapa en ny anslutning till väg 236 behöver realiseras senast  
i samma takt som Östra Jakobsberg byggs ut. Initiativ till detta planeringsarbete  
behöver tas av Karlstad kommun. I nuläget pågår övervägningar inom Region  
Värmland om åtgärder på väg 236 kan prioriteras inom ramen för revideringen av 
Länstransportplanen. Åtgärdsförslag har tagits fram inom åtgärdsvalsstudien  
”Större regionala stråk” som nyligen genomförts. Region Värmland svarar för beslut  
om dessa åtgärder kan prioriteras inom Länstransportplanen. Trafikverket avvaktar 
detta beslut. 

 
Risker 
Väg 236 är utpekad som rekommenderad primär väg för transport av farligt gods  
vilket innebär att en bedömning bör göras av riskbilden utifrån vägens perspektiv 
i samband med planering av eventuella åtgärder som rör väg 236. 

 
Hammarötrafiken 
Föreslagen detaljplan tillsammans med kommande plan för angränsande område  
och nybyggda broar över älvgrenarna innebär att en ny möjlighet öppnas att ta sig  
från de nordöstra delarna av Hammarö till Ullebergsleden och därmed finns en  
möjlighet att nå västra delen av Karlstad och Bergvik utan att behöva passera  
Karlstad centrum. Trafikverket konstaterar att föreslagen utformning av en tät  
bebyggd stadsdel där boende och gående premieras, hastigheten föreslås blir  
40 km/h samt gaturummet anpassas till staden och inte tvärtom gynnar en  
kapacitetsstark kollektivtrafik men innebär också ett tydligt ställningstagande som  
innebär begränsad möjlighet till en mer omfattande eller effektiv genomfartstrafik. 
Genomfartstrafiken får ske på stadens villkor. 

 
Övrigt 
För ytterligare information och planeringsunderlag se ”Transportsystemet i  
samhällsplaneringen” på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/samhallsplanering 

http://www.trafikverket.se/samhallsplanering
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Kommentar: Planering pågår för en ny Jakobsbergsbro med en ny anslutning till 
Hammaröleden. Karlstads kommun arbetar tillsammans med Trafikverket och 
Hammarö kommun i den frågan. I arbetet med att utforma en ny anslutning mot 
väg 236 behöver riskbild avseende farligt gods liksom förväntade trafikmängder att 
beaktas. I en övergångsperiod kan viss ökad trafik bli aktuell i befintlig korsning 
innan en ny anslutning byggts. Tillkommande trafik beräknas vara några hundratal 
vilket bedöms försumbart i det större sammanhanget.  

Planen är utformad i enlighet med planprogrammets intentioner att Södra Förbin-
delsen för trafik inom och genom Jakobsberg ska utformas som en gata i staden. 
Området ligger centralt i Karlstad, 2-3 km från centralstationen, och det är en stor 
kommunal resurs för stadens utveckling och bostadsförsörjning. Motsvarande re-
surser finns inte på andra platser i kommunen. Högre hastigheter än 40 eller 50 
km/h är svåra att förena med stadsutveckling och goda boendemiljöer. Dessutom 
berör trafiken värdefulla natur- och rekreationsområden som skulle påverkas ne-
gativt av höga hastigheter och därmed höga bullernivåer. Trafiksystemet ska ut-
formas så att trafiken flyter på utan större hinder men ska inte ges högre hastighet 
än att den kan kombineras med bostadsbyggande.  

 
Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen berörs som sakägare då två biotopskyddsområden delvis 
omfattas av detaljplanen. Norra Jakobsbergskogen med dnr SK 288-2008, 
gammalt dnr 2008/2818 och Södra Jakobsbergskogen med dnr SK 289-2008, 
gammalt dnr 2008/2819. Vi vill påpeka att biotopskydden har ett mycket 
starkt juridiskt skydd motsvarande naturreservat. I samrådshandlingarna 
framgår inte gränsen för biotopskydden tydligt. Om detaljplanen antas kan 
inte kommunen förutsätta att få dispens för åtgärder p.g.a. att bostäder hamnar 
i omedelbar anslutning eftersom biotopskyddet beslutades först. 

 
Kommentar: Biotopskyddsgränsen har mätts in för hela sträckan sedan samrådet. 
Gränsen illustreras på plankartan. Byggrätterna har justerats inför granskningen 
så att de ligger i huvudsak 20 meter från trädgränsen. Därmed bedömer stads-
byggnadsförvaltningen att behov av dispenser inte behöver finnas och att projektet 
kan byggas utan att skada skogen.  

 

Kommunala remissinstanser 
Miljönämnden 
Masshantering 
Enligt planbeskrivningen ska delar av området fyllas upp med massor med tanke på 
riskerna för översvämning. Uppskattningen är att det behövs cirka 150 000 
kubikmeter massor, i första hand för det södra området. Det är ett arbete som 
kommer att pågå under lång tid och ska enligt förslaget ske med lastbilstransporter. 
Transporterna ska enligt planbeskrivningen ske på bl. a Älvgatan och 
Rosenborgsgatan eftersom det saknas broförbindelser över västra älvgrenen och en 
ny Jakobsbergsbro som klarar tung trafik. Miljöförvaltningen anser att Hööksgatan 
helt undviks för ytterligare tung trafik med fyllnadsmassor med tanke på de många 
klagomål på vibrationsstörningar som redan den befintliga tunga trafiken medför 
för boende vid Hööksgatan. 
 
Enligt planbeskrivningen är dock ambitionen att denna detaljplan och framtagandet 
av nya broar över västra älvgrenen och en ny Jakobsbergsbro genomförs parallellt 
för att undvika transporter av massor genom centrala Karlstad. Miljöförvaltningen 
delar i hög grad den uppfattningen. I det framtagna planprogrammet för Jakobsberg 



14 Samrådsredogörelse 
GRANSKNINGSHANDLING  

Detaljplan för Östra Jakobsberg 
 

från 2014 görs bl. a kommentaren att; 
 
Exploateringen inom Jakobsberg kräver att stora mängder fyllnadsmassor 
transporteras dit- i stor utsträckning sannolikt med lastbil. Det är i det läget en stor 
fördel (nästan nödvändigt) att någon av de båda nya broarna finns på plats för att 
undvika transporter av massor genom centrala Karlstad. 
 
Om massor från den befintliga landningsbanan avses användas måste de vara 
provtagna och bedömda som lämpliga för sitt ändamål. Vidare krävs också en 
anmälan om krossning enligt miljöbalken. 
 
Buller 
För delområde tre redovisas i planförslaget bostadshus söder om den planerade 
huvudgatan. Miljöförvaltningen anser att det bör redovisas vilka bullernivåer som 
ligger till grund för byggnadernas placering samt redovisa att det finns tillgång till 
tysta sidor för dessa bostäder. 
I bullerutredningen framgår det att ett flertal bostadshus kommer utsättas för höga 
bullernivåer. I planförslaget saknas dock åtgärdsförslag för att förbättra ljudmiljön 
som tex. längre avstånd mellan väg och byggnad, bullerskydd, mjuk mark, 
hastighetsbegränsning mm. Även befintliga bostäder i anslutning till planområdet 
kommer påverkas av högre bullernivåer till följd av den ökade trafikmängden som 
blir med en framtida exploatering. Miljöförvaltningen anser att förutsättningarna 
och möjligheterna så att befintlig miljö inte försämras ur bullersynpunkt bör 
undersökas. 
 
Markföroreningar 
Skulle markföroreningar påträffas skall tillsynsmyndighet kontaktas enligt 
Miljöbalken 10 kap 11§. 
 
Radon 
Med tanke på områdets storlek och att det kan finnas risk för radon anser 
miljöförvaltningen att markprover för radon bör tas och redovisas inför granskning. 
 
Luftkvalitet 
Planförslaget möjliggör cirka 1400 bostäder. I planförslaget framgår det att 
området blir tätare och trafikmängderna ökar, både som följd av aktuell detaljplan 
och till följd av framtida broar. Miljöförvaltningen anser att en luftutredning bör 
göras som tar höjd för framtida trafikmängder för att säkerhetsställa en god 
luftkvalitet. 
 
Hållbara transporter 
Grön resplan är ett effektivt verktyg för att stimulera till mer hållbart resande i ett 
tidigt planskede. Med olika åtgärder som bil- och cykelpool, kort för kollektivtrafik 
kan byggherren få sänka parkeringstalet för fastigheten. Vi ställer oss positiva till 
att grön resplan tillämpas för denna plan och ser gärna att 
stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter att pröva gröna resplaner i lämpliga 
detaljplaner för att på sikt ta fram en allmängiltig grön resplan för kommunens 
planprocess. 
 
Cykelvägar 
Miljöförvaltningen delar stadbyggnadsförvaltningens mening att angöring med 
gång- och cykel bör premieras vid utformningen av förskolan och dess tomt. Detta 
är viktigt för att få en säker väg. Miljöförvaltningen anser också att det är viktigt 
med att få till sammanhängande cykelvägar i planområdet. 
 
Parkering 
Gällande parkeringsnorm ska gälla för både cykel och bil. Miljöförvaltningen vill 
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särskilt trycka på möjligheten att införa Grön resplan för att minska behovet av 
parkeringsplatser. De parkeringsplatser som byggs bör utrustas med möjlighet att 
ladda elfordon av olika slag samt motorvärmare. 
 
Miljöförvaltningen anser att det i plankartan kan anges att parkeringsytor utformas 
så att de blir infiltrerbara för att minska andelen hårdgjorda ytor. 
 
Avfallshantering 
Utrymmen för källsortering bör vara stora nog för att möta dagens såväl som 
morgondagens ökade behov av källsortering samt utveckling mot cirkulär ekonomi 
med bland annat ökad källsortering och återbruk. De ska också vara lättillgängliga 
och attraktiva för invånarna. Ett sätt att göra detta i ett större bostadsområde kan 
vara att inrätta någon form av kvartersnära återvinningscentral, som är ett effektivt 
sätt att ta hand om produkter som bör tas ur kretsloppet, till exempel farligt avfall, 
elektronik mm, kombinerat med återbruksbodar där det är möjligt att lämna saker 
som är för bra för att kastas. Detta gör att vi samtidigt som vi avgiftar kretsloppet 
gynnar återbruk och redesign, kanske kan få hjälp med att laga kläder och prylar 
eller skapar möjlighet att låna eller hyra saker. 
I bostadsområden med enfamiljshus/radhus kan avfallshanteringen med fördel 
lösas gemensamt med ett separat källsorteringshus eller liknande. Detta sparar 
utrymme vid bostäderna samt kan ge möjlighet till fastighetsnära och mer 
heltäckande källsorteringslösningar för både rest- och matavfall såväl som för 
förpackningar och tidningar. 
Miljöförvaltningen ser mycket positivt på att en återvinningsstation med 
underjordsbehållare planeras i anslutning till en dagligvaruhandelsbutik. Detta är 
viktigt för att ge möjlighet för exempelvis boende på Sommaro och Kvarnberget, 
utan fastighetsnära insamling, att källsortera förpackningar och tidningar. 
 
Energi 
Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar 
energiförsörjning blir allt viktigare. Nya bostadshus samt verksamhets- och 
kontorsbyggnader bör därför uppfylla höga krav på energieffektivitet och det är 
önskvärt att underlätta för framtida solkraftinstallationer med avseende på bland 
annat takens utformning, placering och skuggning. Grönstrukturer och mikroklimat 
kan medföra ett minskat behov av kyla i ett framtida varmare klimat och kan därför 
ses som en hållbarhetsaspekt som bör beaktas i planarbetet. 
 
VattenI den geotekniska utredningen framgår att det kan krävas en grundvattensänkning 
för exploateringen. En sådan åtgärd kräver tillstånd enligt miljöbalken och söks hos 
länsstyrelsen alt. Mark- och miljödomstolen. Den föreslagna exploateringen 
kommer innebära att andelen hårdgjorda ytor kommer att öka. Det är därför viktigt  
med en bra dagvattenhantering för området då infiltrationsmöjlighetema kommer  
minska och risken för föroreningar som sprids ökar. Miljöförvaltningen anser att  
redovisningen av dagvattenhanteringen behöver kompletteras så att det i  
planbeskrivningen samt i plankartan tydligare finns redovisat hur  
dagvattenhanteringen kommer ske. I planbeskrivningen bör det framgå vilken  
recipient som blir mottagare för dagvatten samt vilken statusklassning recipienten  
har enligt vattendirektivet, samt en bedömning av planens påverkan på statusen tex.  
för svämplan, vattenkvalite mm. Samt att utifrån det eventuellt ställa krav på  
dagvattenrening. Strandängarna i Mariebergskogen ligger b.la. inom svämplanet  
för Suttersälven se kartvy, skiktet svämplan.Dessutom har en våtmark andra värden  
som kan påverkas av ett dagvattenutsläpp om dagvattnet ska leds dit. 
Grönområden fyller flera viktiga funktioner utifrån ekonomi, hälsa, livskvalitet, 
attraktivitet och klimat för att nämna några exempel. Då ett grönområde tas i 
anspråk är det viktigt att grönstrukiur kompenseras samt att det skapas kvalitativa 
grönstrukturer där flera olika funktioner kan ingå. Till exempel kan reglerande 
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ekosystemtjänster skapas och fungera genom att förbättra luftkvaliteten samt för att 
fördröja och infiltrera dagvatten samt ge skydd för värme. I Swecos 
dagvattenutredning finns flera förslag på omhändertagande av dagvatten. 
Miljöförvaltningen anser att det för denna plan finns goda skäl att redovisa fler 
lösningar för dagvattenhanteringen som tex. gröna tak och väggar, infiltrerbara 
parkeringsytor, plantering av träd etc. 
 
Tillägg från Miljönämnden: 

I det fortsatta planarbetet är det viktigt att studera vilka eventuella risker ev. pål-
ningsarbete i detta område skulle medföra. Risken för påverkan på fiskfaunan i när-
liggande vatten måste utredas. Liksom risken att vibrationerna gör att marknivån 
sjunker. Lämpligast är nog att försöka utforma planen så att pålning helt kan und-
vikas. 

 

Kommentar:  

Masshantering/Transporter 

Stadsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen har sedan sam-
rådet beslutat att utreda alternativ till att fylla upp all mark i planens södra del, del 2. 
Alternativ med invallning utreds i syfte att minska masstransporter och bevara natur-
miljöer.  

För den norra delen, del 1, krävs inte mer än små utfyllnader för att klara översväm-
ningsriktlinjer. För den norra delen kommer transporter därmed i huvudsak bestå av 
byggtrafik för kommande bebyggelse. För del 2 kommer masshantering och transpor-
ter beskrivas tydligare i planhandlingarna när metod för att översvämningsäkra om-
rådet valts och utretts.  

 

Buller 

Inför granskningen uppdateras bullerutredningen med det senaste förslaget. Stads-
byggnadsförvaltningen bedömer metoden att skapa gaturum som tydligt definieras av 
stadens bebyggelse för att begränsa trafikens hastighet som effektiv för att skapa triv-
samma miljöer trots relativt stora trafikmängder. Ett strikt defensivt förhållningssätt 
där avståndet till trafiken ska säkerställa bullernivåer tenderar att leda till ödsliga ga-
tor/vägar där hastigheten blir hög och där bilens förutsättningar skapar stadsrum-
mens form.  

Utredningen visar att det är möjligt att uppföra bostäder i enlighet med bullerförord-
ningen. För de allra flesta lägena inom området ligger bullernivåerna under 60 dbA, 
deock inte mot Rosenborgsgatan och mot Södra Förbindelsen. Detaljplanerna är ut-
formade så att det finns möjligheter att skapa byggnader och planlösningar som kla-
rar riktvärdena. Trafikbullerförordningen ska tillämpas vid bygglov. För att säker-
ställa detta ska lämplig planbestämmelse finnas på plankartorna. För del 1 föreslås 
bestämmelsen lyda: I lägen inom planområdet där 60 dBA ekvivalent ljudnivå över-
skrids vid fasad, ska minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot 
en ljuddämpad sida eller utgöras av enkelsidiga lägenheter som är mindre än 35 m2.  

I områdets inre, längs de mindre gatorna visar utredningen på ekvivalenta ljudnivåer 
under 55 dB(A), även under 50 dB(A) på stora delar.  

I områdets inre, längs de mindre gatorna visar utredningen på ekvivalenta ljudnivåer 
under 55 dB(A), i huvudsak även under 50 dB(A). Ekvivalenta ljudnivåer på gårdarna 
varierar i området men de flesta ligger runt 40-45 dB(A) eller därunder.  
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Radon 

Radonmätning har inte genomförts för området. Markradon är en fråga som utreds 
i samband med bygglov. Upplysning om radon tillförs planbeskrivningarna.  

 

Luftkvalitet 

En luftkvalitetberäkning har tagits fram inför granskningen av detaljplanen (Miljö-
förvaltningen 2017-10-16). De två tätaste och mest trafikerade gaturummen, Ro-
senborgsgatan och Södra Förbindelsen, har beräknats. Beräkningarna visar att 
samtliga miljökvalitetsnormerna klaras (PM10, NO2 och Bensen) Även miljökvali-
tetsmålen klaras i huvudsak. Endast för bensen utmed Rosenborgatan överskrids 
miljökvalitetsmålet något. Beräkningarna är gjorda för körbanorna. Halterna av-
tar snabbt med avståndet och medför att luftkvaliteten är ännu bättre en bit från 
vägbanan. Planbeskrivningarna kompletteras avseende luftkvalitet.  

 

Hårdgjorda ytor/parkering 

Bestämmelser om fördröjning av dagvatten förs in på plankartorna.  

 

Dagvatten 

Förslaget inom del 1 har ändrats så att dagvattenområdet i södra delen av Treklö-
vern blir större. Inom området anläggs en ny dagvattendamm. En dagvattenutred-
ning har tagits fram för del 1 (Karlstads kommun VA-enheten 2017-11-17). Utred-
ningen visar att det finns goda möjligheter att hantera dagvatten inom planområ-
det och att vattenflöden till Natura 2000-området inte kommer ändras. Utredning-
en visar också att en ny damm som ersätter den befintliga sedimentationsdammen 
inom Treklövern innebär en bättre rening av dagvatten jämfört med dagens situat-
ion. Stycket om dagvattenhantering inom del 1 ändras i enlighet med utredningen. 
Dagvattenytan och det lekområde för groddjur i anslutning till Mariebergs 
strandängar som identifierats planläggs som Naturmark och undantas för bebyg-
gelse. På plankartan förs bestämmelse om fördröjning av dagvatten in.  

För den södra detaljplanen del 2 utreds invallning av planområdet. Djupare stu-
dier pågår för att utreda både översvämningsfrågan men också dagvatten, både 
flöden och möjligheter att fördröja och rena vattnet innan recipienten. I nästa 
skede kommer planhandlingarna för den södra delen, del 2, kompletteras med dju-
pare beskrivning av dagvattenhantering och översvämningsproblematik.  

En bedömning avseende vattenkvalitet har gjorts (Vattenkvalitet Jakobsberg Miljö-
förvaltningen 2017-11-17). Planens recipient har bedömts i huvudsak vara den 
östra delen av Klarälven, Suttersälven. Genom de planerade dagvattenlösningarna 
är bedömningen att planen inte kommer medföra en negativ påverkan på vatten-
kvalitén och genom det inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten 
med avseende på vattenkvalitén. Planhandlingarna kompletteras med en beskriv-
ning av vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer.  

 

Tillägg från Miljönämnden, fråga om risker för påverkan på fiskfaunan.  

Frågan om eventuella risker för påverkan på fiskfaunan med anledning av pålning 
har belysts av Sweco (Sweco 2017-11-29). Pålning inom detaljplaneområdet kan 
även ge upphov till markvibrationer. Vibrationerna sprider sig sfäriskt och avtar 
snabbt med avståndet från källan. Markvibrationer kan även sprida sig vidare vat-
ten. Luftburet ljud har sämre förmåga att transportera sig till vatten. Klarälven 
ligger som närmast ca 350 m från detaljplaneområdet. Tidigare mätningar av vib-
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rationer från pålning på land, 27 respektive 120 meter från en mätpunkt i vatten, 
visar att skadliga värden för fisk inte uppnås 27 meter från källan och var långt 
under gränsvärden vid 120 meter (ÅF 2015). Då ljud och partikelrörelser från 
pålning är lågfrekventa kan det dock finnas en risk för beteendereaktioner för fisk 
(ÅF 2015). Då avståndet från detaljplaneområdet till Klarälven är betydligt längre 
än i studien, bedöms den risken vara mycket liten. De fiskarter, lax och asp, som 
Natura 2000-området avser skydda har sina lek- och övervintringsområden i andra 
delar av Klarälven eller dess biflöden. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
I planförslaget till ny detaljplan för Östra Jakobsberg finns det många bra förslag ur 
kultur- och fritidsförvaltningens perspektiv: närhet till natur, ytor för bostadsnära 
idrott och lek samt stöd i planen för annan fritids-, idrotts- eller kulturverksamhet i 
det sydöstra hörnet. Dessutom angränsar planförslaget till Mariebergs IP med 
fotbolls- och tennisplaner samt en sporthall som är under byggnation. Den nya 
infartsvägen ger även en bättre tillfart till Mariebergs IP. 
Sammantaget gör det att kultur- och fritidsförvaltningen i dagsläget inte har behov 
av ytterligare verksamheter i det nya området. Kultur- och fritidsförvaltningen ser 
det mer angeläget att förbättra och utöka det utbud av fritidsverksamheter som 
finns på Mariebergs IP för att kunna möta behov för den växande befolkningen i 
området. Det skulle kunna vara en konstgräsplan med belysning för att klara av ett 
högre nyttjande av anläggningen. 
Kultur- och fritidsförvaltningen är dock kritisk till att de parkeringsplatser som har 
tjänat idrottsplatsen i decennier tas bort och ersätts med parkeringsplatser som är 
vända mot den nya bebyggelsen. Dessa parkeringsplatser riskerar med stor 
sannolikhet att användas av de som bor i närheten. 
Kultur- och fritidsförvaltningen vill att man utreder anslutningen till Mariebergs IP 
i ett större perspektiv med tanke på parkeringarnas placering, vändplats för av- och 
påstigning, bussparkering, daglig verksamhet, arrangemang, säsongstider samt 
olika målgrupper som använder anläggningen. I planen för Eriksberg 1:1, 
Hultsbergs idrottshall, är frågan bättre belyst och hanterad med bland annat 
nyckeltal. 
I och med att den befintliga parkeringen inte bevaras så uppkommer ett annat 
problem med ljus- och ljudstörningar i samband med att bostadsbebyggelse 
kommer närmare idrottsplatsen. Planarbetet tycks ha förbigått den aspekten och här 
krävs en mer noggrann analys för att tillgodose en god boendemiljö liksom 
Mariebergs IP:s möjlighet till att bedriva nuvarande verksamhet med viss potential 
med verksamhetsutveckling utan större begränsningar. 
 

Kommentar: 

Sedan samrådet har stadsbyggnadsförvaltningen studerat parkeringssituation runt 
Mariebergs IP ytterligare. Stöd har hämtats ur parkeringsbedömning vid detalj-
planen för Hultsbergs idrottshall. Till Mariebergs IP bedöms ca 33 parkeringsplat-
ser utmed den nya gatan direkt söder Mariebergs IP, ca 12 platser utmed Rosen-
borgsgatan och åtminstone 35 parkeringsplatser inom Mariebergs IP, söder om 
befintliga omklädningsrum, kunna ordnas. Totalt innebär det ca 80 parkeringsplat-
ser på eller i direkt anslutning till Mariebergs IP. Stadsbyggnadsförvaltningen och 
Teknik- oh fastighetsförvaltningen har även varit i kontakt med fastighetsägaren 
och hyresgästen i Treklövern som är positiva att upplåta kontorets parkering till 
idrottsverksamheten under kvällar och helger. Ett samnyttjande mellan kontor och 
idrottsverksamhet fungerar bra då de används under olika delar av dygnet. Sam-
mantaget bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att möjligheterna i gällande planer 
tillräckliga för idrottsverksamhetens parkeringsbehov. 
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Sedan samrådet har också körspår för buss provats i syfte att säkerställa att gatu-
utrymme finns för bussar för bortalag som rest till Mariebergs IP. Gatuutrymme 
har dimensionerats så att det finns möjlighet för bussar att kunna vända antingen 
längst in vid Mariebergshallen eller genom att köra in vid Landstingshuset och ge-
nom området och vidare ut till Rosenborgsgatan. På Rosenborgsgatan finns möj-
lighet att anordna bussuppställningsplats utmed gatan. Det finns även möjlighet att 
anordna bussuppställning i anslutning till den nya gatan.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har också studerat om eventuella ljud- eller ljusstör-
ningar från Mariebergs IP för intilliggande nya bostäder skulle kunna uppstå. Fot-
bollsträningar 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 avstånd är ca 70-75 meter mellan 
fasad och fotbollsplanen. Avståndet är likvärdigt med delar av bostäderna intill 
Våxnäs idrottsplats, intill Karmgatan och Plintgången. På Våxnäs idrottsplats är 
idrottsaktiviteten mer intensiv än på Marieberg. Stadsbyggnadsförvaltningen be-
dömer inte att störningar, avseende ljus- eller ljud, från idrottsplatsen gentemot 
tillkommande bostäder blir betydande och förvaltningen bedömer inte att kom-
mande bostäder hindrar en verksamhetsutveckling inom Mariebergs IP.  

Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av parkering, bussangöring och 
ett stycke om eventuella ljus- eller ljudstörningar. På plankartan respektive illust-
rationsplanen illustreras möjlig utformning av parkeringsyta inom Mariebergs IP.  

 

Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller detaljplanen med följande justeringar: 

• Förskoletomterna måste vara minst 4500 m2 vardera 

• Kommande detaljplan för resterande delar av Jakobsberg måste ges plats 
för en tvåparallellig F-6 skola samt mer yta för förskola 

• Planen måste också säkerställa säker gång- och cykelväg till för-
skola/skola. 

• Utanför förskolan måste det också säkerställas att en fullstor buss kan 
stanna för att hämta upp barn, ingen backning ska ske vid förskolan. 

 

Kommentar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen studerat förskoletomterna ytterligare sedan samrådet. Den södra, inom de-
taljplan del 2, kommer att kunna utökas till 4500 kvadratmeter med samma place-
ring i skogskanten. Förskoletomten på plankartan utökas.  

För den norra förskoletomten ökas den så mycket som är möjligt inför granskning-
en. Trots det når tomtens storlek inte 4500 kvadratmeter utan ungefär 3700 
kvadratmeter. Fri lekyta bedöms kunna bli ca 2700-2900 kvadratmeter beroende 
på byggnadsutformning, inlastningsutformning mm. Om förskolan byggs för 5 av-
delningar med 18 barn i respektive avdelning ger det ungefär 30 kvadratmeter 
lekmiljö per barn vid 2700 kvadratmeter friyta. Förskolan vetter också direkt mot 
skogen vilket är en stor resurs som kan användas för utevistelse och som bör ingå i 
bedömningen avseende god förskolemiljö. Den föreslagna placeringen ligger 
centralt i området, nära busshållplats, cykelstråk och huvudstråk för biltrafiken 
vilket innebär att trafik längre in i området kan undvikas i större utsträckning. Pla-
ceringen innebär också ett bullerskärmat läge bakom bostadsbebyggelse allra 
närmast Rosenborgsgatan kan åstadkommas för förskolegården. Stadsbyggnads-
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förvaltningen föreslår därför att förskoletomten i norr, trots att inte 4500 kvadrat-
meter förskoletomt kan uppnås, ligger kvar inför granskningen av detaljplanen. 
Med rätt utformning och projektering i genomförandeskedet ser förvaltningen att 
en god förskolegård och verksamhet kan skapas.  

Bussar kan angöra utanför båda förskolorna då gatunätet är sammanhängande.  
Bussar kan också angöra utmed Rosenborgsgatan som också ligger nära försko-
lorna om detta föredras.  

Planen ger möjlighet till säkra skolvägar med ett sammanhållet system av gång- 
och cykelvägar.  

 

Teknik- och fastighetsnämnden 
Nämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens samrådsyttrande (se ne-
dan) med tillägg att nämnden anser att förskolans behov av egen uteyta ska beaktas 
i enlighet med gällande rekommendationer. Nämnden anser också att område 1 och 
3 bör kunna få en högre exploateringsgrad i form av högre hus då detta är en sam-
lad nyproduktion i nytt område. 

 
Samrådsyttrande 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget 
och har inget att erinra förutom nedanstående synpunkter: 
 
Markanvändning: 
Teknik och fastighetsförvaltningen är positiv till den flexibilitet som förslaget till 
detaljplan medger inom kvartersmark. 
 
Inom biotopskyddsområdet i Jakobsbergsskogen får inte träd fällas utan dispens 
från Skogsstyrelsen (med undantag för att riskträd i närheten av motionsspår och 
välanvända stigar är tillåtet i detta biotopskydd). Det bör därför inte tillåtas några 
byggnader närmare gränsen till biotopskyddet än 20 meter. Detta för att det ska 
vara möjligt dels att uppföra byggnaderna utan att skada skogen i biotopskyddet 
och dels för att undvika bekymmer med eventuella riskträd eller boendes 
synpunkter på oönskade träd på kortare avstånd från bebyggelse än en trädlängd. I 
planförslaget uppfylls detta i den södra delen, men inte i hela den norra delen. 
I den översiktliga naturinventeringens delområde 6 finns en liten bergknalle med 
ädellöv, bland annat ask, som är av värde både ur naturvårds- och 
rekreationssynpunkt. I planförslaget ligger en del av detta delområde som mark för 
bostäder och en del som prickmark. Teknik- och fastighetsförvaltningen anser att 
hela detta område, eller åtminstone en större del, bör undantas från bebyggelse och 
föreslår att det planläggs som allmän plats natur. 
 
Önskemål finns om 16 förskoleavdelningar, planförslaget innebär att de fristående 
förskoletomterna kan innehålla 5 respektive 6 avdelningar och resterande 
avdelningar placeras i bottenvåning och våning 1 i bostadskvarteren. Att nyttja 
bottenvåningar och våning 1 i bostadskvarteren för förskola är ett bra komplement 
till de fristående förskolorna då det innebär att markresurser nyttjas mer effektivt 
och nyttjandegraden kan vara flexibel över tid. Den rekommenderade utemiljön är 
dock svår att uppnå och det är viktigt att dessa avdelningar har nära till 
skogsområden, parker samt andra förskolor där personal och markresurser kan 
samnyttjas. 
De fristående förskoletomterna ger en byggrätt i tre plan med byggnadsarea på 600 
kvm. Ytan på tomterna innebär en begränsning för utemiljön. Enligt Boverkets 
rekommendationer bör uteytan uppgå till 40 kvm/barn. Samrådsförslaget innebär 
25 kvm/barn för de 11 avdelningarna inom de två förskoletomterna. 
För att rekommendationerna ska kunna uppnås för åtta avdelningar per 
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förskoletomt krävs att tomterna är cirka 5 500 kvadratmeter i jämförelse med 
planförslagets 3 600 respektive 3 700 kvadratmeter. Detta är i minsta laget, även 
om teknik- och fastighetsförvaltningen anser att det i en växande stad är lekvärdet 
som är av intresse och inte antalet kvadratmeter. Vid förskoletomterna finns en 
skog att tillgå i direkt anslutning, vilket i allra högsta grad bör kunna nyttjas av 
verksamheten. Teknik- och fastighetsförvaltningen anser därmed att en 
kompromiss av uteytan och nyttjande av skogen bör vara lämplig. 
Kommunen har även andra verksamhetsbehov som genereras med ökad 
befolkning. Detta gäller främst olika boendeformer. Detta behov är tillgodosett i 
detaljplanen då går under beteckningen B. 
 
Lek och rekreation: 
Planområdet är beläget intill motionsspår, idrottshall, närhet till Mariebergsskogen 
och annan spontanidrott. Framtida behov bedöms kunna uppfyllas i detaljplanen. 
Det är positivt att planförslaget behåller en grön förbindelse mellan 
Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen. 
 
Vatten och spillvatten: 
Under genomförandebeskrivningens rubrik VSD-ledningar bör det förtydligas att 
allmänna ledningar byggs av kommunen fram till förbindelsepunkt vid 
fastighetsgräns. Under rubriken Dagvatten bör även förtydligas att exploatören ska 
ansvara för och bekosta för dagvattenfördröjning inom kvartersmark (om detta är 
möjligt). 
 
Dagvatten och översvämning: 
Under rubriken Geoteknik och marknivåer, i stycket som berör grundvattennivåer 
saknas information om befintlig anläggning för markavvattning som berör 
planområdets lågt belägna södra delar. Denna avvattning av marken påverkar 
grundvattennivåerna inom den södra delen av planområdet. Denna del av 
anläggningen inom planområdet som idag avvattnas via golfbanans 
dräneringssystem bör slopas eller ersättas med ett helt nytt system med ett eget 
utlopp som inte avleds via golfbanans dräneringssystem. 
Dagvatten från delområde 1 och delområde 2 ska avledas via dike utmed 
Rosenborgsgatan. I plankartan är området mellan gatan och GC-vägen markerad 
för dagvattenhantering. Man bör studera om det är bättre att förlägga 
dagvattenhantering öster om GC-vägen, där det redan idag finns vattenområden. 
Om så blir fallet bör planområdesgränsen i öster justeras. 
Under rubriken Tekniska system Dagvatten föreslås att man ska planera området 
för att avvattna via öppna diken eller kanaler längs gator, vilka ska utformas med 
en tillgänglig magasinsvolym för att kunna omhänderta och fördröja vatten vid 
större regn. Man har en hög och bra ambition i planförslaget men det är tveksamt 
om det är realistisk att genomföra med den föreslagna exploateringen i delområde 
3. När det gäller dagvattenhantering från gatumark föreslås den hanteras genom 
brunnar. Dagvattenhantering kan även lösas i den yta som är grönområde och 
parkering i gatusektionerna. 
Beträffande dagvattenföroreningar så behöver texten förtydligas och kompletteras 
med förslag hur det kan undvikas att få föroreningar i dagvattnet och om det 
eventuellt ska ställas krav på dagvattenrening. 
 
Gator och trafik: 
Gatan som går i öst-västlig riktning strax norr om huvudstråket har en vändplats 
mitt i gatan vilket kan medföra att den används som parkering. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen förslår att marken väster om vändplatsen blir kvartersmark 
men tillgänglig för gående alternativt att vändplats löses på annat sätt. 
Huvudstråket i södra delen av området kommer att ha en hög trafikbelastning och 
frågan om hur passager ska lösas för gående och cyklister måste utredas ytterligare. 
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Naturvärden: 
I planförslaget finns en god ambition att bevara och utveckla miljön för groddjur 
som finns i området idag. Med groddjurstunnlar under vägarna kan 
spridningsmöjligheterna för groddjur förbättras jämfört med nuläget. 
Området söder om Landstingets kontor, öster om Rosenborgsgatan, var inte i 
början av planarbetet en del av planområdet. Det har gjort att varken den 
översiktliga naturinventeringen eller groddjursinventeringen har genomförts i den 
delen. Området söder om den befintliga parkeringsytan utgörs till största delen av 
våtmark som hänger samman med våtmarkerna inom Mariebergsskogen och 
Natura 2000-området Klarälvsdeltat. Här finns våtmarksvegetation samt öppet 
vatten i form av ett dike och en utvidgning av diket. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen kan inte utesluta att detta område utgör livsmiljö för 
groddjur och anser därför att förekomst av groddjur bör inventeras i detta område 
på samma sätt som gjorts väster om Rosenborgsgatan. 
Inom delområdena 3, 5, 6 och 7 i den översiktliga naturinventeringen finns en del 
värdefulla träd som bör pekas ut och skyddas i detaljplanen. Bland annat står det en 
stor alm inom delområde 7. 
Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltningen. 
 

Kommentar: 

Storlek förskolegårdar: 
Avseende förskolegårdar se kommentar till Barn- och Ungdomsnämnden ovan.  

 

Exploateringsgrad: 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt projektets exploateringsgrad utifrån olika 
aspekter och bedömer att föreslagen exploateringsgrad är lämplig utifrån områ-
dets placering strax utanför Karlstads absoluta centrum. Boendekvaliteter, ljusför-
hållanden, möjlighet att skapa tilltalande gårdar och parker, närhet till mark och 
natur, anpassning till omgivande natur och kulturområden, trafikfrågor liksom 
ekonomi är frågor som spelat in vid bedömningen av exploateringsgrad. Stads-
byggnadsförvaltningen bedömer inte att det är lämpligt att höja exploateringsgra-
den i någon större utsträckning utan bedömer att planen ger förutsättningar att 
skapa önskvärd täthet mellan människor och funktioner och understödja service-
underlag i området.  

 

Biotopsskydd och bevarad natur: 
Biotopskyddsgränsen har mätts in för hela sträckan sedan samrådet. Gränsen illu-
streras på plankartan. Byggrätterna har justerats inför granskningen så att de lig-
ger i huvudsak 20 meter från trädgränsen. Därmed bedömer stadsbyggnadsför-
valtningen att behov av dispenser inte behöver finnas och att projektet kan byggas 
utan att skada skogen. 

Värdefulla träd såsom ask, den stora almen, ett antal högresta tallar har mätts in 
inför granskningen. Ask, alm och några av tallarna kan bevaras. Plankartan änd-
ras så att dessa träd ligger inom naturmark.  

 

Vatten och spillvatten: 
Planbeskrivningen ändras enligt synpunkter avseende Vatten och spillvatten.  

 

Dagvatten: 
En ny dagvattenutredning har tagits fram för den norra delen av planområdet, del 
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1 Östra Jakobsberg. Förslaget inom del 1 har ändrats så att dagvattenområdet i 
södra delen av Treklövern blir större. Inom området anläggs en ny dagvatten-
damm. Dagvattenutredningen visar att det finns goda möjligheter att hantera dag-
vatten inom planområdet och att vattenflöden till Natura 2000-området inte kom-
mer ändras. Utredningen visar också att en ny damm som ersätter den befintliga 
sedimentationsdammen inom Treklövern innebär en bättre rening av dagvatten 
jämfört med dagens situation. Stycket om dagvattenhantering inom del 1 ändras i 
enlighet med utredningen. Dagvattenytan och det lekområde för groddjur i anslut-
ning till Mariebergs strandängar som identifierats planläggs som Naturmark och 
undantas för bebyggelse. På plankartan förs bestämmelse om fördröjning av dag-
vatten in.  

För den södra detaljplanen del 2 utreds invallning av planområdet. Djupare stu-
dier pågår för att utreda både översvämningsfrågan men också dagvatten, både 
flöden och möjligheter att fördröja och rena vattnet innan recipienten. I nästa 
skede kommer planhandlingarna för den södra delen, del 2, kompletteras med dju-
pare beskrivning av dagvattenhantering och översvämningsproblematik.  

 

Gator- och trafik: 
Frågan om gatan i öst-västlig riktning strax norr om huvudstråket diskuteras vi-
dare med Trafik- och gatuenheten innan slutgiltigt förslag tas fram.  

 

Området söder om Landstingshuset: 
Sedan samrådet har grodinventering gjorts inom området. Området belyses också i 
den konsekvensbedömning som tagits fram med stöd av Sweco (Sweco 2017-11-
29). Plankartan ändras så att området som potentiellt kan vara viktigt för groddjur 
bevaras som naturmark. Ett större dagvattenområde bevaras också som naturom-
råde. Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning och bedömning av området.  

 

Karlstads Energi AB 
Karlstads Energi AB ser att fjärrvärme är en naturlig uppvärmningsform för 
området och anslutning är möjlig mot nuvarande ledningsnät i direkt anslutning till 
detaljplaneområdet. Med fördel sker utbyggnad från Sommarovägen i norr och 
etappvis söder ut mot golfbanan. Inom Karlstads stad är fjärrvärme det 
miljömässigt mest fördelaktiga alternativet. Fjärrvärmen möjliggör dessutom ett 
effektivt utnyttjande av lokala resurser som annars gått till spillo. 
Karlstads Energi AB deltar gärna i planeringen av området i syfte att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för en effektiv fjärrvärmeanvändning samt för att 
säkerställa bästa tekniska lösning för fjärrvärmeledningar. 
Enligt fastställd renhållningstaxa gällande Karlstad kommun kan bolaget erbjuda 
hämtning av avfall i kärl, container eller i underjordsbehållare. Det är planerat för 
olika typer av bostäder och vi ser möjligheter i att ha olika lösningar på 
avfallshanteringen i området. 
 
Karlstads Energi AB stöder starkt förslaget med att det ska finnas en 
återvinningstation i området. Det är en förutsättning för att ska kunna klara av 
miljömålen för Karlstad kommun. 
När planprocessen vunnit laga kraft ska Karlstads Energi AB bli informerade om 
vilka som är fastighetsägare och byggherrar. Vi kommer då att kontakta berörda 
och med vår kunskap vara behjälpliga i planarbetet för att få bästa förutsättningarna 
för att Karlstad ska bli en "miljösmart kommun". 
 
Kommentar: 
Noteras.  
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Karlstads El- och stadsnät AB 
Karlstads El & Stadsnät AB har kablar inom området och tar ut en avgift vid ev. flytt. 
 
5-6 st nya nätstationer kommer att behöva sättas ut i området för att klara det 
planerade effektuttaget. I detaljplanen finns det föreslagna E-områden för möjliga  
elnätsstationer som kanske måste förändras beroende på vart de största effektuttagen 
kommer att ske. Ett annat möjligt E-område skulle kunna vara i den sydöstra delen. 
 
I en framtid så kommer det att byggas en bro över till Ullebergsleden och vi har 
planer på att kanske mata det planerade området på Jakobsberg från vår 
mottagningsstation Karlstads Västra och då skulle det behövas planeras för en 
ev. fördelningsstation någonstans på det planerade området eller kanske längre 
västerut i förhållande till det planerade området. 
Det finns även en fiberförbindelse till Hammarö som passerar det planerade 
området som man måste ta hänsyn till. 
För övrigt har Karlstads El-och Stadsnät AB inget att erinra. 

 
Kommentar: 
E-områden justeras efter ytterligare samråd med Karlstads El- och stadsnät.  
 

Mariebergsskogen AB 
Mariebergsskogen AB har tagit del av förslaget till detaljplan för Östra Jakobsberg 
och lämnar följande synpunkter: 
 
-Mariebergsskogen AB anser att området inom detaljplanen för Östra 
Jakobsberg kommer att bli mycket attraktivt för Karlstad. 
Sammanlänkningen med Jakobsbergsskogen och resten av det blivande 
naturreservatet kommer att vara till fördel för besökarna. 
 
-De två entréer till Mariebergsskogen som berörs av detaljplanen har i 
nuläget en utformning som är anpassad till att relativt få besökare väljer 
dessa entréer. En helt ny stadsdel kommer innebära att de två entréerna blir 
betydligt mer nyttjade och därmed att utformningen av dem behöver 
anpassas till entréernas nya funktion - från nuvarande känsla av bakväg in i 
parken till en mer framträdande funktion med större behov av information 
om parkens öppettider och så vidare samt estetisk och funktionell 
utformning. Entréernas nya funktion bör ingå i projektet och MAB önskar 
vara delaktig i utformningen. 
 
-Bostadshusen närmast Mariebergsskogen ska enligt planen byggas på 
upphöjd mark och vara tre våningar höga, vilket kommer att påverka 
naturupplevelsen i gammelskogen. Denna anrika gammelskog är av stor 
betydelse för många karlstadsbor och MAB vill lyfta betydelsen av att 
största möjliga hänsyn tas till upplevelsen från parksidan vid utformningen 
av angränsande bostadshus och omgivningar. MAB önskar ta del av 
illustration som visualiserar planerade bostadshus närmast 
Mariebergsskogen sett från gammelskogen, och att största möjliga hänsyn 
tas till upplevelsen från skogen, vid utformningen av dessa byggnader. 
 
-Det stora antalet nya bostäder som planeras i södra delen av detaljplanen 
kommer att generera ett högre besökstryck till naturområdet söder om 
fågeltornsgrinden. Området kring Mariebergs strandängar ingår i 
stadsparken/Mariebergsskogen och är därmed stängt nattetid. Idag när det 
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är ett begränsat besökstryck i denna del, så fungerar omgivande dike som 
en förlängning av stadsparkens inhägnad, men vid en exploatering av 
området anser MAB att det kommer behövas ett skalstaket även i den södra 
delen av området, vilket MAB anser bör läggas in i projektet. 
 
-Inom Mariebergsskogen är det inte tillåtet med bil- eller cykeltrafik, därför 
är det viktigt att de två stråk i planen som leder in i Mariebergsskogen blir 
gångstråk. 
 
-Mariebergsskogen AB önskar vara delaktig i processen när byggarbetena i 
direkt anslutning till parken påbörjas, främst avseende området öster om 
Rosenborgsvägen. 
 

Kommentar: 

Entréerna till Mariebergsskogen och Mariebergs strandängar från väster kommer 
att bli mer använda efter genomförandet av planen. Vid ändringar och annan ut-
formning av dessa är det naturligt med ett samarbete mellan MAB, TFF och SBF 
men MAB bör vara ansvarig för genomförande.  

Sedan samrådet har bebyggelsen närmast gammelskogen flyttats längre från re-
kreationsstråket i skogen. En planbestämmelse om utformning och materialval in-
förs på plankartan för kvarteren närmast Mariebergsskogen som syftar till att be-
byggelsen utformas så att den harmonierar med Mariebergsskogens natur- och 
kulturmiljö. Färdiga illustrationer finns inte i detta skede utan de bearbetas vid en 
framtida bygglovsansökan.  

Skalskydd är inte en del av exploateringsprojektet utan om det bedöms nödvändigt 
att förstärkas bör det utföras av Mariebergsskogen inom verksamhetens ramar. 

 Stråken mot Mariebergsskogen ska vara gångstråk.  

Mariebergsskogen kommer vara samarbetspartner vid utbyggnaden av området.  

 

Yttranden från sakägare och boende/hyresgäster i dessa fastigheter 
 

Landstinget i Värmland 
I förslaget till detaljplan ingår fastigheten Treklövern, där landstinget idag hyr lo-
kaler för sitt kansli. Byggnaden är både en arbetsplats och representationsbyggnad 
för Landstinget, här hålls bl a styrelsesammanträden med tillresta, utbildningsakti-
viteter, möten med patientorganisationer med mera. Landstinget vill framhålla vik-
ten av att byggnaden även i framtiden kommer att betraktas som representativ, att 
den är synlig och lättillgänglig med goda möjligheter att nå med både kollektivtra-
fik, cykel och bil. 

Ytan på den planerade parkeringen för landstingets behov uppfattas som underdi-
mensionerad. Borttagandet av grusplanen norr om landstingshuset, som idag nytt-
jas som personalparkering för CSK, kommer att få konsekvenser för parkeringssi-
tuationen på CSK och innebära ökade kostnader för landstinget. 

Landstinget i Värmland kommer troligtvis ingå i en nybildad regionkommun med 
nuvarande Region Värmland och landstinget vill därför framhålla vikten av flexibi-
litet och utvecklingsmöjlighet i och omkring byggnaden, nuvarande förslag upp-
fattas som begränsande i denna aspekt. 
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Kommentar: 

Inför granskningen har Stadsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsför-
valtningen haft ytterligare kontakt med Landstinget och ägaren till fastigheten Tre-
klövern.   

Planen justeras så att entrézonen i höjd med Landstingshusets entré breddas. Inom 
denna yta kan besöksparkering anordnas om det önskas. Planen har också juste-
rats så att ytterligare flexibilitet finns kring parkering och eventuell utbyggnad av 
Landstingshuset. Landstinget och fastighetsägaren har framfört ytterligare behov 
av markparkering. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att fortsatta möjligheter 
till byggrätter finns i detaljplanen. Vilka kvarter som genomförs i vilken ordning är 
en fråga som Landstinget som hyresgäst och markägaren får besluta om tillsam-
mans. SBF anser att redovisad parkering, samt möjlighet till parkeringshus, är 
fullt tillräckligt för verksamhetens behov och bedömer det lämpligt med en förtät-
ning av bostäder runt omkring befintlig byggnad.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer vidare att kontoret även fortsatt kommer att 
fungera och med omgivande kvarter gestaltas som en representationsbyggnad. SBF 
bedömer det som positivt för det befintliga kontoret att bli inordnat i staden och 
ges möjlighet till boende och service i närområdet. Dessutom föreslås kollektivtra-
fiken utökas med en viktig nod i direkt anslutning till kontoret.  

Byggrätterna inom Treklövern minskas för att möjliggöra öppen dagvatten hante-
ring utanför Natura 2000-området, för att lekområde för groddjur ska kunna beva-
ras, samt för att öka avståndet till Mariebergsskogen.  

 

Yttranden från övriga 
 

Naturskyddsföreningen 
Anser som tidigare att det vore bättre om hela det område som redovisades  
i planprogram för Jakobsberg helt undantogs från bebyggelse, på grund av 
översvämningsrisken och områdets stora naturvärden. 
Detaljplaneområdet Östra Jakobsberg som ligger i den nordöstligaste delen  
av planprogram för Jakobsberg skulle dock i princip kunna fungera  
fristående från på längre sikt planerad bebyggelse på gamla 
flygfältet. Vi ser i stora drag inga större hinder för att delområde 1 och 2  
inom Östra Jakobsberg genomförs men är tveksamma till de södra delarna  
av delområde 3. 
 
Positiva aspekter med planförslaget: 
• Det är relativt få större naturvärden som påverkas av planförslaget. 
• Bra med naturkoppling mellan Mariebergsskogen och Jakobsberg. 
• Biotopen för åkergroda får ett fullgott skydd (delområde 2 och 3) 
• Befintlig kontorsbebyggelse omstruktureras till boende (delområde 1 
   och 2) 
• Gott kollektivtrafikläge. 
 
Negativa aspekter: 
• En del av den öppna marken vid golfbanan går förlorad som biotop för 
häckande och rastande fåglar. Sånglärka/ängspiplärka mfl. (delområde 3) 
• Omfattande uppfyllnad krävs som skydd mot översvämningar (delområde 3). Det  
medför också enligt planförslaget att befintlig vegetation i detta område inte kan  
bevaras, bland annat försvinner vissa ekar. 
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Övrigt 
I övrigt är redovisningen av konsekvenser är tämligen begränsad och i vissa  
avseenden oklar. Följande bör redovisas bättre i utställningsförlaget: 
• En uppskattning av kommunens kostnader för planförslaget. 
• Beräkningar av hur planen påverkar miljökvalitetsnormer för luft och 
vatten inom och utanför planområdet 
• Hur planförslaget påverkar de biotoper för häckande och rastande fåglar 
som går förlorade genom att öppen mark vid golfbanan går förlorad. 

 
Detaljsynpunkter på planförslaget 
Delområde 1 
Utformningen av parkstråket bör göras med inriktning på övergången mellan 
Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen, i samråd med boende och 
Mariebergsskogens personal. Kanske kan det placeras ut stora döda träd här  
Till gagn för vedlevande insekter? 
 
Delområde 2 
Natur/parkstråket bör utformas i enlighet med Swecos och Callunas förslag. 
Det är bra att löv/hällmarken med ädellöv sparas som naturmark 
Det är positivt med möjlighet till underjordsgarage. 
Den stora almen norr om befintlig restaurangbyggnad bör sparas genom skydd  
I planen. 
 
Delområde 3 
Ekarna som hotas bör om möjligt sparas. 
Kvartersparken bör miljö- och naturanpassas i samråd med dem som kommer  
Att bo i området. Tänkbara förslag är till exempel: 
• Bärbuskar och fruktträd för alla att plocka ifrån. 
• En cykelpump med tryckluft. 
• Planteringar med växter som är populära hos fjärilar, humlor och bin med 
flera insekter. 
 
Kommentar: 

Karlstads kommun har sedan samrådet beslutat att utreda alternativ till att fylla upp 
all mark i planens södra del. Denna markyta ligger lågt i förhållande till översväm-
ningsriktlinjerna. Alternativ med invallning utreds i syfte att minska masstransporter 
och bevara naturmiljöer. En invallning kräver annan typ av höjdsättning, dagvatten-
hantering och översvämningsbestämmelser varför granskning av den södra delen av 
detaljplanen behöver avvakta djupare översvämningsutredning. Karlstads kommun 
har därför beslutat att dela detaljplanen inför granskningen för att möjliggöra att det 
norra området, runt fastigheterna Fyrklövern och Treklövern, planläggs i ett snabbare 
tempo. Marknivåerna inom del 1 är fördelaktiga ur ett översvämningsperspektiv och 
utfyllnad krävs inte.  

Efter samrådet har en ”Bedömning av påverkan på naturmiljö i samband med ny 
detaljplan för Östra Jakobsberg” (Sweco 2017-11-29) tagits fram för att samla och 
belysa konsekvenserna på ett tydligare sätt. I samband med utredningar har också 
förslag utarbetats för att minska negativa konsekvenser eller nå positiva konse-
kvenser.  

Planhandlingarna förtydligas med beskrivning av Natura 2000 och naturvårdsfrå-
gor. Den samlade bedömning från Sweco (Sweco 2017-11-29) bifogas planhand-
lingarna som underlagsrapport.  

Beskrivning av kostnader förknippade med projekten utvecklas i handlingarna.  

Beräkningar avseende luftkvalitet har tagits fram efter samrådet. De två tätaste och 
mest trafikerade gaturummen, Rosenborgsgatan och Södra Förbindelsen, har beräk-
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nats. Beräkningarna visar att samtliga miljökvalitetsnormerna klaras (PM10, NO2 
och Bensen) Även miljökvalitetsmålen klaras i huvudsak. Endast för bensen utmed Ro-
senborgatan överskrids miljökvalitetsmålet något. Beräkningarna är gjorda för kör-
banorna. Halterna avtar snabbt med avståndet och medför att luftkvaliteten är ännu 
bättre en bit från vägbanan. Planbeskrivningarna kompletteras avseende luftkvalitet.  

Entréer och stråk som berör Mariebergsskogen kommer att utformas i samarbete 
med Mariebergsskogen.  

Alm, ask, ett antal tallar och hällmark sparas som naturmark.  

 

Värmlands museum 
Värmlands museum anser att en arkeologisk utredning bör genomföras med särskilt 
fokus dels på landeriet Jakobsbergs gårdsplats och dels i norra delen av delområde 
2 i anslutning till Jakobsbergsskogens gräns mot söder. 

Jakobsberg finns markerat på karta daterad 1793 och var stadens äldsta landeri. I 
detaljplanens norra del förekommer vid Stora Ensos parkering en rest av en allé. 
Allén kantas av aspar och björkar samt tydliga diken, som sannolikt slutat vid lan-
deriets huvudbyggnad. Vid framfartsvägen till Stora Ensos byggnad finns även en 
gjuten trapphäll synlig och dessa lämningar utgör kvarvarande spår av Jakobsbergs 
gårdsanläggning. Platsen har därmed bebyggelseanläggningar som tillkommit före 
år 1850 och är varaktigt övergivna. Lämningar som innehar dessa kriterier räknas 
sedan 2014 som fornlämning enligt 2 kap 1§ av kulturmiljölagen. Länsstyrelsen 
bedömer en lämnings kulturhistoriska värde. 

Arkeologiska lämningar har framkommit väster om Klarälvens västra arm (en 
gårdstomt med flera byggnader från 1200-1400-tal) vid undersökning 2013. Nord-
ost om planområdet inom Mariebergsparken påträffades 1930 ett depåfynd om 40 
stycken mynt, daterade från sent 1300-tal till sent 1500-tal. Området finns om-
nämnt sedan sent 1500-tal som gården Långön, vars exakta placering ej är utredd. 
Förekomsterna vittnar om att området varit i bruk sedan medeltid, och att liknande 
lämningar kan förekomma även inom området för Jakobsberg. 

 

Kommentar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen har efter samrådet diskuterat frågan ytterligare med 
Värmlands museum som också haft vidare kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljö-
enhet. Ur kulturmiljöhänseende bedömer Länsstyrelsen att de ur fornlämningsper-
spektiv intressanta områdena redan är exploaterade och att det inte är aktuellt att 
gå vidare med en utredning. Ytterligare utredning kommer alltså inte att göras 
inom planarbetet däremot ska, om lämningar framkommer vid markarbeten, fyn-
den anmälas till Länsstyrelsen.  

 

Sommarro Golf AB 
Sommarro Golf vill framföra att det är av avgörande betydelse för långsiktigheten  
att kommunen i sin framtida exploatering tar alla tänkbara hänsyn till befintlig  
golfbana i söder. Sommarro Golf AB driver sen 2003 en golfbana på arrenderad  
kommunal mark direkt söder om detaljplan östra Jakobsberg. Företaget har  
investerat ca 8.000 000 i anläggningen. Golfbanan kommer att påverkas av framtida  
exploatering, dels i form av den tänkta trafikleden som innebär att en ny servicelokal  
behöver byggas, men också en kraftigt ökad trafikmängd. Tidsaspekten och  
markförhållanden gör att koordineringen när infrastruktur skall anläggas är av  
avgörande betydelse för golfbanans möjligheter att ersätta nuvarande servicelokal. 
Proportionen mellan nuvarande golfverksamhet och anläggandet av ny servicelokal  
är inte adekvat vad gäller finansiering. 
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Att Beakta 
1. Ge Sommarro Golf AB möjligheter att få rådandet över byggrätter som ligger i  

direkt anslutning till banan samt även byggrätter i etapp 1 som ger en möjlighet  
att finansiera ny verksamhetslokal. 

2.  Ge Sommarro Golf AB långsiktiga möjligheter att driva golfbanan vidare genom  
att upplåtelseform ändras eller förlängs som möjliggör att en investering i  
området får en rimlig avskrivningstid. 

3.  Ombesörja att infarts anslutning till golfbanan är väl genomtänkt då de flesta  
kunder besöker anläggningen med eget fordon och det måste finnas yta avsedd  
för parkering. 

4.  Att i kommande detaljplanearbete västra Jakobsberg avsätta utrymme för  
alternativ lokalisering av servicelokal som ger utrymme för spektakulärare design  
och innehåll samt att golfverksamheten inte påverkar boende i området. 

Kommentar: 

Detaljplanerna ska ge möjlighet att skapa nya lokaler för Sommarro golf i anslut-
ning till golfbanan. Samarbete avseende utformning av kommande fastighet sker 
och ska fortsätta ske under kommande planering. Avseende markanvisning och nu-
varande markupplåtelse är det inte planfrågor. Dialog om det bör därför ske med 
teknik- och fastighetsförvaltningen som är markägare.  

 

Boende Hellbergsvägen  
Bor i närheten och är intresserad av områdets utveckling. Är fundersam på buller 
och trafikundersökningarna som gjorts längs med Rosenborgsgatan. Kan inte se att 
utvärdering av befintliga hus längs med vägen gjorts, ser bara att man räknat på de 
hus som kommer att byggas och hur bullernivåerna kommer att påverka dem. Den 
ökning av trafik som kommer att ske längs med Rosenborgsgatan när området är 
fullt utbyggt kommer naturligtvis att påverka oss boende och jag är intresserad av 
hur man resonerar. Påverkas starkt av bullernivåerna på Rosenborgsgatan redan 
idag och är naturligtvis oroad över den ökning som kommer att ske. 

Undrar också över planeringen av en framtida bro över älven, när i planeringen lig-
ger denna (om planen nu går igenom)? 

Kommentar:  

Bullerberäkningarna har efter samrådet kompletterats med hur befintliga byggna-
der utmed Rosenborgsgatan och Hööksgatan påverkas av ökad trafik. Bullerberäk-
ningarna jämför förändringarna mellan nuläget och ett planerat scenario där hela 
Jakobsbergsområdet är utbyggt med nya broar och nya bostäder. Avseende befint-
liga 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 området i Jakobsberg, får befintliga bostäder en förhöjd ljudnivå med 4-5 
dBA. En höjning med 3 dBA upplevs 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 li-
ten 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. 

Planbeskrivning och bullerutredning kompletteras med information om dessa be-
räknade bullernivåer.  
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I kommunens hastighetsplan kommer hastigheten i de delar av Rosenborgsgatan 
som idag har 50 km/h att sänkas till 40 km/h. Tidpunkt för omskyltning är inte satt 
men kommunens stadsdelar betas av allteftersom i enlighet med planen. För Ro-
senborgsgatan kan det tidigast ske 2019. De delar av Rosenborgsgatan där hastig-
heten är 30 km/h berörs inte av någon ändrad hastighetsgräns. Sänkt hastighet kan 
förbättra situationen på Rosenborgsgatan. I framtiden kan det bli aktuellt att jobba 
med ytterligare utformningsåtgärder för att hålla nere hastigheterna och skapa så 
bra trafikmiljö som möjligt för alla trafikanter som ska samsas i den befintliga mil-
jön.   

Planering pågår för en ny broförbindelse mellan Jakobsberg och Ullebergsleden. I 
den avsiktsförklaring som tecknas mellan Karlstads kommun, Hammarö kommun 
och Landstinget i Värmland samt med Region Värmland, Trafikverket Region Väst 
och Värmlandstrafik AB som adjungerade parter är det gemensamma målet att 
förbindelsen ska stå klar sommaren 2024. Projektet är en del i ett långsiktigt håll-
barhetsarbete inom Karlstadsregionen, som omfattar såväl utbyggd kollektivtrafik, 
förbättrade GC-lösningar som ökat bostadsbyggande.  

  

 

Boende Hööksgatan  
En ny bro över västra älvgrenen är en absolut förutsättning för att kunna exploatera 
Jakobsberg. Rosenborgsgatan/Älvgatan och Hööksgatan är liksom Karl IX gata och 
Klarälvsbron hårt belastade och kan inte ta emot ytterligare trafik utan åtgärder. 
Exploateringen inom Jakobsberg kräver att stora mängder fyllnadsmassor transpor-
teras dit – i stor utsträckning sannolikt med lastbil. Det är i det läget en stor fördel 
(nästan nödvändigt) att någon av de båda nya broarna finna på plats för att undvika 
transporter av massor genom centrala Karlstad. En ny bro över västra älvgrenen 
bör ingå och upprättas redan i detaljplan för Östra Jakobsberg. 

 

Delområde1 

Enligt samrådshandling föreslås en ny in- och utfart mot Rosenborgsgatan för att 
förenkla och effektivisera trafikföringen i området. Denna nya in- och utfart bör 
endast avse cykel- och gångtrafik och då direkt från befintlig cykelbana. 

Bra/ordentlig cykelparkering bör iordningställas i närområde för Idrottshallen 
(plankarta R+Park) 

Nuvarande infart för biltrafik kan behållas. Iordningställ övergångsställe mot Ja-
kobsbergsskogen (ev med farthinder) 

Bebyggelse bör absolut inte uppföras närmast Mariebergsskogen. Bebyggelse 
kommer isåfall att betydligt störa upplevelsevärdet av Mariebergsskogens frilufts-
område. Vi tycker egentligen inte att bebyggelse bör uppföras inom delområde 1. 
Men om detta kommer till stånd så bör inte fyra till fem våningar vara aktuellt, 
högst tre. Lämna helst delområde 1 obebyggt – satsa endast på västra delen av Ro-
senborgsgatans markområde. Där kan om behov finns anläggas någon form av dag-
ligvaruhandel- detta då västra området kommer vara mer bebyggt/fler boende. 

Inom område 1 bör asfaltering göras av parkeringsytor men fler grönområden bör 
göras upp. Uppsnyggning av befintliga markytor, plats för samlingspunkt, inform-
ationstavlor mm för intilliggande naturområden och rekreationsstråk kan göras i 
närheten av idrottshallen och dess cykelparkering. Ingen cykeltrafik genom Ja-
kobsbergsskogen bör tillåtas, endast gångtrafik. 
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Trafikbuller 

Stor ökad trafikmängd kommer att skap stor olägenhet i form av ökat trafikbuller. 
Ingen trafikbullermätning har gjorts för närområdet t ex Hööksgatan. Beräkning 
bör göras även här. Vad kan göras för att minska trafikbuller, plantering av träd, 
buskar…bullerplank? Vad gör kommunen/vilka åtgärder vidtas för att dämpa bul-
lerproblematiken? 

I Mariebergsskogens östra del hörs idag ett ständigt brus från Hammaröleden. 
Detta bör inte tillåtas i dess västra delar. Upplevelsevärdet av rekreations- och fri-
tidsområdet kommer därmed att minska vilket inte kan accepteras. 

Luftkvalitet 

Beräkning bör göras inom detaljplaneområdet för att se om MKN för luft klaras – 
detta gäller även för Hööksgatan. Hööksgatan består inte av ett område som är öp-
pet och väl ventilerat utan är en idag starkt trafikerad tätortsgata. 

Masshantering 

I avsaknad av ny Jakobsbergsbro och bro mot Ullebergsleden behöver Rosen-
borgsgatan och Älvgatan användas för transport av uppfyllnadsmassor. Vi accepte-
rar inte att dessa transporter kommer att ske över Hööksgatan. 

Folkhälsa 

Tryggheten upplevs som mindre i närområdet när befolkningsmängden ökar enligt 
dp Jakobsberg med folk som behöver/kommer att röra sig bl a på Hööksgatan på 
väg in till centrum vid olika tidpunkter på dygnet. 

Konsekvenser av förslaget 

Natura 2000 – endast inledande konsekvensbedömning har gjorts för hela Jakobs-
bergsområdet (Calluna 2016-08-11). Konsekvensbedömningen bör slutföras samt 
påbörjad naturreservatsbildning göras klar. 

Konsekvenser utanför planområdet avseende ökad trafik 

Ökad bullerpåverkan på fastigheter utmed Rosenborgsgatan och Hööksgatan - bul-
lermätning har gjorts och beräkning av kommande nivåer intill Rosenborgsgatan 
vid Mariebergsskolan. Vid Hööksgatan har bullermätning inte gjorts – bör göras 
omgående. Ökad trafikmängd medför inte enbart buller utan även utsläpp av avga-
ser och från dubbar från fordonsdäck vilket skapar höga kvävedioxidhalter so kan 
ligga över gränsvärde för MKN – stor hälsorisk. 

Trafiksäkerhet har inte tagits upp utanför planområdet. Mot Hööksgatan (Marie-
berg) finns 20 stycken in- och utfarter för fordon varav två större avseende fordon 
till och från mariebergsskogen (Långövägen) samt landstingets parkeringsplater 
(CSK) och Arkivcentrum samt ytterligare utgångar för bostadhus 

Mot Hööksgatan (Kvarnberget) finns 12 in- och utfarter för fordon. Hastighet på 
Hööksgatan är 50 km/h men bör sänkas till 40 km/h. Då den är en lång tätortsgata 
bör även någon/några farthinder placeras på gatan. 

Idag består trafiken av många personbilar samt ett ökat antal tung trafik i form av 
lastbilar/budbilar (fler med släp), trafikskolans lastbilar samt stor daglig trafik till 
CSK. Många bussar trafikerar även Hööksgatan. En del bussar svänger in till bl a 
Kvarnbergsgatan och stoppar upp trafiken. Vad gör kommunen för att säkerställa 
en god trafikmiljö vid Hööksgatan? Här förekommer även omfattande cykeltrafik 
och gående, bl a elever till Mariebergsskogen. Enligt tidningsuppgift planeras 
Kvarnbergsskolan att byggas ut vilken ligger i närområdet. 

Någon byggtrafik bör inte få ske på Hööksgatan om trafiksäkerhet mm ska vara sä-
kerställd. Där har kommunen ett stort ansvar. 
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Kommentar: 

Trafik 

Planering pågår för en ny Jakobsbergsbro och en ny bro över västra älvgrenen 
som ska ansluta Rosenborgsgatan över f.d. flygfältet mot Ulleberg. Broarna är del 
i Södra Förbindelsen som dels syftar till att avlasta Karlstads centrala delar från 
en del biltrafik men också säkerställa en översvämningssäkrad infart till sjukhuset 
västerifrån liksom förse stadsutvecklingsområdet Jakobsberg med nya tillfarter. 
Projekten, både Södra Förbindelsen liksom utbyggnaden av Jakobsberg förväntas 
generera trafik. Karlstad är en växande kommun och ett ökande trafikflöde i hela 
Karlstad är också därmed att vänta på sikt. Hela Jakobsbergsområdet kan inte 
byggas ut innan broarna finns på plats. Däremot kan delar av området påbörjas 
bebyggas med befintlig infrastruktur.  

Stadsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen har sedan sam-
rådet beslutat att utreda alternativ till att fylla upp all mark i planens södra del. Alter-
nativ med invallning utreds i syfte att minska masstransporter och bevara naturmil-
jöer.  

För den norra delen, del 1, krävs inte mer än små utfyllnader för att klara översväm-
ningsriktlinjer. För den norra delen kommer transporter därmed i huvudsak bestå av 
byggtrafik för kommande bebyggelse. För del 2 kommer masshantering och transpor-
ter beskrivas tydligare i planhandlingarna när metod för att översvämningsäkra om-
rådet valts och utretts.  

 

Ny in- och utfart mot Rosenborgsgatan 

En ny in- och utfart förenklar strukturen runt Landstingshuset och trafiken behöver 
köra kortare sträckor. I parkstråket intill prioriteras gång- och cykeltrafik liksom 
utevistelse. En skyddad övergång över Rosenborgsgatan planeras.  

Bebyggelse närmast Mariebergsskogen 

Sedan samrådet har bebyggelsen närmast gammelskogen flyttats längre från re-
kreationsstråket i skogen. En planbestämmelse om utformning och materialval in-
förs på plankartan för kvarteren närmast Mariebergsskogen som syftar till att ut-
forma bebyggelsen så att den harmonierar med Mariebergsskogens natur- och kul-
turmiljö. 

Trafikbuller 
Bullerberäkningarna har efter samrådet kompletterats med hur befintliga byggna-
der utmed Rosenborgsgatan och Hööksgatan påverkas av ökad trafik. Bullerberäk-
ningarna jämför förändringarna mellan nuläget och ett planerat scenario där hela 
Jakobsbergsområdet är utbyggt med nya broar och nya bostäder. Avseende befint-
liga 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 området i Jakobsberg, får befintliga bostäder en förhöjd ljudnivå med 4-5 
dBA. En höjning med 3 dBA upplevs 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 li-
ten 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. 

Planbeskrivning och bullerutredning kompletteras med information om dessa be-
räknade bullernivåer.  
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Planbeskrivningen kompletteras med information om dessa beräknade bullerni-
våer.  

I kommunens hastighetsplan kommer hastigheten på Hööksgatan att sänkas från 50 
km/h till 40 km/h. Tidpunkt för omskyltning är inte satt men kommunens stadsdelar 
betas av allteftersom i enlighet med planen. För Hööksgatan kan det tidigast ske 
2019. I framtiden kan det bli aktuellt att jobba med ytterligare utformningsåtgärder 
för att hålla nere hastigheterna och skapa så bra trafikmiljö som möjligt för alla 
trafikanter som ska samsas i den befintliga miljön.   

Planering pågår för en ny broförbindelsen mellan Jakobsberg och Ullebergsleden. 
I den avsiktsförklaring som tecknas mellan Karlstads kommun, Hammarö kommun 
och Landstinget i Värmland samt med Region Värmland, Trafikverket Region Väst 
och Värmlandstrafik AB somadjungerade parter är det gemensamma målet att för-
bindelsen ska stå klar sommaren 2024. Projektet är en del i ett långsiktigt hållbar-
hetsarbete inom Karlstadsregionen, som omfattar såväl utbyggd kollektivtrafik, 
förbättrade GC-lösningar som ökat bostadsbyggande.  

 

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

 

Trygghet 

Upplevelse av trygghet kan vara subjektivt. SBF har bedömt att projektet som in-
nebär byggande av bostäder och service leder till att fler människor vistas i områ-
det kvällstid vilket kan vara bra för upplevelsen av trygghet. På sikt kommer has-
tigheterna att sänkas både på Rosenborgsgatan och Hööksgatan vilket bedöms en 
ökad upplevelse av trygghet.   

 

Naturvård och Natura 2000 

Efter samrådet har en Bedömning av påverkan på naturmiljö i samband med ny 
detaljplan för Östra Jakobsberg (Sweco 2017-11-29) tagits fram för att samla och 
belysa konsekvenserna på ett tydligare sätt. I samband med utredningar har också 
förslag utarbetats för att minska negativa konsekvenser eller nå positiva konse-
kvenser.  

Sammanfattningsvis bedöms de största konsekvenserna för naturintressen vara 
måttliga och ske p.g.a. att naturmiljöer med mestadels lågt men till viss del även 
påtagligt naturvärde tas i anspråk och enstaka skyddade arter berörs samt att en 
spridningsväg mellan två skyddade områden försvagas och barriärer inom en me-
tapopulation för åkergroda skapas till följd av planerad bebyggelse. Konsekven-
serna för övriga skyddade och rödlistade arter samt för Natura 2000-området och 
dess ingående naturtyper och arter bedöms vara små samt för riksintresse natur-
vård obetydliga.  

Osäkerheter i bedömningen av påverkan på Natura 2000-området till följd av tro-
liga ökningar av flöden från detaljplaneområdets södra del, del 2. På grund av 
detta har denna påverkan inte tagits med i bedömningen av konsekvenserna. En ny 
bedömning av påverkan och konsekvenser av avrinning från södra delen, del 2, 
kommer att göras i ett senare skede efter beslut om val av metod för exploatering 
och lösning för översvämning. Då kommer även konsekvenser för eventuell mass-
hantering kunna vägas in. Övriga konsekvenser som uppstår p.g.a. exploateringen 
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av södra delen av detaljplaneområdet bedöms inte förändras och kan därför fast-
slås enligt Swecos utredning. .  

Konsekvenserna för naturmiljö till följd planerad exploatering i norra delen, del 1, 
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon Natura 2000-
prövning bedöms heller inte vara nödvändig.  

Planhandlingarna förtydligas med beskrivning av Natura 2000 och naturvårdsfrå-
gor. Den samlade bedömning från Sweco (Sweco 2017-11-29) bifogas planhand-
lingarna som underlagsrapport. 

 

Trafiksäkerhet 

Efter samrådet har Teknik- och fastighetsförvaltningen tittat översiktligt på befint-
liga Hööksgatan och hur den kan påverkas av kommande exploatering inom Ja-
kobsbergsområdet. Det finns befintliga in- och utfarter, gatukorsningar och angö-
ring direkt mot gatan. För korsningspunkterna med övriga gator har överslagsme-
toder utförts för att kontrollera trafiksäkerhet och framkomlighet i korsningar med 
anledning av den i framtiden beräknade trafikökningen. Bedömningen är att befint-
liga gatukorsningar med Hööksgatan uppnår god trafiksäkerhet och framkomlighet 
även vid framtida beräknade trafikmängder.   

I kommunens hastighetsplan kommer hastigheten på Hööksgatan att sänkas från 50 
km/h till 40 km/h. Tidpunkt för omskyltning är inte satt men kommunens stadsdelar 
betas av allteftersom i enlighet med planen. För Hööksgatan kan det tidigast ske 
2019.  

Ett första steg att förbättra för befintliga in- och utfarter mot gatan och för gående 
och cyklister är att sänka hastigheten. Detta kommer att genomföras i och med att 
hastighetsplanen genomförs. Om de framtida trafikmängderna innebär trafik-, 
framkomlighet- eller tillgänglighetsproblem till intilliggande fastigheter kan ytter-
ligare trafikåtgärder bli aktuella.  

 

Boende i Ulvsby-Åstorp  
Kommunen har i sitt förslag till detaljplan inte beaktat de synpunkter som kommit 
in i samband med översiktsplanen och planprogrammet. Syftet med utställningarna 
och samrådet är att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet 
till insyn och påverkan. Kommunens motvilja att ta åt sig synpunkter medför risk 
att onödigt arbete görs och att planen inte kommer att vinna laga kraft. 

Området är olämpligt för ändamålet. De höga naturvärdena, markförhållandena, 
översvämningsrisken, massbehovet och begränsningarna för Hammarö att få en ut-
fartsväg är exempel på orsaker som talar emot en utbyggnad. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är ytlig och subjektiv. Hushållning med naturresur-
serna har inte berörts. Masshanteringsplanen som var en förutsättning vid framta-
gandet av översiktsplanen har inte tagits fram. Detta projekt kräver stora mängder 
ballast och masshanteringsplan behövs som underlag i bedömningen av planen. 

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, 
ska kommunen redovisa dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av 
att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Det är 
svårt att hitta information om exploateringsavtal i det presenterade underlaget. 

Kommentar: 

Jakobsberg är ett viktigt stadsutvecklingsområde för kommun och en stor resurs 
för att kunna tillhandahålla bra boendemiljöer centralt i Karlstad. Området är ut-
pekat som ett stadsutvecklingsområde i kommunens översiktsplan. I Jakobsberg 
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finns möjlighet att skapa bostäder och en hel stadsdel med närhet till övriga Karl-
stad och med stora boendekvaliteter i direkt anslutning till området.  

Naturvärden, översvämningsfrågan och övriga frågor i området vägs i detaljpla-
neprocessen samman för att skapa en så bra helhetslösning som möjligt. Masshan-
tering belyses ytterligare i del 2 av detaljplanen när val av översvämningsskydd 
tagits.  

Planhandlingarna kompletteras med djupare beskrivning av ekonomiska konse-
kvenser.  

Efter samrådet har en Bedömning av påverkan på naturmiljö i samband med ny 
detaljplan för Östra Jakobsberg (Sweco 2017-11-29) tagits fram för att samla och 
belysa konsekvenserna på ett tydligare sätt. I samband med utredningar har också 
förslag utarbetats för att minska negativa konsekvenser eller nå positiva konse-
kvenser.  

Planhandlingarna förtydligas med beskrivning av Natura 2000 och naturvårdsfrå-
gor. Den samlade bedömning från Sweco (Sweco 2017-11-29) bifogas planhand-
lingarna som underlagsrapport.  

 

Boende Kvarnberget  
Trafiken mellan sjukhuset och centrum är väldigt tung redan som den är, utan att 
lägga till cirka 500 bilar till som ska köra sträckan varje dag. Tar inte bussen längre 
eftersom jag alltid blir sen, en gång tog det 40 minuter att åka buss från Kvarnber-
get till centrum. Ni känner säkert till situationen och kanske kan ni i samband med 
att Jakobsberg byggs ut även bygga en bro över älven mellan Sommarro och 
Romstad? Detta skulle innebära mindre påfrestningar på Jakobsbergsbron också. 

 

Kommentar: 

Planering pågår för en ny Jakobsbergsbro och en ny bro över västra älvgrenen 
som ska ansluta Rosenborgsgatan över f.d. flygfältet mot Ulleberg. Broarna är del 
i Södra Förbindelsen som dels syftar till att avlasta Karlstads centrala delar från 
en del biltrafik men också säkerställa en översvämningssäkrad infart till sjukhuset 
västerifrån liksom förse stadsutvecklingsområdet Jakobsberg med nya tillfarter. 
Projekten, både Södra Förbindelsen liksom utbyggnaden av Jakobsberg förväntas 
generera trafik. Karlstad är en växande kommun och ett ökande trafikflöde är 
också därmed att vänta på sikt. I den avsiktsförklaring som tecknas mellan Karl-
stads kommun, Hammarö kommun och Landstinget i Värmland samt med Region 
Värmland, Trafikverket Region Väst och Värmlandstrafik AB som adjungerade 
parter är det gemensamma målet att Södra förbindelsen mellan Hammaröleden 
och Ullebergsleden ska stå klar sommaren 2024. Projektet är en del i ett långsik-
tigt hållbarhetsarbete inom Karlstadsregionen, som omfattar såväl utbyggd kollek-
tivtrafik, förbättrade GC-lösningar som ökat bostadsbyggande. 

 

Privatperson  
Är i grunden positivt inställd till exploateringen av området. Begreppet blandstad 
hör man nuförtiden i nästan varje nytt planförslag men dessvärre är det oftast bara 
tomma ord och resulterar inte sällan i tråkiga sovstäder som inte drar till sig folk 
från andra delar av staden. Planerna på en sammanhängande stadsdel med huvud-
gata och olika funktioner kan resultera i en attraktiv, hållbar och levande stadsdel. 
En tydligare gräns mellan det privata och offentliga önskas dock för att skapa en 
mer stadsmässig karaktär, detta görs genom att bygga slutna kvarter istället för 
halvöppna. Det är också viktigt att det blir flera kontor i området så att det blir le-
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vande även under dagtid och ger bättre ekonomiska förutsättningar för service i 
området. Att man planerar en matbutik är glädjande men det behövs mera service 
för att området ska vara levande som t ex ett apotek, restauranger och caféer. När-
het är inte bara attraktivt utan leder till mindre bilresor och en mer hållbar stad. 

 

Kommentar: 

Detaljplanen ger möjlighet till lokaler i princip i alla kvarter. Möjlighet finns även 
för andra verksamheter såsom kontor eller skolor. I vissa lägen föreskriver detalj-
planen att lokaler iordningsställs för verksamheter. Planförslaget har tagits fram 
tillsammans med aktuella byggherrar och arkitekter. Kvarteren är i förslaget inte 
fullständigt slutna. Detta beror på att utblickar och kontakt mot omgivande natur-
områden har velat bevaras. SBF bedömer ändå att tydliga gränser mellan privata 
och offentliga rum kan uppnås och att användbara tilltalande gårdar liksom gatu- 
och parkrum kan uppnås.  

 

Boende Sommarro  
Undrar om bron mellan Jakobsberg och Kartberget som diskuterats att byggas ut 
före? Det står ingenting om det i planarbetet. Trafiken in till stan kommer ju annars 
att öka markant, så det måste ju vara en förutsättning för att området ska byggas. 

Som boende på Sommarro anade skribenten att det skulle bli såhär, trafiken kom-
mer öka avsevärt. Det är redan idag svårt att ta sig ut från Sommarro till Rosen-
borgsgatan pga all trafik från Hammarö.  Så var det inte för 5 år sedan. Hammarö 
växer så det knakar och de flesta hushållen har två bilar pga att det inte fungerar att 
åka kollektivt. Med en ny bro och 1400 nya bostäder så kommer det här bli ännu 
mer bekymmersamt. Det här blir ju ett sätt att avlasta Packhusgatan. Rosenborgs-
gatan är en liten gata som har villabebyggelse.  

Vad är det för hastighet på Rosenborgsgatan i planen. Idag upplever jag som har 
barn på Vitsippans förskola att det är alldeles för hög hastighet, att ha 60 utanför en 
förskola känns inte alls bra som förälder. Det blir ju ingen bra utomhusmiljö för 
barnen att ha en så trafikerad gata vid gården. Bullernivån  är hög som den är idag, 
hur kommer den bli framöver om detta går igenom?  

Hur ser ni på parkeringsproblemen som finns idag och som kommer bli ett ännu 
större problem när landstingshusets parkeringsplatser byggs bort? Var ska alla par-
kera som jobbar på sjukhuset? Ett förslag som det pratats om tidigare är att införa 
boendeparkering i områdena krig sjukhuset. Hur ser ni på det?  

Hur tror ni att trafiken på Hööksgatan att påverkas i och med denna planändring? 

En simulering av korsningen Sommarrovägen/Rosenborgsgatan vore klokt att 
göra. Där upplever jag att det är svårast att köra ut, det är redan köer där 
idag. Många skolbarn från Sommarro tar sig över vägen vid rödljuset. Kanske även 
Fågelsångsvägen/Rosenborgsgatan behöver simuleras, där är också svårt att ta sig 
ut på morgonen och eftermiddagen. En bra idé är ju att åka ut och titta på korsning-
arna vid 7.45-8 en vardag. 

En annan fråga, hur löses byggtrafiken när inte broarna finns. Det är en oerhört vik-
tig fråga för oss som bor i närheten av Rosenborgsgatan. Det kommer ju bli enorma 
mängder schaktmassor. Ska all trafik då gå via Rosenborgsgatan? Om man planerar 
bygga ett så stort nytt bostadsområde som östra Jakobsberg borde väl trafiksituat-
ionen åtgärdas först annars får man en kraftigt ökad trafik in i centrala Karlstad, 
vilket kommunen ju i andra sammanhang säger sig vilja ändra på. 
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Kommentar:  

Planering pågår för en ny Jakobsbergsbro och en ny bro över västra älvgrenen 
som ska ansluta Rosenborgsgatan över f.d. flygfältet mot Ulleberg. Broarna är del 
i Södra Förbindelsen som dels syftar till att avlasta Karlstads centrala delar från 
en del biltrafik men också säkerställa en översvämningssäkrad infart till sjukhuset 
västerifrån liksom förse stadsutvecklingsområdet Jakobsberg med nya tillfarter. 
Projekten, både Södra Förbindelsen liksom utbyggnaden av Jakobsberg förväntas 
generera trafik. Karlstad är en växande kommun och ett ökande trafikflöde i staden 
är också därmed att vänta på sikt. I den avsiktsförklaring som tecknas mellan Karl-
stads kommun, Hammarö kommun och Landstinget i Värmland samt med Region 
Värmland, Trafikverket Region Väst och Värmlandstrafik AB som adjungerade 
parter är det gemensamma målet att Södra förbindelsen mellan Hammaröleden 
och Ullebergsleden  ska stå klar sommaren 2024. Projektet är en del i ett långsik-
tigt hållbarhetsarbete inom Karlstadsregionen, som omfattar såväl utbyggd kollek-
tivtrafik, förbättrade GC-lösningar som ökat bostadsbyggande. 

Efter samrådet har Teknik- och fastighetsförvaltningen tittat översiktligt på befint-
liga Rosenborgsgatan och hur den kan påverkas av kommande exploatering inom 
Jakobsbergsområdet. Det finns befintliga in- och utfarter, gatukorsningar och an-
göring direkt mot Rosenborgsgatan. För korsningspunkterna mellan dels Sommar-
rovägen och Rosenborgsgatan och dels Fågelsångsvägen och Rosenborgsgatan 
har överslagsmetoder utförts för att kontrollera trafiksäkerhet och framkomlighet i 
korsningar med anledning av den i framtiden beräknade trafikökningen. Övers-
lagsbedömningar har visat på både god framkomlighet och god trafiksäkerhet även 
vid en kommande trafikökning på Rosenborgsgatan.   

I kommunens hastighetsplan kommer hastigheten i de delar av Rosenborgsgatan 
som idag har 50 km/h att sänkas till 40 km/h. Tidpunkt för omskyltning är inte satt 
men kommunens stadsdelar betas av allteftersom i enlighet med planen. För Ro-
senborgsgatan kan det tidigast ske 2019. De delar av Rosenborgsgatan där hastig-
heten är 30 km/h berörs inte av någon ändrad hastighetsgräns.  

Ett första steg at förbättra för befintliga anslutningar mot Rosenborgsgatan och för 
gående och cyklister är att sänka hastigheten. Detta kommer att genomföras i och 
med att hastighetsplanen genomförs. Om de framtida trafikmängderna innebär tra-
fik-, framkomlighet- eller tillgänglighetsproblem till intilliggande fastigheter kan 
ytterligare trafikåtgärder på Rosenborgsgatan bli aktuella.  

Bullerberäkningarna har efter samrådet kompletterats med hur befintliga miljöer 
utmed Rosenborgsgatan och Hööksgatan påverkas av ökad trafik. Bullerberäk-
ningarna jämför förändringarna mellan nuläget och ett planerat scenario där hela 
Jakobsbergsområdet är utbyggt med nya broar och nya bostäder. Avseende buller-
förändringar intill Rosenborgsgatan skriver WSP, som gjort utredningen, att den 
befintliga miljön får en förhöjd ljudnivå med 4-5 dBA. En höjning med 3 dBA upp-
levs som en knappt hörbar förändring. Detta ger att en ökning av 4-5 dBA upplevs 
som knappt hörbar eller något högre. 

 

Privatperson  
Lämnar följande synpunkter på förslaget till detaljplan för Östra Jakobsberg; 

• Den bullerutredning som redovisas (10238873) innehåller ingen analys  
av hur bullernivåerna vid befintliga bostadshus längs Rosenborgsgatan 
påverkas eller hur den troliga bullerökningen ska minimeras (med  
avseende från korsningen Rosenborgsg. - Fågelsångsvägen till  
korsningen mot Rosenborgsg - Sommarrovägen). En kompletterande  
utredning för buller och boendemiljö för detta område behöver utföras. 
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• Rosenborgsgatan är redan idag betydlig mer trafikerad än vid  
uppförandet av nuvarande bostäder på 50-talet. Flera av dessa hus är  
idag klassade som särskilt värdefulla byggnader enligt kommunens  
egna kartläggning av kulturhistoriska byggnader. Även hela kvarteret  
Dalian är kulturhistoriskt värdefullt. Nuvarande förslag till  
detaljplanen för Östra Jakobsberg innehåller överhuvudtaget inte någon  
som helst analys av hur en kraftigt ökad trafik samt byggtrafik med  
tunga fordon påverkar dessa byggnader och dess omgivning. Tung  
byggtrafik medför mer vibrationer och skador på byggnaderna och det  
är viktigt att analysera hur dessa effekter kan minimeras. Den nya  
planerade Jakobsbergsbron söderut mot Hammarö måste vara på plats  
för att den omfattande byggtrafik som behövs för byggnation på östra 
Jakobsberg inte ska förstöra nuvarande kulturhistoriska byggnader  
längs Rosenborgsgatans norra del samt även orsaka försämrad  
boendemiljö för nuvarande boende och skolor. Sänkt hastighet från  
50km/h (idag) till 30-40km/h (tillsammans med fartkameror för att se  
till att det faktiskt efterlevs) redan innan byggstart anses också  
nödvändigt. Även andra åtgärder kan behövas, t.ex. att transport av  
grus/sand etc. måste ske med täckta släp för att inte orsaka stora  
mängder damm och grus i luften kring bostäder och skolor/förskolor.  
En utredning kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska den  
negativa påverkan på miljön för boende och skolor längs  
Rosenborgsgatan under byggtiden behöver utföras. 

 

Kommentar: 

Bullerberäkningarna har efter samrådet kompletterats med hur befintliga byggna-
der utmed Rosenborgsgatan och Hööksgatan påverkas av ökad trafik. Bullerberäk-
ningarna jämför förändringarna mellan nuläget och ett planerat scenario där hela 
Jakobsbergsområdet är utbyggt med nya broar och nya bostäder. Avseende befint-
liga 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 området i Jakobsberg, får befintliga bostäder en förhöjd ljudnivå med 4-5 
dBA. En höjning med 3 dBA upplevs 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 li-
ten 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. 

Planbeskrivning och bullerutredning kompletteras med information om dessa be-
räknade bullernivåer.  

Planering pågår för en ny Jakobsbergsbro och en ny bro över västra älvgrenen 
som ska ansluta Rosenborgsgatan över f.d. flygfältet mot Ulleberg. Broarna är del 
i Södra Förbindelsen som dels syftar till att avlasta Karlstads centrala delar från 
en del biltrafik men också säkerställa en översvämningssäkrad infart till sjukhuset 
västerifrån liksom förse stadsutvecklingsområdet Jakobsberg med nya tillfarter. 
Projekten, både Södra Förbindelsen liksom utbyggnaden av Jakobsberg förväntas 
generera trafik. Karlstad är en växande kommun och ett ökande trafikflöde är 
också därmed att vänta på sikt. Hela Jakobsbergsområdet kan inte byggas ut innan 
broarna finns på plats. Men en del kan påbörjas med befintlig infrastruktur. I den 
avsiktsförklaring som tecknas mellan Karlstads kommun, Hammarö kommun och 
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Landstinget i Värmland samt med Region Värmland, Trafikverket Region Väst och 
Värmlandstrafik AB som adjungerade parter är det gemensamma målet att Södra 
Förbindelsen mellan Hammaröleden och Ullebergsleden ska stå klar sommaren 
2024. Projektet är en del i ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom Karlstadsregion-
en, som omfattar såväl utbyggd kollektivtrafik, förbättrade GC-lösningar som ökat 
bostadsbyggande. 

Stadsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen har sedan sam-
rådet beslutat att utreda alternativ till att fylla upp all mark i planens södra del. Alter-
nativ med invallning utreds i syfte att minska masstransporter och bevara naturmil-
jöer. För den norra delen, del 1, krävs inte mer än små utfyllnader för att klara över-
svämningsriktlinjer. För den norra delen kommer transporter därmed i huvudsak be-
stå av byggtrafik för kommande bebyggelse. För del 2 kommer masshantering och 
transporter beskrivas tydligare i planhandlingarna när metod för att översvämning-
säkra området valts och utretts. 

SBF bedömer med tanke på den befintliga trafikmängden att tillkommande byggtrafik 
under en övergångsperiod inte kommer påverka befintliga byggnader ur ett vibrat-
ionshänseende så att befintliga byggnader skadas. Byggtransporter kommer att ske 
under dagtid, arbetstid.  

 

Privatperson  
Det vore trevligt om området fick en speciell karaktär och att byggnaderna tillför 
något till platsen. Vikt bör läggas på utformningen av fasaderna så att de känns 
välkomnande och skapar attraktiva gator att promenera på. Lägenheterna bör ha 
balkongerna mot innergården och inte mot gatan. Kvarteren kan med fördel slutas 
för att skapa en mer stadsmässig och sammanhållen känsla. Det är viktigt att de fö-
reslagna radhuslängorna inte skapar en miljölik den i ett vanligt villaområde. Det 
vore tex trevligt om man byggde holländska radhus med varierade fasader fast med 
samma dimensioner. Man bör åtminstone eftersträva att bygga townhouse istället 
för de föreslagna förortslådorna. Tror Karlstad skulle attrahera fler unga akademi-
ker om man bygger fler urbana miljöer med högre estetiska krav. Hoppas innerligt 
att detta inte blir något nytt fiasko som vågmästaren. 

 

Privatperson  
Gratulerar till en förträfflig detaljplan för östra Jakobsberg, ni bygger mycket och 
tätt precis som man ska göra! På så sätt blir det fler jobb och mer service som, i 
kraft av ett större kundunderlag får bättre förutsättningar att finnas kvar på lång 
sikt. Ser fram emot detaljplan på Västra Jakobsberg också, hoppas på ytterligare 
3500 bostäder där. Kul att se hur bra ni blivit! 

 

Privatperson  
Tycker att det är en förträfflig idé att expandera Karlstad, som gärna får göras of-
tare. Hoppas innerligt att det pressas hårt på att dessa boenden ska vara hyresrätter, 
utan fantasisummor som hyror. 

 

Privatperson  
Tycker gamla flygplatsen skulle kunna vara mötesplats eller liknande för fordons-
intresserade ungdomar, med dragracingsträcka m.m. låt pengarna för kommunen 
ligga och låt det bli ett roligt område för oss ungdomar istället. Lägenheter byggs 
överallt, låt lite mark finnas kvar så inte hela Karlstad byggs om. 
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Kommentar: 

Den aktuella detaljplanen berör inte själva flygplatsområdet som utreds i kom-
mande detaljplan. Motorsport kan dock vara svårt att kombinera med bostadsbyg-
gande som det övergripande planprogrammet föreslår för området.  

 

Privatperson  
Jättebra idé, 1400 bostäder på gamla flygplatsen! Tycker att det är en jättebra idé 
att börja bygga utanför Karlstad och sluta riva ned gröna zoner och parker i andra 
delar av Karlstad. Staden borde växa i andra delar och nya områden borde skapas 
istället för att alla ska trängas i trånga zoner. 

 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Lantmäterimyndigheten 
Ledningsrätterna 1780K-89/70.1 och 1780K-91/46.1 ligger tvärs över planerat om-
råde för bostäder, genomförandebeskrivningen bör ta upp vad som händer med 
dessa. Att ändra eller ta bort en ledningsrätt behöver göras i en förrättning. 

I norra delen av planområdet ligger den blivande idrottshallen delvis inom planom-
rådet, borde inte hela eller inget alls av idrottshallen ligga inom planområdet? I 
parkområdet i norr står att infart till angränsande fastighet tillåts, ska servitut bil-
das? 

Kommentar: Information läggs till avseende ledningsrätterna i området som behö-
ver ändras vid planens genomförande.  

Idrottsområdet, inklusive delar av den nya idrottshallen, ligger delvis i en smal 
remsa av en äldre gällande detaljplan som stadsbyggnadsförvaltningen vill släcka 
ut när ny detaljplan nu upprättas.   

 

Skanova 
Har markförlagda ledningar inom planområdet, enligt bifogad karta.  

Skanova önskar så långt som möjligt att behålla befintliga teleanläggningar i nuva-
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 
med flyttning. Denna ståndpunkt ska noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova 
att vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploa-
tering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

 

LFV 
Har inget att erinra mot planförslaget.  

 

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2017-11-29 av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson. 
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