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Sammanfattning 
Tillståndsansökan 

Jakobsberg är ett viktigt stadsutvecklingsområde i Karlstad och har funnits med i kommunens 
översiktsplaner sedan 1990-talet. Detaljplanearbetet för planområdet Västra Jakobsberg har 
pågått sedan 2017. Genom Jakobsberg planeras Södra förbindelsen, en trafiklänk mellan 
Hammaröleden och Ullebergsleden. Den innebär bland annat byggande av Kartbergsbron samt 
nya vägar och anslutningar. 

Detta avgränsningssamråd genomförs för att kommunen planerar att göra en samordnad 
tillståndsansökan för Västra Jakobsberg och Kartbergsbron till Mark- och miljödomstolen 
avseende vattenverksamhet, Natura 2000 och artskydd samt att i ansökan även behandla 
strandskydd, MKN och miljöfarlig verksamhet.  

För detaljplanen Västra Jakobsberg är det flera miljötillstånd som krävs och tillåtligheten enligt 
miljöbalken har ej säkerställts inom planprocessen. 

De planerade åtgärderna inom Västra Jakobsberg och byggandet av Kartbergsbron har ett starkt 
samband till varandra då de påverkar samma miljövärden och samma vattenområde. Därför är 
det lämpligt att pröva dem gemensamt enligt 21 kap. 3 § miljöbalken och då samtidigt klargöra 
tillåtligheten enligt miljöbalken för detaljplanen Västra Jakobsberg. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

I detta avgränsningssamråd behandlas avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som 
ska tas fram och bifogas tillståndsansökan. Avgränsningssamrådet sker som ett utökat samråd 
med en bred samrådskrets då åtgärderna bedöms medföra betydande miljöpåverkan.   

Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen planerar att utvärdera huvudsakligen två olika 
alternativ, ett huvudalternativ, det vill säga de åtgärder som tillståndsansökan avser, och ett 
nollalternativ (redan fastställda planer). Bortvalda alternativ kommer att beskrivas och 
motivering av val av lösning utifrån miljö- och funktionsperspektiv. 

Den geografiska avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen utgår från den geografiska 
utbredningen av detaljplanen för Västra Jakobsberg och utbredningen av Kartbergsbron över 
Klarälven. För konsekvenser som avser påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten, Natura 
2000, artskyddsförordningen och strandskydd är den geografiska avgränsningen hela 
ovanstående området. För övriga miljöaspekter är den geografiska utbredningen omfattningen 
av åtgärder om ingår i tillståndsansökan för  vattenverksamhet.  

Följande miljöaspekter behandlas i MKB; naturmiljö, vattenmiljö, kulturmiljö, klimatanpassning, 
resurs- och masshantering, buller och luft, förorenad mark, landskapsbild, friluftsliv, skyddade 
arter och områden samt miljökvalitetsnormer. Under miljöaspekterna bedöms påverkan och 
effekter för både byggtid och drifttid. 

Kumulativa effekter och konsekvenser har begränsats till att omfatta miljökvalitetsnormer för 
vatten, Natura 2000 samt skyddade arter och områden. 
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Flera utredningar kommer att uppdateras inför inlämnande av tillståndsansökan. Bland annat 
görs uppdatering av naturvärdesinventering och kompletterande fågelinventering samt 
uppdatering av MKN Vatten, artskydds- och natura 2000-utredningar.   

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått samt miljöprogram och uppföljning hanteras i MKB:n och 
planeras för att minimera påverkan på miljövärdena. I övrigt kommer allmänna hänsynsregler, 
avstämning mot riksintressen, miljömål och samlad bedömning göras.  

Då tillståndsansökan är uppdelad i två kommer konsekvensbedömningen vara tydlig med om 
det är skillnad i konsekvenser mellan de olika åtgärdernas påverkan. 

Samrådet 

Kommunen önskar få in synpunkter på innehållet i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen senast den 30 april. Samrådsmöte kommer att hållas. Inkomna 
synpunkter kommer att redovisas och besvaras i den miljökonsekvensbeskrivning och 
samrådsredogörelse som kommer att bifogas tillståndsansökan. Synpunkter eller frågor om den 
planerade ansökan kan lämnas skriftligen eller ställas på kommande samrådsmöte.   
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1 Administrativa uppgifter  
Verksamhetsutövare Karlstads kommun 

(sökande)  Organisationsnummer 212000-1850 

Berörda fastigheter  Romstad 1:41, 1:65, 1:80 samt Sommarro 1:29, 1:3, Sommarro 1:30 

Fastighetsägare Karlstads kommun 

Kontaktperson  Stefan Prochazka  

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun 

Tfn: 054-540 66 81 

e-post: jakobsberg@karlstad.se   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

För frågor rörande samrådet eller den planerade verksamheten, kontakta Stefan 
Prochazka på telefon: 054-540 66 81.  

Samrådssynpunkter avseende avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen och 
de planerade åtgärderna lämnas skriftligen via e-post till: jakobsberg@karlstad.se. 
Ange ”Avgränsningssamråd Västra Jakobsberg och Kartbergsbron” i titeln på brevet.  

För att kunna beaktas i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och 
den slutliga ansökan bör synpunkter vara Karlstad kommun tillhanda senast den 18 
maj 2022.  

 

mailto:stefan.prochazka@karlstad.se
mailto:stefan.prochazka@karlstad.se
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och orientering 
Jakobsberg är ett viktigt stadsutvecklingsområde i Karlstad och har funnits med i kommunens 
översiktsplaner sedan 1990-talet då flygplatsverksamheten flyttade från området. 
Detaljplanearbetet för planområdet Västra Jakobsberg har pågått sedan 2017. Inom Västra 
Jakobsberg finns möjlighet att skapa en sammanhållen stadsdel centralt i Karlstad, endast cirka 
två kilometer från stadens centrum. Planen ska möjliggöra en utbyggnad av en blandstad med 
bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskola, torg liksom parker, natur och 
rekreationsområden.  

Utbyggnaden inom Västra Jakobsberg har stor betydelse för bostadsförsörjningen inom 
Karlstads kommun, samt för andra kommunala angelägenheter. Genom Jakobsberg planeras 
Södra förbindelsen, en trafiklänk mellan Hammaröleden och Ullebergsleden. Den innebär bland 
annat ett uppförande av Kartbergsbron samt nya vägar och anslutningar. Kartbergsbrons 
detaljplan är fastställd men det är kvar att söka tillstånd för att bygga Kartbergsbron.  

En ny gata genom Västra Jakobsberg blir även en ny tillfart till Centralsjukhuset och kommer 
även att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken. Dessa åtgärder stämmer överens med 
trafikplan Karlstad och planprogram Jakobsberg.  

Genomförandet av Kartbergsbron och utvecklingen av Västra Jakobsberg är nära förknippade 
med varandra. För att kunna genomföra detaljplanen för Västra Jakobsberg behöver 
Kartbergsbron byggas. Kartbergsbron är också viktig för att underlätta transporter till den 
beslutade utbyggnaden av centralsjukhuset.  

Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan 
(BMP) och att det krävs tillstånd för Natura 2000, avseende Klarälvsdeltat. Länsstyrelsen 
bedömer vidare att artskyddsfrågan inte är tillräckligt utredd för ett antal arter och ej heller 
påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. I tillägg krävs också tillstånd för 
vattenverksamhet inom planområdet som berör samma Natura 2000-område, samma arter och 
MKN som för detaljplanen.   

Tillstånd för vattenverksamhet för Kartbergsbron och Västra Jakobsberg berör gemensamma 
vattenområden och påverkar samma typ av värden i Klarälven och Klarälvsdeltat.  

Utifrån nämnda förutsättningar där det finns naturliga kopplingar mellan sådant som ska prövas 
för vattenverksamhet och Natura 2000 samt MKN och artskydd har kommunen beslutat att en 
tillståndsprövning i Mark- och miljödomstolen är mest adekvat för Västra Jakobsberg och 
Kartbergsbron. Det innebär att Karlstad kommun avser att ansöka om tillstånd för 
vattenverksamhet, Natura 2000 och artskyddsdispens samt att i ansökan behandla strandskydd, 
MKN och miljöfarlig verksamhet. 

2.2 Berörd lagstiftning  
Karlstads kommun har två separata detaljplaneprocesser för Kartbergsbron respektive Västra 
Jakobsberg. Båda planerna kräver att tillstånd för vattenverksamhet söks.  

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande 2021-03-22 för detaljplan Västra Jakobsberg angett 
ett antal åtgärder som ingår i genomförandet av detaljplanen som kan påverka det närliggande 
Natura 2000-området Klarälvsdeltat och kräva Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap 28§ 
miljöbalken. 

För en verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt 11 kap MB ska frågan om Natura 2000-
tillstånd prövas av den myndighet som prövar frågan om tillstånd för vattenverksamhet. Natura 
2000 kan också prövas separat av länsstyrelsen om tillståndsansökan inte pågår samtidigt.  
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Det finns möjlighet enligt 21 kap 3 § miljöbalken att handlägga mål och ärenden gemensamt om 
det är samma sökande och att verksamheterna har samband med varandra. 

Karlstad kommun har bedömt att tillståndsprövningen av vattenverksamhet för Kartbergsbron 
och vattenverksamhet i Västra Jakobsberg har ett starkt samband till varandra då de avser 
samma miljöaspekter och samma vattenområde. De berör bland annat Natura 2000, MKN och 
strandskydd, artskyddsförordningen samt miljöfarlig verksamhet (masshantering).  

Genomförandet av Kartbergsbron är dessutom en förutsättning för genomförandet av Västra 
Jakobsberg och sammantaget bedömer kommunen att det är lämpligt att pröva tillstånden för 
Kartbergsbron och Västra Jakobsberg gemensamt enligt 21 kap. 3 § miljöbalken. 

Tillståndsansökan kommer därmed att vara uppdelad i två delar, den ena ansökan avser 
Kartbergsbron och den andra ansökan avser åtgärder i Västra Jakobsberg med en gemensam 
MKB.  

De åtgärder i detaljplanen som bedöms kräva tillstånd för Natura 2000 (är till stor del samma 
åtgärder som kräver tillstånd för vattenverksamhet (Kartbergsbron och i Västra Jakobsberg). 
Utöver detta tillkommer åtgärder som t.ex. masshantering, nytt bostadsområde och friluftsliv att 
hantera kring tillståndsansökan för vattenverksamhet. Detta är också aspekter som bedöms 
kräva tillstånd för Natura 2000. De sammanlagda och kumulativa effekterna ska bedömas vad 
gäller Natura 2000 men behöver också bedömas för MKN och artskydd. 

2.3 Avgränsningssamråd 
Verksamheten bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan för vattenverksamhet och för 
Natura 2000. Det innebär att ett utökat samråd krävs och att en miljöbedömning ska 
genomföras där en MKB ska tas fram inför inlämnande av tillståndsansökan.  

Detta samrådsunderlag utgör underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-30§§ 
miljöbalken. Avgränsningssamrådet har föregåtts av ett inledande samråd med Länsstyrelsen i 
Värmlands län under jan-februari 2022 för att inhämta synpunkter på den fortsatta 
tillståndsprocessen.  

I avgränsningssamrådet ska frågor om bland annat avgränsningen av den 
miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan behandlas. 
Avgränsningssamrådet sker med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan 
antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga 
myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller 
åtgärden. Samrådsunderlaget innehåller en översiktlig beskrivning av de anläggningar som 
planeras uppföras, deras lokalisering samt den miljö som berörs och förväntade miljöeffekter. 
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2.4 Genomförda underlagsutredningar  
Omfattande utredningsarbete har genomförts för Kartbergsbron och för detaljplanen Västra 
Jakobsberg, se referenslistan med underlagsrapporter, kapitel 11.  

Utredningarna omfattar bl.a.:  

Geoteknik, avvattning och skyddsvall, stadsstruktur, bostadsförsörjning, klimat, 
översvämningskartering, artinventeringar, naturvärdesbedömning, ekologiska samband, buller, 
luft, artskydds-och Natura 2000-utredning, friluftsutredningar, markmiljöutredningar, MKN 
vatten, ekosystemtjänster.   

Utredningarna har utvärderats inför en tillståndsprövning och vissa utredningar kommer att 
kompletteras, se avsnitt 8. 
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3 Tillståndsansökan     

3.1 Ansökan avser  
I Tabell 1 redovisas vilka åtgärder som ingår i tillståndsansökan. I Figur 1 och Tabell 1 redovisas 
var de olika åtgärderna planeras. 

Tabell 1. Sammanställning av tillståndsansökningar 
   Samlad tillståndsansökan 

Område Planerade 
åtgärder 

Tillståndsansökan 
Vattenverksamhet 

Tillstånds-
ansökan  
Natura 2000   

Artskydd Upphävande 
strandskydd 

Kartbergsbron, 
tillstånd 1 

Bro Ja Ja    Nej 

Avvattning bro Ja     Nej 

Västra 
Jakobsberg, 
tillstånd 2 

Skyddsvall Ja Ja Ja  Ja 
Utrivning av vall Ja Ja     
Anläggning av 
svämplan 

Ja Ja Ja   

Båtplatser och 
bad, östra sidan 
av Kartbergsbron 

Ja Ja   Ja 

Muddring vid 
båtplatser 

Ja Ja   Nej 

Dagvatten samt 
ny pumpstation 

Ja Ja     

Länshållning/bort-
ledande av 
grundvatten. 

Ja       

Detaljplan Ja omfattar 
åtgärderna ovan 
för Västra 
Jakobsberg 

Ja hela planen   Ja Ja, ovanstående 
samt bryggor 

 

Tillstånd för vattenverksamhet planeras att sökas för samtliga åtgärder som redovisas i Tabell 1.  

Tillståndsansökan delas i två:  

Tillståndsansökan 1: Denna avser tillstånd för vattenverksamhet avseende Kartbergsbron där 
Natura 2000 och MKN ingår i prövningen.  

Tillståndsansökan 2: Denna avser tillståndsansökan för åtgärder som kräver tillstånd för 
vattenverksamhet inom detaljplanen för Jakobsberg.   

– samt tillstånd för utbyggnad av hela detaljplanen avseende Natura 2000, strandskydd 
och artskydd.  

Denna MKB hanterar alla miljökonsekvenser samlat för ovanstående åtgärder. 
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Figur 1. Karta med planerade åtgärder för tillståndsansökan. 
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4 Beskrivning av den planerade verksamheten   

4.1 Kartbergsbron  
Karlstads kommun planerar att anlägga en ny bro över Klarälvens västra älvgren mellan 
Kartberget på den västra sidan och Jakobsberg på den östra sidan, se Figur 2. Kartbergsbron 
kommer att binda ihop Karlstads sydvästra stadsdelar och är en viktig del i södra förbindelsen. 

Tillsammans med brofästena blir Kartbergsbron ca 255 m lång och den kommer ha en bredd på 
18 m. Förutom dubbelriktad körbana anordnas gång- och cykelbana på båda sidor. Mellan 
körbana och gång- och cykelbana byggs en bullerdämpande mur. Krav för bron är att segelfri 
höjd ska vara minst 3,65 m över medelvattennivå på en bredd av minst 28 m. Vid brons västra 
landfäste anordnas en gång- och cykelbana under bron. 

Den nya bron är tänkt att byggas i betong med såväl mellanstöd som överbyggnad i betong, se 
Figur 2. Bron föreslås utföras i sju spann. Två av mellanstöden placeras i strandkanten av 
Klarälven, fyra stöd ute i älvfåran och ett på land på älvens östra sida.  

 
Figur 2. Förslag till utformning av den blivande Kartbergsbron  
 

4.2 Översvämningsvall  
Området påverkas av höga nivåer i både Klarälven och Vänern varför en översvämningsvall 
anlades under 1940-talet. Vallen sträcker sig från Jakobsbergsbron på områdets östra sida till 
Sommaros södra del på den västra, se Figur 1.  

Vallen ska förstärkas och förlängas så att den skyddar hela området från höga flöden i Klarälven 
samt Vänern. De nivåer som ska användas för vallen större delen av planområdet är +46,8 m för 
att klara påverkan från högsta beräknade nivå i Vänern. I den norra delen av planområdet ökar 
nivån upp till +47,1 m för att klara påverkan av beräknat högsta flöde i Klarälven. Detta 
motsvarar högsta högvatten och ger en hög säkerhetsnivå mot översvämningar. Den totala 
längden på vallen blir cirka 4600 m, se  Figur 3 

Figur 3. Översvämningsvallens planerade sträckning i blått.  

Kommunen avser att göra en ny dragning i den sydvästra delen. Den nya dragningen innebär att 
vallens placering ligger längre in mot land än den befintliga. Denna åtgärd kommer att skapa 
förutsättningar för ett nytt svämplan  och för en stor yta där ekologiska funktioner kan uppnås 
utanför planerad översvämningsvall.  
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Figur 3. Översvämningsvallens planerade sträckning i blått.  
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4.3 Markavvattning  
Inom Västra Jakobsbergs planområde finns idag en pumpstation för att avleda grundvatten till 
Klarälven. Kommunen avser att komplettera med ytterligare en pumpstation. Figur 4 visar ett 
förslag till utformning av dagvattenhantering. 

Den befintliga pumpstationen (PST1) tar hand om dagvattenflödet från område 1 samt befintlig 
golfbana som är område 0, se figur 5. PST1 har en kapacitet på 500 l/s.  

Dagvatten från område 2 och 3 leds till en ny pumpstation, PST 2, som planeras att anläggas på 
den västra sidan av planområdet. För att minimera storleken på pumparna i denna pumpstation 
kommer fördröjningsdammar att anläggas i område 2 och 3. En princip för hanteringen av 
dagvatten inom området är att dagvattenflöden från planområdet inte ska öka vid 
genomförandet av planen. Bestämmelse finns på plankartan angående att fördröjning av 
dagvatten, motsvarande hälften av kvarterets dagvatten, ska ske inom kvartersmark. Övrig 
ökning ska fördröjas på allmän plats. 

 

 
Figur 4. Principlösning för utformning av dagvattenhantering med område 0 till 3 (WSP 2019).   
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4.4 Båtplatser och solbad 
Strax söder om Kartbergsbrons brofäste på Västra Jakobsberg planerar kommunen att anlägga 
10–20 båtplatser för småbåtar samt bryggor för rekreation och solbad, se Figur 5. 

För att anlägga båtplatserna och solbadet kommer en del av strandkanten behöva schaktas ut 
och hårdgöras. 

 
Figur 5. Bilden illustrerar ett förslag på utformning av hamnen. 

4.5 Detaljplan Västra Jakobsberg  
Planområdet består av delar av fastigheterna Sommarro 1:29 och Sommarro 1:3, samt hela 
Sommarro 1:30 och uppgår till 130 ha. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en övergripande 
stadsutveckling på Karlstads före detta flygplats. Alla ovanstående beskrivna tillståndskrävande 
åtgärder (utom Kartbergsbron) ingår i planområdet för Västra Jakobsberg.  

Huvudalternativet innebär i stora drag: 

• En möjlig exploatering med cirka 40 stadskvarter för ca 3000–3500 bostäder av 
varierande slag samt fyra förskolor, en grundskola och eventuellt vårdboende.  

• En trafikkoppling, Södra förbindelsen, skapas mellan Hammaröleden och Ullebergsleden. 
Plats för snabbusslinjen Karlstadsstråket ska finnas.  

• Rekreationsstråket längs älven förstärks och planen möjliggör båtplatser för 
sammanlagt cirka 10–20 båtar samt bryggor. Den södra delen av landningsbanan 
bevaras där ytor för rekreation integreras. Flygledartornet bevaras och omgivande 
bebyggelse möjliggör fortsatt tornets självständiga placering.  

• Ängsmarker bevaras och sköts i naturvårdssyfte för att säkerställa ängarnas funktion 
som livsmiljö för nattviol och andra hävdgynnade arter och som rastområde för fåglar.  
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• Områdets vall förstärks och förlängs för att kunna skydda föreslagen bebyggelse från 
översvämningar vid extrema flöden. Golfbanan i södra delen av området planläggs för att 
säkerställa dess funktion som översvämningspark och område för dagvattenhantering, 
samt rekreationsområde med naturmiljövärden. Vallen flyttas längre in och skapar ett 
svämplan i den sydvästra delen. 

• Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs:  

o vid brofästet i norr och vid GC-bron. 

o mindre bryggor utmed Klarälven och för skyddsvallen. 

o en gång- och cykelbro mellan Björkås och planområdet se Figur 6.   

o  
Figur 6. Bilden visar utformning av gång- och cykelbron. 

4.6 Byggtid 
Tidslinjen för att genomföra de ansökta verksamheterna bedöms vara 5–10 år förutom för hela 
detaljplanen som kan ta upp till 20 år att bygga fullt ut. En övergripande tidsplanering för de 
olika verksamheternas genomförande presenteras i tabellen nedan, Tabell 2. 
Tabell 2. Preliminär tidplan för verksamheterna. 

Verksamhet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Kartbergsbron                     
Båtplatser och solbad                     
Vattenspegeln                     
Översvämningsvall                     
Markavvattning                     
Gång- och cykelbro            

Upplevelsebryggor 
utmed Klarälven 

          

Detaljplan                     
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5 Områdesbeskrivning 

5.1 Planer och program  

5.1.1. Översiktsplan  
Karlstads kommun antog 2012 en ny översiktsplan (ÖP 12). I översiktsplanen utpekas 
Jakobsberg som ett intressant utvecklingsområde framöver. Här finns möjlighet att bygga 
centrumnära bostäder. För att området ska kunna utvecklas lyfts frågan upp om lösa 
översvämningsproblematiken i området. Aktuell bro finns omnämnd i handlingarna som en 
avgörande faktor för stadsutvecklingen på Västra Jakobsberg. Området är också utpekat för sina 
rekreationsvärden. En ny översiktsplan är under framtagande med sikte på 2050.  

5.1.2. Detaljplaner 
Anläggandet av Kartbergsbron och utbygganden av detaljplan Västra Jakobsberg berör två 
detaljplaner: 

• Detaljplan för Kartberget m.m. inom Romstad, Karlstads kommun (1780K-35P2012/11), 
antagen av byggnadsnämnden 11 september 2011. Planens syfte är att möjliggöra 
byggnation av bostäder i skogsområdet norr om Björkås samt att möjliggöra byggande 
av en bro över västra älvgrenen mellan Ullebergsdelen och Jakobbergsdelen. Tillstånd 
för vattenverksamhet för byggande av Kartbergsbron kvarstår. 

• Detaljplanen för Västra Jakobsberg inom Sommaro, Karlstad kommun är i 
granskningsskede och ännu inte antagen. Tillstånd enligt miljöbalken och 
artskyddsförordningen inom denna plan ingår i denna prövning. Området struktur, stråk 
och bebyggelse ska förbinda planområdet med omgivande stadsdelar och natur- och 
rekreationsområden. 

Strandskyddet är upphävt för Kartbergsbron i gällande detaljplan för Kartberget medan i 
detaljplanen för Västra Jakobsberg avser att upphäva strandskyddet för de åtgärder som 
ligger inom strandskydd.   

Följande två detaljplaner ligger i direkt anslutning till de två ovanstående planerna och är 
kopplade till den genom tillgänglighet via södra förbindelsen: 

• Cirkulationsplats vid Kartberget vann laga kraft 2020-01-08 (1780K-35-P2020/01). 
Planen möjliggör anläggandet av en cirkulationsplats där det idag är en T-korsning för 
anslutning mot den kommande Jakobsbergsbron.  

• Detaljplan Östra Jakobsberg ligger nordost om detaljplanen för Västra Jakobsberg. Den 
vann laga kraft 2018-04-18 (1780K-24-P2018/15). Området angränsar i väster mot 
Jakobsbergskogen och i öster mot Mariebergsskogen samt Mariebergs strandängar.   

5.2 Riksintressen  

5.2.1. Yrkesfiske 
Klarälvens västra älvgren, Figur 7, omfattas av riksintresse för yrkesfiske. Området omfattas 
därmed av Miljöbalkens hushållningsbestämmelser vilket innebär att planering av mark- och 
vattenområden ska göras så att tillgång på fångstområden säkerställs. 
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Figur 7. Verksamhetsområdet ligger inom riksintresse för yrkesfiske som i kartan illustreras med en blå rastrerings 
med blåa punkter. 

5.2.2. Rörligt friluftsliv  
Verksamhetsområdena angränsar till och överlappar två riksintressen för rörligt friluftsliv. Det 
ena är Vänern – Norra skärgården (FS 03 Vänern- Norra skärgården) enligt 3 kap. 6 § vars norra 
del ligger strax söder om det planerade verksamhetsområdet. Det andra är Vänern (1780G1) 
enligt 4 kap. 2§ MB som helt överlappar verksamhetsområdet. Det rörliga friluftslivet är 
intressen som särskilt ska beaktas vid bedömning av tillåtlighet för exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön. Riksintresseområdet har särskilt goda förutsättningar för berikande 
upplevelser i natur och kulturmiljö, särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och 
därmed berikande upplevelser (Länsstyrelsen Värmlands län 2016). 



Avgränsningssamråd Tillståndsansökan Västra Jakobsberg och Kartbergsbron  
 

 20 

 
Figur 8. Bilden visar det angränsande området för riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Området illustreras med grön rastrering.  

Vänern inklusive Klarälvsdeltat upp till Borgmästarbron (E18) omfattas av Riksintresse Rörligt 
friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken. Riksintresset täcker hela kartbilden i Figur 8 och presenteras 
därför inte i kartbilden. 
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5.2.3. Naturvård  
Klarälvens nedre lopp (N56) och Klarälvsdeltat (N50) är utpekat riksintresseområde för 
naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Figur 9). Riksintressets värde utgörs av vandringsområde och 
avelstäkt för klarälvslax och klarälvsöring. Här finns också flodkräfta. Riksvärdet utgörs av 
vattendrag, lövskog, odlingslandskap och sumpskog. Naturvärdena i området är främst knutna 
till mer eller mindre våta naturtyper och är till stora delar beroende av att periodvis bli 
översvämmade. Utsläpp av miljöfarliga ämnen eller spridning av fisksjukdomar kan hota 
stammarnas existens. Ingrepp som förändrar områdets bottenprofil, näringstillförsel eller 
skogsavverkning längs vattendraget medför att områdets naturvärde kan skadas (Länsstyrelsen 
Värmlands län). 

 

 
Figur 9. Bilden visar utbredningen av riksintresset för naturvård. Området är uppdelat i Klarälvens nedre lopp 
(N56) och Klarälvsdeltat (N50). Gränsen mellan dessa två går i den västra älvfåran i höjd med Kartbergets nedre 
kant markerat med en röd ring. 
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5.3 Art- och områdesskydd  

5.3.1. Natura 2000 Klarälvsdeltat  
Klarälvsdeltat (SE0610190) är beläget direkt söder om planområdet i Jakobsberg och omfattar 
de nedre delarna av Klarälvens västra älvfåror. Natura 2000-områden är utpekade riksintressen 
enligt 4 kap. 8 § MB. En verksamhet eller åtgärd får inte medföra en störning som på ett 
betydande sätt kan påverka skyddade arter i området. 

Natura 2000-området Klarälvsdeltat (756,2 ha) är utpekat enligt Art- och habitatdirektivet och 
Fågeldirektivet med habitat och arter enligt Tabell 3. Natura 2000-habitat och arter i 
Klarälvsdeltat., se karta Figur 10. Inom parentes finns kod för habitatet och arten. 
 
Tabell 3. Natura 2000-habitat och arter i Klarälvsdeltat. 

Habitat Arter 

Naturligt näringsrika sjöar (3150) - 374,3 ha Asp (A021) 

Silikatgräsmarker (6270) – 2,8 ha Bred paljettdykare (1082) 

Fuktängar (6410) – 45,6 ha Brun kärrhök (A081) 

Taiga (9010) – 10,2 ha Brushane (A151) 

Svämlövskog (91E0) – 11,1 ha  Citronfläckad kärrtrollslända (1042) 

 Fisktärna (A193) 

 Grönbena (A166) 

 Lax (i sötvatten) (1106) 

 Rördrom (A021) 

 Småfläckig sumphöna (A119) 

 Spillkråka (A236) 

 Sångsvan (A038) 
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Figur 10. Natura 2000-området Klarälvsdeltats utbredning. 

5.3.2. Skyddade arter  
En rad inventeringar och utredningar för djur- och växtarter har genomförts i området (Pro 
Natura 2015, Sweco 2016, Calluna 2016, 2016b, 2016c, 2019, 2020, Ecocom 2016, Karlstads 
Kommun 2012b och 2015c, Ekologigruppen 2016). Dessa utredningar har konstaterat 
förekomst av bl.a. fåglar, fladdermöss, kärlväxter, insekter och groddjur och flera av dessa arter 
är skyddade enligt artskyddsförordningen. En särskild artskyddsutredning har gjorts för arterna 
åkergroda, mindre vattensalamander, vanlig padda, sånglärka samt ängspiplärka (Calluna 
2016). En samlad Artskydds- och Natura 2000-utredning genomfördes år 2020 (Calluna 2020). 
Under 2022 kommer en kompletterande fågelinventering av rastande och häckande fåglar 
genomföras i västra Jakobsberg samt en uppdatering av artskyddsutredningen. 

I artskyddsförordningen (ASF) anges vilka arter som är fridlysta (bilaga 1 och 2 i förordningen) 
och vilka möjligheter det finns för dispens. Artskyddsförordningen reglerar skydd av djur och 
växter, deras livsmiljöer och olika verksamheter som hanterar hotade djur och växter.  

Förbuden enligt artskyddsförordningen framgår i de fyra punkter som listas i 4 §. Skyddet 
innebär att det är förbjudet att: 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttperioder, 
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3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. skada eller förstöra djurens fortplantingsområden eller viloplatser.  

Artskyddsförordningen är en strikt förbudslagstiftning med begränsade dispensmöjligheter. 
Den är att betrakta som en precisering av hushållningsbestämmelserna i 2 kap. miljöbalken 
(MÖD 2013:13). Förbud enligt 4 § 1–3 pp utlöses om en verksamhet riskerar orsaka att 
individer av skyddade arter dör, störs eller skadas. 

För att utlösa förbud enligt 4 § 4 p. ska en verksamhet riskera att ett område förlorar sin 
kontinuerliga ekologiska funktionalitet för de skyddade arterna i fråga. Med ”område” 
menas det område som en lokal population av en art behöver för att bevarandestatus inte 
ska påverkas negativt. 

5.3.3. Strandskydd 
Strandskydd gäller för land- och vattenområdet inom 100 meter på land och i vatten från 
strandlinjen enligt 7 kap. 13–18 §§ MB.  

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor för djur och växter. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader, 
anläggningar eller anordningar uppföras. Inte heller grävarbeten får utföras. Åtgärder får heller 
inte vidtas som väsentligt kan försämra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Kommunen kan 
upphäva strandskyddet i detaljplanen om det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d § MB och 
om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. Det finns sex särskilda skäl som ska beaktas vid ett upphävande 
(Boverket 2018). Tillåtligheten med avseende på strandskydd prövas för planerade åtgärder i 
denna tillståndsansökan för vattenverksamhet.  

5.3.4. Biotopskydd  
Biotopskyddsområde används för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Det är 
områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur 
eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, samt för omväxling i landskapet. 
Det finns två olika former av biotopskyddsområde; generellt skydd för vissa biotoptyper samt 
skydd för en särskild biotop (beslutas i varje enskilt fall) (Naturvårdsverket 2018). Biotoper 
skyddas enligt 7 kap. 11 § MB.  

Jakobsbergsskogen är utpekat skogligt biotopskyddsområde. Det är beläget precis vid utkanten 
av planområdet för Västra Jakobsberg.  

Det har vid inventeringarna i planområdet inte identifierats några generella biotopskydd enligt 
7 kap. 11 § MB (Naturvårdsverket 2012). Det kan vidare nämnas att planområdet inte klassas 
som jordbruksmark, då det långvarigt använts som flygplats. Därmed finns det flera biotoper i 
planområdet som faller utanför ramen för generellt biotopskydd t.ex. stenmur, småvatten och 
våtmarker. 

5.4 Naturvärden i Jakobsberg 
Det har genomförts två naturvärdesinventeringar, 2015 (Pro natura 2015) och 2019 (Calluna 
2019). Det naturvärdesklassade området är på totalt 128 ha och utgörs av följande naturtyper: 
öppen gräsmark, golfbana, äldre landningsbana, våtmark, ung lövskog, barrskog samt 
restyta/upplag, se Figur 11 (Pro natura 2015, Calluna 2019). 
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Figur 11. Naturvärdesklassade områden i planområdet (Pro natura 2015, Calluna 2019). 
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5.5 Friluftsliv och rekreation  
Klarälven som löper ut i Vänern, är med närheten till vattnet mycket viktigt för boendemiljön, 
friluftsliv, rekreation och turism. I Klarälvens västra ådra finns båtbryggor och isättningsramp. 
Översvämningsvallen på östra sidan av älven är ett välanvänt och populärt promenadstråk som 
hyser höga rekreationsvärden. Även Jakobbergsskogen och Mariebergs strandängar på östra 
sidan har höga sociala-, men också naturvärden. På västra sidan vid Knappstadviken och 
Göteborgsudden finns promenadstråk som även de har höga rekreationsvärden och höga 
naturvärden. 

5.6 Landskapsbild   
Planområdet utgör idag en flack, öppen yta bestående av ett slätt odlingslandskap inramat av 
skogsmiljöer (Karlstads kommun 2018). Landningsbana, byggnader och gator delar upp 
Jakobsbergs naturlandskap i fyra entydiga delar. Genom långvarig påverkan (såsom slåtter, 
golfbana, mm) eller avsaknad av sådan, har olika biotoper vuxit fram (Tovatt Architects and 
Planners 2017). Endast flygtornet, skogen och enstaka träd sticker upp ur den vidsträckta ytan. 
Trädkanten runt området ramar in, men på vissa ställen går det att se älvens vattenyta. Väster 
om Klarälven, ligger bebyggelsen på en höjd, vilket möjliggör en vid utsikt över landskapet 
(Karlstads kommun 2018). Med båttrafik via Klarälven möts man av den täta trädridån utmed 
älven, men har möjlighet till enstaka glimtar av ängsmarkerna. 

I planområdet har följande landskapskvaliteter identifierats, där de öppna ytorna vid ängen 
visar på det Rymliga (Y) och de kulturhistoriska värdena vid flygplatsen visar på det Kulturella 
(K) (Karlstads kommun 2018f).  

5.7 Kulturmiljö  
I Västra Jakobsberg finns Karlstads gamla flygplats. Terminalbyggnaden med flygledartorn på 
fastigheten Sommarro 1:29 omnämns i Kulturmiljöprogrammet med värdering ’blå’ vilket 
innebär byggnad av visst kulturhistoriskt värde, se Figur 12. Utpekandet anger att byggnaden 
representerar en tidstypisk arkitektur och har ett kulturhistoriskt värde då dess ursprungliga 
funktion som stationsbyggnad för flygtrafik är tydligt läsbar. 

  
Figur 12. Gamla flygledartornet som ska bevaras. 
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5.8 Miljökvalitetsnormer  

5.8.1. Luft och buller 
Det finns miljökvalitetsnormer som berör detaljplanen men kommer inte hanteras i detta 
tillståndsärende då det inte är direkt kopplat till de sökta åtgärderna. 

5.8.2. Vatten  
Klarälven – Västra älvgrenen och Skoghallsådran (EU_CD SE658416-136669) är 10 km lång, , 
börjar vid Sandgrundsudden i centrala Karlstad och mynnar ut i vattenförekomsten Vänern – 
Kattfjorden (SE658145-136656) vid Skoghall (Figur 13). Ungefär två tredjedelar av sträckan 
ligger i Karlstads Kommun och resterande tredjedel i Hammarö Kommun. Längs dess sträcka 
delas älvgrenen upp två gånger. Första delningen, efter Knappstad, är mellan Suttersälven 
(SE658436-136820) och Skoghallsådran. Andra delningen, bara ca 0,4 km efter den första, är 
mellan Dingelsundsådran (SE658318-136585) och Skoghallsådran vid Ebbenäs. 

Miljökvalitetsnormerna för Klarälven – Västra älvgrenen och Skoghallsådran, beslutat 2021, är 
god ekologisk status till 2039 och god kemisk status med undantag för bromerad difenyleter 
samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. 

Vattenförekomstens ekologiska status är måttlig och den uppnår ej god kemisk status. 
Utslagsgivande för ekologisk status är fisk som har måttlig status. Detta beror på att kraftverk 
längre uppströms i Klarälven hindrar vandring av fisk upp- eller nedströms. Det är även 
anledningen att kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag har dålig status. De två andra 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd, har 
otillfredsställande status. Klassificeringen av hydrologisk regim som otillfredsställande beror 
dels på att parametrarna påverkas av dammar uppströms och dels på lokala förhållanden som 
beror på rensningar och muddringar m.m. Den otillfredsställande statusen för morfologiskt 
tillstånd beror på lokala förhållanden. Detta är en följd av Karlstads utveckling under lång tid 
och idag rinner en stor del av sträckan genom urbana områden. Mellan 35–75 % av 
vattenförekomstens längd bedöms ha förändrats av fördjup-ningar, kanalisering, rensningar, 
stenskoningar och muddringar. 

Kemisk status bedöms ej uppnå god status p.g.a. att extrapolering av resultat för kvicksilver och 
bromerad difenyleter överskrider gränsvärdena i, i princip, alla vattendrag i Sverige. Övriga 
prioriterade ämnen är ej klassade. 
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Figur 13. Vattenförekomsterna som ligger i anslutning till DP Jakobsberg (rött område): Västra älvgrenen och 
Skoghallsådran (blå) och Suttersälven (mörkblå). Även vattenförekomster nedströms visas: Dingelsundsådran 
(ljusblå), Vänern – Hammarösjön och Vänern – Kattfjorden. Start i älvgrenarna markeras med en punkt och ände 
med en pil som visar flödesriktningen 

Klarälven – Suttersälven 

Klarälven – Sutterälven kan påverkas av detaljplanen eftersom den är recipient för dagvatten 
samt p.g.a. att en liten del av planområdet överlappar vattenförekomstens närområde och 
svämplan. Vattenförekomsten är 3 km lång. Den börjar vid delningen av Klarälvens Västra 
älvgren mellan Skoghallsådran och Sutterälven samt mynnar ut i vattenförekomsten Vänern – 



Avgränsningssamråd Tillståndsansökan Västra Jakobsberg och Kartbergsbron  
 

 29 

Hammarösjön (SE658511-137345) vid Tullholmsviken (Figur 13). Ungefär en tredjedel av dess 
sträckning utgör en del av gränsen mellan Karlstads kommun och Hammarö kommun. 

Miljökvalitetsnormerna för Klarälven – Suttersälven, beslutat 2021, är god ekologisk status till 
2039 och god kemisk status med undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. 

Vattenförekomstens ekologiska status är måttlig och den uppnår ej god kemisk status. 
Utslagsgivande för ekologisk status är fisk som har måttlig status. Detta beror på att kraftverk 
längre uppströms i Klarälven hindrar vandring av fisk upp- eller nedströms. Det är även 
anledningen att kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendraget är klassificerat som dålig. 
Klassificeringen av hydrologisk regim som otillfredsställande beror dels på att parametrarna 
påverkas av dammar uppströms och dels på lokala förhållanden. Den måttliga statusen för 
morfologiskt tillstånd har en låg tillförlitlighet. Bara en parameter är klassad, vattendragets 
närområde, p.g.a. att närområdet utgörs av ca 42 % anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark. 
Detta är en följd av Karlstads utveckling under lång tid. 

Kemisk status bedöms som uppnår ej god p.g.a. att extrapolering av resultat för kvick-silver och 
bromerad difenyleter överskrider gränsvärdena i, i princip, alla vattendrag i Sverige. Övriga 
prioriterade ämnen är ej klassade. 

5.9 Klimatanpassning  
Vid höga flöden i Klarälven och höga vattennivåer i Vänern kan området komma att 
översvämmas från 200-årsflöde och området kan täckas helt vid ett beräknat högsta flöde. 
Översvämningsrisken generellt bedöms vara större för Klarälven än för Vänern. Även 
översvämningar i området till följd av skyfall beaktas för att uppnå en mer balanserad 
riskhantering. Figur 14 visar att en stor del av området för detaljplan Västra Jakobsberg riskerar 
att påverkas av översvämning från Klarälven vid 200-årsflöde men att området täcks helt vid ett 
beräknat högsta flöde. 

Området är i den västra och södra delen flackt med marknivåer kring ca +44,5 à +45,5. Runt 
området löper idag en vall med krön på nivåer mellan ca +45,7 till +46,8. Vallen ligger lägst i den 
södra delen av området. Marken inom planområdet är låglänt och grundvattennivån i området 
är kopplad till, och varierar med, Klarälvens nivåer samt med nederbördsförhållandena. 
Planområdet avvattnas idag via ett dräneringssystem med en pumpstation belägen nära 
Jakobsbergsbrons fäste. 
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Figur 14. Utbredningsområde för flöde från Klarälven. Jakobsberg är i den sydöstra delen av kartan (MSB 2017). 
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6 Preliminär bedömning av miljöeffekter  

6.1 Riksintressen  

6.1.1. Yrkesfiske 
De sökta verksamheterna bedöms inte innebära att möjligheterna att bedriva yrkesfiske 
påtagligt försvåras.  

6.1.2. Rörligt friluftsliv 
Riksintresset utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. 

Turismen och det rörliga friluftslivet är intressen som särskilt ska beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. De strandnära 
exploateringarna samt med risk för ökat slitage och störning på naturvärden kan missgynna 
riksintresseområdet, men Jakobsberg utgör inte riksintresseområdets kärnområde. 
Riksintresseområdets värden bedöms totalt sett därför ändå gynnas vad gäller tillgänglighet 
inom och till området. 

6.1.3. Naturvård 
Sådant som kan påverka riksintresset är utsläpp av ämnen som kan påverka fiskfaunan negativt 
och minskad zon av skog längs med Klarälven. Risk för grumling finns vid markarbeten. Minimal 
påverkan på vattenkvalitet förutsätter höga krav på dagvattenhantering samt förebyggande av 
risker när området är exploaterat. 

6.2 Art- och områdesskydd  

6.2.1. Natura 2000 Klarälvsdeltat 
Inga utpekade habitat ingår i planområdet. Indirekt kan arter och habitat påverkas.  

I Tabell 4 redovisas den bedömda påverkan och möjliga hänsyns- och skyddsåtgärder för arter 
och habitat inom Natura 2000-området som genomförandet av planen bedömdes innebära i 
samband med gransknings-MKB för detaljplanen Västra Jakobsberg (Calluna 2020).  

Utredningen som ligger till grund för bedömningarna kommer att uppdateras med kumulativa 
effekter, Kartbergsbron, förändringar i detaljplanen för Västra Jakobsberg samt inventeringar 
som genomförs inför tillståndsansökan.  Natura 2000- och artskyddsutredningen samt 
friluftsutredningen kommer att utveckla de kumulativa effekterna på Natura 2000-områdets 
skydda arter och habitat samt belysa konsekvenser av planerade åtgärderna.    
Tabell 4. Sammanfattande bedömning av konsekvenser på bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper i 
Natura 2000-området Klarälvsdeltat. Förklaring till kolumnrubriker: ”N2” står för utpekad art eller naturtyp i Natura 
2000-område, ”ASF” står för art eller artgrupp som är fridlyst enligt artskyddsförordningen och med angivande av 
den paragraf som gäller. 
Art, artgrupper eller naturtyp  N

2  
AS 
F  

Bevarande-
status lokalt 
/nationellt  

Påverkan  Hänsyns- och skyddsåtgärd  

Naturtyp 

3150 Naturligt näringsrika 
sjöar  x  

 
Otillräcklig/ 
otillräcklig  

Grumling, förorening, störning 
båttrafik  

Skyddsåtgärder mot bl.a. 
grumling  

6270 Silikatgräsmarker  x  
 

Okänd/dålig  Slitage av besökstryck  Inga åtgärder föreslås  

6410 Fuktängar  x  

 
Dålig/dålig  Slitage och störning av 

besökstryck  
Inga åtgärder föreslås  
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9010 Taiga  x  

 
Dålig/dålig  Slitage och störning av 

besökstryck  
Inga åtgärder föreslås  

91E0 Svämlövskog  x  
 

Dålig/dålig  Störning av besökstryck  Inga åtgärder föreslås  

Brun kärrhök  x  4§ God/god  Födosöks-område  Inga åtgärder föreslås  

Brushane*  x  4§ Ej 
relevant/dålig  

Störning  rastlokal  Inga åtgärder föreslås  

Fisktärna  x  4§ God/god  Störning födosöksmiljö  Inga åtgärder föreslås  

Grönbena*  x  4§ Ej 
relevant/dålig  

Störning  rastlokal  Inga åtgärder föreslås  

Rördrom  x  4§ God/otillräcklig
  

Störning  Stränder lämnas  

Småfläckig sumphöna  x  4§ God/otillräcklig
  

Störning  Inga åtgärder föreslås  

Spillkråka  x  4§ Okänd/otillräc
klig  

Störning födosöks-område  Inga åtgärder föreslås  

Sångsvan  x  4§ God/god  Störning  Inga åtgärder föreslås  

Asp  x  

 
Okänd/dålig  Grumling, förorening  Skyddsåtgärder mot bl.a. 

grumling  

Lax  x  

 
Otillräcklig/otill
räcklig  

Grumling, förorening  Skyddsåtgärder mot bl.a. 
grumling  

Bred paljettdykare  x  4§ Okänd/god  Grumling, habitatförlust  Skyddsåtgärder mot grumling  

Citron-fläckad kärrtrollslända  x  4§ God/god  Grumling, habitatförlust  Skyddsåtgärder mot grumling  

 

6.2.2. Strandskydd  
Strandskyddet längs Klarälven är 100 meter och flera åtgärder sker inom strandskydd. 
Tillgänglighet till stränderna har säkerställts genom gång- och cykelväg utmed hela vallen, 
sammanhållna grönstråk och bryggor mot älven. Upphävande av strandskydd planeras att sökas 
för bland annat översvämningsvall, GC-brofäste, båtplatser med solbad samt bryggor utmed 
Klarälven.   

Kommunen har justerat planerade åtgärder inom strandskyddet sedan granskningsskedet för 
detaljplanen och kommer att göra en förnyad bedömning av de planerade åtgärdernas påverkan 
på strandskyddet. För att uppfylla de krav som finns i miljöbalken med alternativredovisning 
avseende upphävande av strandskydd kommer alternativredovisningen av tillgängligheten för 
båtplatser att utvecklas till den kommande tillståndsansökan för vattenverksamhet.  

6.2.3. Skyddade arter 
En samlad Artskydds- och Natura 2000-utredning genomfördes år 2020 (Calluna 2020) och i 
Tabell 5 redovisas påverkan av planerade åtgärder på arter skyddade av artskyddsförordningen. 

Konsekvensbedömningen i artskyddutredningen (Calluna 2020) har utgått från tidigare 
rättspraxis. Vissa justeringar av planen medför också att effekterna på arterna kan förändras.  

Karlstads kommun kommer att uppdatera artskyddsutredningen inför ingivandet av 
tillståndsansökan. I artskyddsutredningen ska nuvarande praxis i artskyddsförordningen, 
förändringar i planen samt påverkan från Kartbergsbron arbetas in. För att få aktuella underlag 
om naturmiljön och fågellivet i området kommer en naturvärdesinventering samt sträckfågel- 
och häckfågelinventering att genomföras under våren 2022. Kumulativa effekter kommer att 
utvecklas och tydligare arbetas in i bedömning av konsekvenser för skyddade arter. 
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Tabell 5. Sammanfattande bedömning av påverkan på utpekade arter som omfattas av artskyddsförordningen. 
Förklaring till kolumnrubriker: ”N2” står för utpekad art i Natura 2000-område, ”ASF” står för art eller artgrupp som 
är fridlyst enligt artskyddsförordningen och med angivande av den paragraf som gäller. Arter med * gäller endast 
rastande fåglar och (x) anger att arten är typisk art för en utpekad naturtyp i Natura 2000-område. 

Art, artgrupper 
eller naturtyp 

N2 A
S 
F 

Bevarande-
status lokalt 
/nationellt 

Påverkan Hänsyns- och skyddsåtgärd 

Däggdjur 

Fladdermöss  4§ God/god Födosöksområde, 
konnektivitet 

Grönstruktur för konnektivitet, värdefullaste 
födosöksområden lämnade 

Fåglar 

Backsvala  4§ God/god Födosöksområde Inga åtgärder föreslås 

Blåhake*  4§ Ej 
relevant/god 

Störning rastlokal Inga åtgärder föreslås 

Brun kärrhök x 4§ God/god Födosöksområde Inga åtgärder föreslås 

Brushane* x 4§ Ej 
relevant/dålig 

Störning rastlokal Inga åtgärder föreslås 

Buskskvätta  4§ God/god Häckande, habitatförlust Större öppna områden lämnas 

Dubbel-
beckasin*  4§ Ej 

relevant/dålig 
Rastlokal Större fuktigt område lämnas i söder 

Enkelbeckasin (x) 4§ God/god Störning, habitatförlust Större fuktigt område lämnas i söder 

Fisktärna x 4§ God/god Störning födosöksmiljö Inga åtgärder föreslås 

Grönbena* x 4§ Ej 
relevant/dålig 

Störning rastlokal Inga åtgärder föreslås 

Hussvala  4§ Okänd/god Födosöksområde Inga åtgärder föreslås 

Jorduggla*  4§ Ej 
relevant/god 

Rastlokal Inga åtgärder föreslås 

Lappsparv*  4§ Ej 
relevant/dålig 

Rastlokal Inga åtgärder föreslås 

Mindre 
hackspett  4§ God/dålig Födosöksområde Strandskog samt lövskog i söder lämnas 

Näktergal  4§ God/god Häckande, habitatförlust Större fuktigt område lämnas i söder, buskage 
lämnas 

Rödstrupig 
piplärka*  4§ Ej 

relevant/dålig 
Rastlokal Inga åtgärder föreslås 

Rördrom x 4§ God/otillräcklig Störning Stränder lämnas 

Småfläckig 
sumphöna x 4§ God/otillräcklig Störning Inga åtgärder föreslås 

Spillkråka x 4§ Okänd/otillräck
lig 

Störning födosöks-
område 

Inga åtgärder föreslås 

Stare  4§ God/otillräcklig Födosöksområde Inga åtgärder föreslås 

Sydlig gulärla 
(ras)  4§ God/god Häckande, habitatförlust Större fuktigt område lämnas i söder, skötsel 

med slåtter 

Sångsvan x 4§ God/god Störning Inga åtgärder föreslås 

Sånglärka  4§ God/god Häckande, habitatförlust Större öppna områden lämnas 

Sävsparv  4§ God/god Häckande, habitatförlust Större fuktigt område lämnas i söder, buskage 
lämnas 

Tornseglare  4§ God/dålig Födosöksområde Inga åtgärder föreslås 

Trana  4§ God/god Störning Inga åtgärder föreslås 

Törnskata  4§ God/god Häckande, habitatförlust Större öppna områden lämnas 
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Art, artgrupper 
eller naturtyp 

N2 A
S 
F 

Bevarande-
status lokalt 
/nationellt 

Påverkan Hänsyns- och skyddsåtgärd 

Vinterhämpling*  4§ Ej relevant/ 
dålig 

Rastlokal Inga åtgärder föreslås 

Ryggradslösa djur 

Bred 
paljettdykare x 4§ Okänd/god Grumling, habitatförlust Skyddsåtgärder mot grumling 

Citron-fläckad 
kärrtrollslända x 4§ God/god Grumling, habitatförlust Skyddsåtgärder mot grumling 

Mattlummer  9§ God/god Habitatförlust Inga åtgärder föreslås 

Nattviol  8§ God/god Habitatförlust Åtgärds- och skötselprogram med slåtter, 
restaurering, flytt av individer, information till 
allmänhet och åtgärder för minskat slitage 

 

6.2.4. Biotopskydd  
Biotopskyddsområdet Jakobsbergsskogen påverkas inte av de åtgärder som ingår i 
tillståndsansökan för vattenverksamhet. Området kommer att få ökad betydelse som 
rekreationsområde när planområdet Västra Jakobsberg byggs ut och därmed kan det innebära 
ökad störning. Påverkan på biotopskyddsområdet hanteras i detaljplanen för Västra Jakobsberg 
men ingår indirekt i kommande MKB genom att påverkan på skyddade arter som kan 
förekomma i området bedöms.  

6.3 Miljökvalitetsnormer ytvatten 
De vattenförekomster som bedöms kunna påverkas är Klarälven Västra älvgrenen och 
Skoghallsådran samt Klarälven Suttersälven.  

De sökta verksamheterna bedöms inte medföra någon negativ påverkan på vattenkvalitén och 
bedöms därmed inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsternas kemiska status. 

De biologiska och fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna bedöms inte påverkas av de planerade 
åtgärderna. Bedömning av påverkan på den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn är mer 
komplicerad. 

I vattenförekomsterna har de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna påverkats under lång tid 
av Karlstads utveckling. Vattenförekomsterna har förändrats av fördjupningar, kanalisering, 
rensningar, stenskoningar och muddringar. Utfyllningar och anläggandet av 
översvämningsvallar längs med vattenförekomsterna har förändrat deras kanter, närområden 
samt svämplan. Med dessa förutsättningar är det svårt att göra en bedömning av de planerade 
åtgärdernas påverkan, särskilt på vattenförekomsten som mest berörs – Västra älvgrenen och 
Skoghallsådran. Många av klassningarna för parametrarna har en låg tillförlitlighet p.g.a. tidigare 
okända förhållanden. De planerade åtgärderna bedöms dock inte ändra de befintliga 
förutsättningarna i särskilt stor utsträckning när det gäller parametern närområdet i vattendrag. 
För parametern svämplan kommer redan påverkade delar av svämplanets areal omvandlas och 
därför bedöms inte arealen öka. Även om status för dessa parametrar skulle påverkas bedöms 
det att kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd inte kommer att försämras. Det ska också noteras 
att de hydromorfologiska kvalitetsfaktorernas status bara kan sänka ekologiska status till god 
som sämst.  

Enligt Icke-försämringskravet 5 kap 4 § Miljöbalken är det inte tillåtet med åtgärder som har 
sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet 
ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. För Klarälven är den morfologiska statusen 
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otillfredsställande. Karlstads kommun har utrett vilka åtgärder som kan bidra i området till att 
nå den ekologiska statusen. 

För att bidra till ett uppnående av vattenförekomstens ekologiska status planeras att den 
befintliga översvämningsvallen i den sydvästra delen ändrar dragning för att tillskapa ett 
svämplan och en stor ekologiskt funktionell kantzon utanför översvämningsvallen.  

6.4 Naturvärden i Jakobsberg 
Förslaget till de planerade åtgärderna och detaljplan för Jakobsberg innebär att 
naturvärdesklassad mark kommer att exploateras vilket kommer att leda till påverkan på 
områden med höga naturvärden.  

Exploateringen medför habitatförlust av områden med höga naturvärden och kan påverka 
områdets funktion som livsmiljö och spridningsväg för olika arter och artgrupper. Invasiva arter 
kan också spridas. 

Positiv påverkan är att kvarvarande öppna ängsytor kan genomgå en kontinuerlig skötsel, vilken 
kan bidra till att en viss artrikedom kan bevaras inom naturmiljön. Skydds- och skötselåtgärder 
kan minimera den negativa påverkan. 

Det berörda planområdet kommer att återinventeras med tillägg av invasiva arter inför  
tillståndsansökan.  

6.5 Friluftsliv och rekreation  
Enligt detaljplanen för Västra Jakobsberg kan området utvecklas och förtätas i kombination med 
att grönstruktur och grönytor bibehålls. Planen bidrar därmed till positiva effekter för 
tätortsnära friluftsliv med anläggandet av nya parker, mötesplatser och promenadstråk samt 
närhet till områden med höga värden för friluftsliv, t.ex. Mariebergsskogen, Jakobsbergsskogen, 
Klarälven och Mariebergs strandängar. Grönområdena är placerade och avgränsade så att alla 
bostäder har tillgång till olika gröna rum på nära avstånd från hemmet. Planförslaget har 
identifierat de rörelser som sker i naturen både inom och utanför Jakobsberg. Även bevarandet 
och utvecklingen av stråket längs vattnet med nya broar över Klarälven och borttagandet av 
stängsel, bidrar till positiva effekt för friluftslivet. 

6.6 Landskapsbild  
Området har särskilda visuella kvaliteter med tydlig karaktär och struktur, då områdets storlek 
och läge möjliggör långa siktlinjer mot Klarälvens landskap både inom och utanför planområdet. 
Området kommer förändras från landsbygd till stadsmiljö vid genomförandet av planen.  

6.7 Kulturmiljö  
Terminalbyggnaden med flygledartorn kommer att vara kvar enligt detaljplanen. De 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behålls och kommer fortsatt kunna vittna om den tid de 
representerar. Delar av landningsbanan bevaras liksom hela dess längd kommer att vara läsbar i 
områdets struktur.  

6.8 Klimatanpassning 
Västra Jakobsberg ligger i ett område som är känsligt för höjda vattennivåer i Klarälven och 
Vänern samt skyfall. Det kommer att vara många personer som bor i området och viktiga 
funktioner som ska säkerställas även i ett förändrat klimat.  
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Dagvattenhanteringen och vallen är viktiga för att begränsa risk för översvämningar i området. 
Vallhöjden ska klara högsta högvatten från Klarälven och Vänern vilket är ett bra grundskydd 
för planområdet.  

Eftersom området är instängt av invallningen så finns inget naturligt utlopp för dagvatten. Det 
gör att stora delar av dagvattnet infiltreras i marken och leds undan av dräneringsledningarna 
till pumpstationerna. Markavvattningssystemet leder även undan grundvatten som antas 
tryckas in från Klarälven. För skyfall och långvariga regnperioder är dagvattenhanteringen 
avgörande.  

En fördjupade dagvattenutredning har tagits fram som visar vilka krav som ställs för att 
dagvattensystemet ska klara att hantera skyfall samt vatteninträngning genom vall vid högsta 
beräknade nivå i Klarälven (WSP 2019).  

Bedömningen är att det finns bra underlag för att skapa en god dagvattenhantering som klarar 
kommunens planeringsnivå. 

6.9 Byggtid 
Byggtiden innebär en rad åtgärder som schaktning, pålning, avverkning, grävning, dränering och 
utfyllnad etc. som kan inverka störande och skadligt på omgivningen. Effekterna kan vara 
avgränsade i tid men ändå få konsekvenser på längre sikt. 

Påverkan kan uppstå i form av t.ex. buller och vibrationer, utsläpp, grumling av vatten, 
klimatpåverkan och försämrad tillgänglighet. 

Konsekvenserna av byggtiden kommer att bedömas i MKB:n och skyddsåtgärder kommer att 
förslås.  

6.10 Miljömål  
I Tabell 6 nedan presenteras planerade åtgärders måluppfyllelse för aktuella nationella och regionala 
miljömål. 

Tabell 6. Avstämning mot berörda miljömål. 

4. Giftfri miljö 
”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller 
som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den bio-
logiska mångfalden. Inriktningen är att miljö-
kvalitetsmålet ska nås inom en generation.” 

Risken för att föroreningar i mark och 
bottensediment påträffas under byggskedet 
bedöms vara relativt stor. Därmed kan det 
finnas ett behov av att vidta saneringsåtgärder. 
Förutsatt att eventuella föroreningar saneras 
bedöms målet komma att gynnas i stort.  
Dagvatten från vägar kommer att fördröjas och 
renas i dagvattendammar innan det leds ut till 
recipienten. Risken för att dessa sprids till 
omgivande vatten minimeras genom att 
erforderliga skyddsåtgärder vidtas.   

8. Levande sjöar och vattendrag 
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt håll-
bara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biolo-
gisk mångfald, kulturmiljövärden samt land-
skapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förut-
sättningar för friluftsliv värnas.” 

 
 

Under främst byggskedet kan viss grumling 
uppstå. Då skyddsåtgärder för att minimera 
spridning av grumling vidtas bedöms risken för 
påverkan av flora och fauna utanför 
arbetsområdet vara liten. Planerade broar och 
solbadplatser minskar inte möjligheten till 
måluppfyllelse av vissa delmål eftersom en bro 
med landfästen i större utsträckning 
tillgängliggör botten för återkolonisering genom 
akvatisk flora och fauna i strandkanten. Främst 
vid anläggningsskedet kommer störningar på 
arter som omfattas av artskyddet samt är 
upptagna i Natura 2000 kunna uppstå. 
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Skyddsåtgärder kommer att vidtas så att risken 
för störningar för arter och natura naturtyper 
minskas. 
Dagvattenhanteringen har utretts. Viss risk för 
spridning av markföroreningar och grumlande 
ämnen finns särskilt under byggtid. Utformas 
de öppna dagvattensystemen så att de tillför 
ett värde till områdets grönstruktur kan det 
bidra till miljömålet. Miljömålen bedöms inte 
riskeras att motverkas. 
 

16. Ett rikt växt- och djurliv 
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och 
processer skall värnas. Arter ska kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.” 

Planen medför förlust av ängsmark, vilket 
kommer påverka nattviolens möjliga 
utbredning och förekomsten av häckande och 
rastande fåglar negativt. Utvecklingen av 
dagvattenhanteringen med småvatten kommer 
att bidra till den biologiska mångfalden. 
Kommunen har gjort anpassningar och 
planerar skyddsåtgärder och vid behov 
kompensationsåtgärder för att minska de 
negativa effekterna som kan uppstå för 
biologisk mångfald. 

15. God bebyggd miljö 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en lokalt och globalt god miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås 
inom en generation.” 

En bro över Klarälven kommer avlasta andra 
trafikleder i staden och den nya utformningen 
kommer öka trafiksäkerheten för både bilister 
och fotgängare i området. Arbetet under 
byggskedet kommer att utföras så att minsta 
möjliga påverkan av miljön sker.  
En större del av området tillgängliggörs för 
rekreation. Kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik förbinder Jakobsberg med resten av 
Karlstad. Klarälvens barriärverkan minskar. 
Kulturhistoriska byggnader bevaras och 
förstärks i planens utformning. Detta innebär 
att målet god bebyggd miljö bedöms uppfyllas. 

 

7 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått  

I detaljplanearbetet för Västra Jakobsberg och för Kartbergsbron har förslag på skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått föreslagits för att minimera påverkan på miljön. Nedan redovisas exempel 
på skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kan bli aktuella för både bygg- och driftskede. 

7.1 Påverkan på Klarälven  
Påverkan under byggskedet ska i möjligaste mån förhindras. Särskilda skyddsåtgärder ska 
vidtas för att minimera risk för grumling i vattnet och skador i bottenmiljön. Ett av de viktigaste 
hänsynstagandena under byggskedet förutom att hålla skyddsavstånd är att grumlande arbeten 
eller arbeten som stör bottenmiljön helt bör undvikas under lekperiod för fisk. Dagvatten under 
byggtid ska fördröjas och sedimenteras innan det når Klarälven för att undvika påverkan på 
vattenmiljön. Vid arbeten i och kring vattendrag ska även särskilda åtgärder vidtas för att 
reducera utsläpp av grumlande och förorenande ämnen på vattenmiljön. 
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7.2 Utsläpp till mark och vatten 
Arbeten i eller i anslutning till vatten och ekologiskt känsliga områden ska ske så att risken för 
föroreningar begränsas. Hantering av material, maskinunderhåll etc. bör ske utan risk för 
förorening av mark och vatten. I händelse av utsläpp ska beredskap finnas för akutsanering. 

7.3 Buller och vibrationer  
Fastställda nivåer för ljud och vibrationer får inte överskridas. Bullerskyddsåtgärder vid 
sprängning och borrning bör vidtas. Kommunikation med närboende ska ske både inför och 
under byggtiden.  

7.4 Naturmiljö 
Skyddsavstånd ska hållas till utpekade områden med höga naturvärden, samt även till de träd 
som är tänkta att bevaras inom området. Upplag av jord- och bergmassor förläggs till områden 
som inte kommer att sparas som naturmark. Om möjligt ska anläggningsarbeten förläggas i tid 
för att undvika påverkan på både blommande växter, flytt och häckning hos fågel. Skötselplan 
och skyddsåtgärder ska utformas för ängsmarkerna för att gynna nattviol och gulärla. 
Anläggandet av översvämningsvallen mot Klarälven, broar och båtplatser ska utföras vid 
tidpunkter på året då de påverkar vatten och vattenlevande djur och växter så lite som möjligt. 

7.5 Masshantering  
En masshanteringsplan bör upprättas för att planera hur massor transporteras, lagras och 
hanteras under byggtiden för att minimera transporter, miljöpåverkan och säkerställa en säker 
hantering av dem. Förutsatt att inte jungfruliga massor kommer att användas vid anläggandet av 
vallen kommer ett provtagningsprogram, med kontinuerlig uppföljning av eventuella 
markföroreningar, behöva upprättas. Särskilt om massor inom området flyttas och används. 
Försiktighet ska iakttas vid masshantering så att inte invasiva arter sprids i området. 
Uppställnings- och serviceplatser för maskiner anordnas på större avstånd än 50 meter från 
vattendrag. 

8 Utredningar inför tillståndsansökan  
Det pågår flera utredningar för att klargöra effekter och konsekvenser av de planerade 
åtgärderna som ingår i tillståndsansökan. 

8.1 Masshantering och markföroreningar 
Underlaget om masshantering kopplat till skyddsvall ska uppdateras samt kompletteras med en 
provtagning av markföroreningar i vallsträckningen. Provtagning har genomförts. 

8.2 Muddring  
För de åtgärder, t.ex. båtplatserna vid östra brofästet, som planeras vid Klarälven görs en 
bedömning om sedimentation kan inträffa som kräver muddring. I dessa fall tas ett underlag 
fram om framtida muddringsbehov.    
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8.3 MKN-utredning ytvatten 
MKN-utredning uppdateras med nya bedömningar av de planerade åtgärdernas inverkan på 
miljökvalitetsnormer för ytvatten samt med utvecklade kumulativa effekter och påverkan på 
fisk.  

8.4 Naturvärdes- och fågelinventeringar  
Naturvärdesinventeringen avser att uppdatera befintliga naturvärdesinventeringar enligt 
nuvarande NVI-standard och kompletteras med inventering av invasiva arter.    

Fågelinventeringar genomförs under våren-försommaren för att uppdatera kunskapen om 
rastande och häckande fåglar. 

8.5 Natura 2000- och artskyddsutredning 
Underlaget till bedömningar av artskydd och Natura 2000 uppdateras med förändringar av 
planerade åtgärder inom detaljplanen för Västra Jakobsberg, nya kunskapsunderlag från 
inventeringar samt utvecklade kumulativa effekter. Bedömningarna uppdateras även utifrån ny 
praxis vad gäller bedömningar enligt artskyddsförordningen. Bedömningsgrunder för 
konsekvensbedömning samt innehåll i utredningen samråds särskilt med länsstyrelsen i 
Värmlands län.  

8.6 Friluftsutredning  
Friluftsutredning är en underlagsutredning till Natura 2000- och artskyddsutredningen och 
fokuserar på påverkan av friluftsliv inom Natura 2000-området. Utredningen uppdateras utifrån 
allmänt ökat nyttjande av naturområden senaste åren och väsentliga förändringar av 
detaljplanen med minskat antal båtplatser och borttagande av en GC-bro. 

9 Avgränsningar och bedömningsmetodik   

9.1 Avgränsning alternativ  

9.1.1. Huvudalternativ 
Det sökta huvudalternativet består av genomförandet av de beskrivna åtgärderna och 
detaljplanen i kapitel 4.  

9.1.2. Nollalternativ  

För båda tillståndsansökningarna 

Om tillstånd inte ges för Kartbergsbron och Västra Jakobsberg bedömer kommunen att 
planområdet i stort sett kommer att se ut som idag. Ingen exploatering inom gamla 
flygplatsområdet kommer att ske. Landningsbanan ligger kvar och kan fortsatt användas för 
motoraktiviteter. Golfbanan blir kvar och kan utvecklas vidare. Fältet kan fortsatt nyttjas för 
fritidsändamål av olika slag. Stråket längs med vattnet rustas antagligen något och de öppna 
naturmiljöer kan fortsätta att utvecklas om fältet sköts. Ingen förändrad markanvändning sker, 
varför området kan fungera som översvämningsyta vid flöden med återkomsttid på 150–200 år 
eller mer i Klarälven. Om dräneringssystemet slutar fungerar är det tveksamt om kommunen ser 
anledning eller har incitament att lägga ny dränering vilket skulle kunna leda till ett betydligt 
blötare område. Det är inte heller troligt att Södra Förbindelsen byggs.  
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I nollalternativet tillkommer, jämfört med nuläget, detaljplaner som är fastställda och under 
utbyggnad. I nollalternativet bedöms de vara fullt utbyggda. De planer som har identifierats är 
Knappstad 2:47, 2:6, samt Örsholmsådrans småbåtshamn. 

Tillståndsansökan för Västra Jakobsberg 

Ett utökat nollalternativ till tillståndsansökan tillkommer för delen som avser utvecklingen av 
Västra Jakobsberg. Det är att tillstånd ges för Kartbergsbron som redan är fastställd i plan och 
att Södra förbindelsen byggs utan tillkommande stadsutveckling. 

9.1.3. Alternativ lokalisering  
Lokaliseringen av Kartbergsbron har fastställts sedan tidigare enligt gällande detaljplan och 
utreds inte vidare. Att flytta befintlig bro i ett nytt läge skulle innebära förändring av vägens 
linjeföring och att mer mark kommer behöva tas i anspråk. 

Jakobsbergs storlek och läge är unikt i Karlstad. Därmed är det svårt att hitta alternativa 
områden geografiskt som skulle vara lika lämpliga för bostadsbyggande i den omfattningen och 
så centralt i staden. En utveckling av Jakobsberg, där all nödvändig service kan nås med gång-, 
cykel- och effektiv kollektivtrafik, har vägts mot en stor utbyggnad längre ifrån staden där 
människor i större utsträckning blir beroende av bilen. Ett högt beroende av bil skulle kunna 
leda till ett onödigt stort trafikarbete, en större miljöbelastning och ett mer opraktiskt liv. Det 
centrala läget innebär också att redan utbyggd infrastruktur finns i närheten. Jakobsberg 
besitter stora boendekvaliteter med närhet till natur, vatten, rekreation, centrum och Bergviks 
köpcenter. Området kommer att kunna erbjuda boende och besökare kvaliteter som är viktiga 
för Karlstads konkurrenskraft (Karlstads kommun 2018). 

Alternativa utbyggnadsområden till Västra Jakobsberg har utretts i översiktsplanen från 2012 
och finns med i den nya översiktsplanen som är i samrådsskede. Alternativ lokalisering för 
Västra Jakobsberg bedöms ej vara aktuellt att utreda i den kommande MKB:n. Alternativ 
lokalisering av åtgärder inom Västra Jakobsberg har utretts i planarbetet. Dessa förändringar 
med motiv kommer att beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

9.1.4. Alternativ utformning 
Alternativa utformningar har utretts och motiv till val/konsekvenser av utformning kommer att 
beskrivas. Här är några exempel: 

• Utformning av plan: Två olika arkitektkontor har gett förslag på planens utformning.  

• Småbåtshamnar: Tre småbåtshamnar har ingått i planeringen. 

• Förstärkning av vall alternativt utfyllnad av planområdet med anledning av förändrat 
klimat har utretts. 

• Vallen med eller utan svämplan har utretts.  

• En eller två gång- och cykelbroar över Klarälven. 

9.2 Geografisk avgränsning  
Den geografiska avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen utgår från den geografiska 
utbredningen av detaljplanen för Västra Jakobsberg samt utbredningen av Kartbergsbron över 
Klarälven.  

För konsekvenser som avser påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten, Natura 2000, 
artskyddsförordningen och strandskydd är den geografiska avgränsningen hela området som 
ingår i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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För övriga miljöaspekter är den geografiska utbredningen samstämmig med omfattningen av 
tillståndsansökan för vattenverksamhet. 

Influensområdet för olika miljöaspekter varierar med hur långt ifrån området som effekter 
uppstår. Detta beskrivs vidare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

9.3 Avgränsning kumulativa effekter   
Det finns andra planer och projekt i närområdet till de planerade verksamheterna som kan 
medföra kumulativa effekter för någon eller några miljöaspekter. Kumulativa effekter uppstår 
när flera olika effekter samverkar med varandra. Det kan handla om att olika typer av effekter 
från en och samma verksamhet samverkar eller att effekter från olika verksamheter samverkar. 

Kumulativa effekter analyseras avseende de parametrar som är relevanta och möjliga att 
bedöma. Exempelvis kommer studier av fåglar, fladdermöss, fiskar, växtlighet, artskyddet, 
Natura 2000 och miljökvalitetsnormen för vatten att innefatta kumulativa effekter. 
Utredningarna kommer beakta pågående detaljplaner, pågående projekt och verksamheter som 
bedöms relevanta utifrån den kända påverkan de kan medföra.  

9.3.1. Vattenmiljö och MKN 
Kumulativa effekter bedöms kunna uppstå från muddring av Klarälven samt föroreningar vid 
detaljplanerna Tvätten 1 och 3, se Tabell 7. Dessa kommer att hanteras i en särskild utredning. 
Främst förväntas påverkan på det hydromorfologiska tillståndet.  

9.3.2. Natura 2000 och artskydd 
Den kumulativa påverkan från utveckling av bostadsområden och båtplatser utmed Klarälven 
samt planer i västra Karlstad i övrigt kommer beskrivas för arter skyddade av 
artskyddsförordningen och de arter och habitat som skyddas i Natura 2000-området. I Tabell 7 
nedan redogörs för de planer och projekt som bedöms kunna medföra kumulativa effekter.  

 
Tabell 7. Tabellen visar identifierade planer och projekt som bedöms ha en kumulativ påverkan på artskydd, 
Natura 2000 och MKN vatten. 

Projekt/plan MKN vatten Natura 2000 Artskydd 

Muddring Klarälven X X X 

Jakobsbergsbron X X X 

Detaljplaner    

Bergvik 1:37   X 

Eriksberg    

Gräsdalen 1:7   X 

Katrineberg planprogram  X X 

Knappstad 2:8  X X 

Knappstad 2:47  X X 

Norra Dingelsundet del 1 och 
2 

 X X 

Norra Zakrisdal  X X 

Tvätten 1 och 3 X   

Västra Dingelsundet del 1  X X 
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9.4 Avgränsning miljöaspekter  
Följande miljöaspekter behandlas i MKB; naturmiljö, vattenmiljö, kulturmiljö, klimatanpassning, 
resurs- och masshantering, buller och luft, förorenad mark, landskapsbild, friluftsliv, skyddade 
arter och områden samt miljökvalitetsnormer.  

Under miljöaspekterna bedöms påverkan och effekter för både byggtid och drifttid. 

Kumulativa effekter och konsekvenser har begränsats till att omfatta miljökvalitetsnormer för 
vatten, Natura 2000 samt skyddade arter och områden. 

9.5 Miljömål  
Avstämningar görs mot miljökvalitetsnormerna (MKN) och de nationella miljökvalitetsmålen, 
där MKB:n avgränsas till att bedöma målen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, God 
bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.  

9.6 Avgränsning tid 
Generellt beskrivs miljökonsekvenser för en framtida situation när alla åtgärder antas 
färdigbyggda och effekterna av de planerade åtgärderna har gett utslag. Anläggningstiden för 
åtgärder som omfattas av tillstånd för vattenverksamhet bedöms vara cirka 5-10 år.  

Kommunen beräknar att tiden för utbyggnad av hela detaljplanen är upp till ca 20 år. År 2040 
ses därför som ett realistiskt framtida referensår för bedömning av miljökonsekvenser som 
uppstår på lång sikt. 

9.7 Bedömningsgrunder 
I arbetet med konsekvensbedömning av miljöaspekter vägs värdet på berörda områden samman 
med effekten av ingreppets/störningens omfattning. Områdets bedömda värde och effekt vägs 
ihop i en matris, värdeskalan är indelad i högt, måttligt eller litet värde. Effekten beskrivs som 
stor negativ, måttlig negativ, liten eller positiv effekt. Konsekvenserna bedöms från inga eller 
obetydliga konsekvenser upp till stora konsekvenser. Vid osäkerhet kan även ett ”mellanläge” 
för konsekvensbedömningen användas. 
Tabell 8 Matris som illustrerar bedömningsmetodik. 

Intressets värde Effekter, förändringens omfattning 

 Stora negativa effekter Måttlig negativa 

effekter 

Små negativa effekter Positiva effekter 

Högt värde Stor negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Måttlig negativ 

konsekvens 

Positiv konsekvens 

Måttligt värde Stor negativ konsekvens Måttlig negativ 

konsekvens 

Små negativa 

konsekvenser 

Positiv konsekvens 

Lågt värde Måttlig negativ 

konsekvens 

Små negativa 

konsekvenser 

Små negativa 

konsekvenser 

Positiv konsekvens 

 
 
För MKN, riksintressen, strandskydd, Natura 2000 och artskydd är bedömningsgrunderna 
annorlunda, dessa utgår från lagstiftningen. Påverkan på strandskydd, riksintressets värde, 
påverkan på arter och habitat utreds i förhållande till tillåtligheten för verksamheten. 
Bedömningsgrunderna kommer att beskrivas och utvecklas i kommande MKB. 
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10 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll  
Kommande miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska upprättas i enlighet med 6 kap. 35-36§§ 
miljöbalken och 15-19§§ miljöbedömningsförordningen. Syftet med denna miljöbedömning är 
att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling kan 
främjas.  

En MKB ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad 
verksamhet eller åtgärd kan medföra, såväl på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, 
landskapsbild och kulturmiljö som på hushållning av mark, vatten och den fysiska miljön i 
övrigt. Syftet är vidare att möjliggöra en samlad bedömning av effekterna på människans hälsa 
och miljön.  

En preliminär innehållsförteckning för kommande MKB kan ses nedan:  

Sammanfattning 

1. Inledning  

          1.1. Bakgrund och orientering  

          1.2. Administrativa uppgifter  

          1.3. Läsanvisning 

          1.4. Syfte  

          1.5. Tillståndsprocessen  

          1.6. Tidigare utredningar och beslut  

          1.7. Samrådsredogörelse  

2. Metod och avgränsning  
          2.1. Metodbeskrivning 

          2.2. Bedömningsgrunder  

          2.3. Tidsaspekt  

          2.4. Geografisk avgränsning  

          2.5. Avgränsning av aspekter  

          2.6. Bortvalda aspekter  

          2.7. Avgränsning kumulativa effekter  

3. Allmänna förutsättningar i området, nuläge  

Gällande planer och markanvändning, riksintressen, MKN, Natura 2000, artskydd, strandskydd, 
allmänna hänsynsregler, miljömål  

4. Miljöförutsättningar i området  

Exempelvis: Naturmiljö, vattenmiljö, hydrologi, landskap, kulturmiljö, markmiljö, klimat, buller 
och luft 

5. Studerade alternativ  

• Huvudalternativ (teknisk beskrivning av planerade åtgärder samt detaljplan för Västra 
Jakobsberg 

• Nollalternativ  

• Bortvalda alternativ med motiv (lokalisering och utformning)  
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6. Anläggningsskede: Planerad påverkan och störningar som uppstår under anläggningsskede. 

7. Planerade skyddsåtgärder och försiktighetsmått under anläggningsskede och driftsskede.  

8. Påverkan, effekter och konsekvenser under anläggningstid och driftskede för huvudalternativ 
och nollalternativ avseende vattenverksamhet. 

Miljöaspekterna natur, kultur, landskapsbild, vattenmiljö, hydrologi, markmiljö, klimat, buller 
och luft 

9. Påverkan, effekter och konsekvenser under anläggningstid och driftskede inklusive 
kumulativa effekter för huvudalternativ och nollalternativ. 

• MKN, Skyddade arter och områden 

10. Samlad bedömning  

11. Fortsatt arbete  

12. Kontrollprogram och miljöuppföljning  

13. Redovisning av medverkande specialisters kompetens  

14. Referenser  

15. Bilagor 

Synpunkter på övriga frågor som bör belysas i miljökonsekvensbeskrivningen tas tacksamt emot 
under samrådsprocessen. 
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