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

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av
förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som
möjligt. Vid utökat förfarande ska kungörelse ske innan samrådet. Samråd genomfördes 
mellan 19 november 2018 och 14 januari 2019.

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

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

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

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

SÅ FUNGERAR PLANPROCESSEN

SAMRÅD LAGA KRAFTANTAGANDE   GRANSKNINGBEARBETNING BEARBETNING
EV. 
ÖVERKLAGAN

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

Arbetsgrupp
Markavdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen
Avdelningen för offentlig utemiljö, teknik- och fastighetsförvaltningen
Fastighetsavdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen
VA-avdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Plan- och byggavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen

Höjdsystem
Planhandlingarna tillämpar höjdsystemet RH2000. 
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PLANBESKRIVNING
Inledning

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

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

Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Denna planbeskrivning
• Illustrationsplan
• Miljökonsekvensbeskrivning

Utredningar
• Bullerutredning (WSP 2020-06-22) 
• Dagvatten (WSP 2019-04-08)
• Spill- och dricksvattenhantering (WSP 2019-07-01)
• PM Grundläggning (Sweco 2018-08-21) 
• PM Vallutredning Jakobsberg (Tyréns 2018-06-07)
• Rapport Jakobsbergsområdet - invallning (Sweco 2018-06-12)
• Spridningsberäkningar (Sweco 2020-06-26)
•  Inledande konsekvensbedömning av naturvärden (Calluna 2016) 
•  Artskyddsutredning i samband med planprogram för Jakobsberg (Calluna 2016)
•  Inventering av fåglar, fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar vid Jakobsberg (Pro Natura 2015)
•  Groddjursinventering Jakobsberg. (Sweco (2016) 
•  Inventering av fladdermöss (Ecocom 2016)
• Översiktlig naturvärdesinventering (Karlstads kommun 2012)
• Kompletterande inventering vid Västra Jakobsberg (Calluna 2019-08-19)
• Växtinventering inom Sommarro Golf  (Karlstads kommun 2015)
• Artskydds- och Natura 2000 utredning Västra Jakobsberg (Calluna 2020-09-03)
• Friluftslivets förändring vid genomförande av dp Västra Jakobsberg (Calluna 2020-09-03)
• MKN Vatten (Sweco 2020-01-15)
• Mobilitetsplan Jakobsberg (Ramböll 2020-02-10)
• Trafikkonsekvenser, rapport (Ramböll 2020-06-25)
• Trafikscenario Jakobsberg Utredning bussfält (WSP 2017-05-09)
• Förprojektering Vall, typsektion. (Wikon juni 2019)
• PM Hydrodynamik Kartbergsbron. (WSP 20200601)
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Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en stadsutveckling för blandad bebyggelse på Karlstads före 
detta flygplats. Planen ska möjliggöra en utbyggnad av en blandstad med ca 3000-3500 bostäder, 
service, centrumverksamheter, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområ-
den. Områdets struktur, stråk och bebyggelse ska förbinda planområdet med omgivande stadsdelar 
och natur- och rekreationsområden.

Områdets gröna värden ska tillvaratas i planens struktur och viktiga ekosystemtjänster ska bevaras 
eller förstärkas så långt det är möjligt. Områdets kvalitativa läge vid Klarälven ska tillvaratas genom 
strandpromenad samt tillskapande av brygg- och båtplatser. Flygplatsens historia ska vara avläsbar 
i området. Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen ska kopplas ihop med ett rekreationsstråk 
längs stranden. Området förslås kopplas närmare Knappstadviken genom nya broar. Den befintliga 
golfbanan ska till sin huvuddel kunna vara kvar och detaljplanen medger nya lokaler för golfverk-
samheten. 

Området ska förses med effektiv kollektivtrafik via snabbusstrafik. Detaljplanen ger även stöd för 
genomfartstrafik mellan Hammaröleden och Ullebergsleden med en ny trafikkoppling söder om 
Karlstads centrum. Trafiken ska samsas med stadsdelens interna trafik på områdets huvudgata. 
Huvudgatan ska utformas som en stadsgata där trafiken anpassas till stadsdelens villkor där dess 
barriäreffekt ska minimeras. Parkering ska i huvudsak lösas i gemensamma parkeringslösningar för 
att undvika parkering och biltrafik i övriga området i så stor utsträckning som möjligt. 

Den befintliga vallen utmed Klarälven ska förstärkas, höjas och förlängas i vissa delar för att skydda 
området mot översvämningar. 

Kartbild. Planområdets läge och ungefärliga utbredning.  Områdets läge och ungefärliga utbredning på illus-
tration från planprogrammet för hela Jakobsberg. 
Röd linje markerar det aktuella planområdet. 
Blå linje är plangräns för Östra Jakobsberg - del1 
som vann laga kraft under 2018.
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Planförslaget i korthet
• 40 stadskvarter
• En grundskola 
• Fyra friliggande förskolor
• Bebyggelse i två till åtta våningar
• Bevarat flygledartorn
• Två till fyra mobilitetscenter med bland annat parkering
• Båtplatser för ca 100 båtar. 
• Badplats
• ca 3000-3500 bostäder
• Sex parker
• Tre torg/urbana platser
• Gröna stråk utmed vattnet och mellan bebyggelse för rekreation och arters spridningsmöjligheter
• ca 15 ha ängsmark
• Ny trafikkoppling söder om centrum, del i den s.k. Södra Förbindelsen
• Plats för snabbusslinjen Karlstadsstråket. 
• Nya bryggor intill Klarälven
• Bevarad del av landningsbanan där ytor för rekreation och idrott integreras. 
• Förstärkt och förlängd vall utmed Klarälven till skydd mot översvämningar 
• Bevarad del av golfbanan planläggs.

Plandata
Planområde och angränsande områden
Planområdet utgörs Karlstads före detta flygplats och områden intill denna. Planområdet uppgår till 
ca 130 hektar. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Sommarro 1:3 och Sommarro 1:29 samt 
hela Sommarro 1:30. 

Markägoförhållanden 
All mark inom området ägs av Karlstads kommun. 

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

Tidigare ställningstaganden

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

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

Söder om Jakobsberg utgör älvsträckningen från Dingelsundsådran och österut område som är av 
riksintresse för yrkesfiske. Planförslaget bedöms inte påverka riksintressena negativt.
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Natura 2000
Planområdet gränsar till Klarälvsdeltat, ett område av riksintresse för naturvård, med skydd som 
Natura 2000-område. Bildande av naturreservat pågår för området.

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

Det främsta bevarandesyftet med Natura 2000-området är att bevara områdets variationsrikedom, i 
synnerhet naturtyperna Naturligt näringsrika sjöar, Svämlövskog och Fuktängar. De strukturer som 
ska prioriteras inom området är sammanhängande vassbälten och vassmosaik, fria vandringsvägar 
för fisk, äldre lövskog med god tillgång på död ved och betade strandängar. 

Inga Natura 2000-naturtyper finns inom planområdet och vid den inledande bedömningen av på-
verkan av planprogrammet, bedömdes påverkan på Natura 2000-områdets naturtyper medföra inga 
eller små konsekvenser (Calluna 2016). Naturtypernas bevarandemål eller bevarandestatus i området 
bedömdes inte påverkas. För de arter som förekommer i bevarandeplanen bedömdes planprogram-
met medföra små konsekvenser. Även i den kompletterande utredningen avseende Natura 2000 
(Calluna 2020-09-03) som beskriver och bedömer konsekvenser för bevarandestatus för arter och 
naturtyper i Natura 2000-området Klarälvsdeltat, vid genomförandet av detaljplanen når likvärdiga 
slutsatser. Inga utpekade habitat ingår i planområdet. Indirekt kan arter och habitat påverkas. Utred-
ning visar att arter och habitat påverkas i obetydlig upp till liten omfattning. Bevarandestatusen 
försämras inte och konsekvensen är liten.

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

Planprogram
2015-05-20 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för Jakobsberg. Programmet 
tecknar en bild av en blandad stadsbebyggelse med bostäder av varierande slag, förskolor, skola och 
vårdboende, en trafikkoppling mellan Hammaröleden och Ullebergsleden via två nya broar över 
älven, rekreationsstråk längs älven med bl a en hamn för ett hundratal båtar samt utrymme för den 
befintliga golfbanan. Plats för det planerade Karlstadsstråket (BRT-stråket) finns genom området.
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Biotopskyddsområde
Jakobsbergsskogen består av två biotopskyddsområden (MB 7 kap 11 §) skilda från varandra av en 
smal ravinliknande sänka. Biotopskyddsområden som skyddsform används framförallt för mark- el-
ler vattenområden som är mindre än 5 hektar och som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtar-
ter eller som i övrigt är ett särskilt skyddsvärt naturområde. Dispens krävs för åtgärder inom bio-
topskyddsområde. Detaljplanen föreslår inga åtgärder inom biotopskyddsområdena, möjligen kan 
vallen komma att kräva dispens från biotopskyddet längst upp i nordväst om den riskerar att skada 
något träd i dess nordliga ände. Planen har utformats för att knyta samman Jakobsbergsskogen med 
omgivande natur- och stadsområden. 

Kulturmiljöprogrammet
Terminalbyggnaden med flygledartorn inom planområdet omnämns i Kulturmiljöprogrammet. 
Byggnaden har värderats blå i programmet - byggnad av visst kulturhistoriskt värde. Öster om 
planområdet ligger Mariebergsskogen som är en värdefull kulturhistorisk miljö omnämnd i Kultur-
miljöprogrammet. 

Planarbetsprogram
Detaljplanen har getts prioritet ett i planarbetsprogrammet för 2020/2021. 

Gällande detaljplan
I huvudsak är planområdet inte planlagt sedan tidigare. Endast en mycket liten del i planområdets 
norra del, ett naturområde där vall föreslås anordnas, är planlagt i detaljplanen för Södra Sommarro. 
Planområdet angränsar i väster mot detaljplan för Kartberget (2012) där planstöd finns för en ny 
bro över Klarälven som Jakobsberg planeras att anslutas mot. I norr ansluter planområdet till detalj-
plan för Södra Sommarro (2008). I nordöst ansluter planområdet mot den första planetappen för 
Jakobsbergsområdet (detaljplan för Östra Jakobsberg - del 1) som vunnit laga kraft 2018-09-19. 

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2015-11-18 § 12, att upprätta 
detaljplan för området.  

Hållbar stadsdel
För att nå målen i kommunens miljö- och klimatarbete har under våren 2016 en koncernövergri-
pande handlingsplan tagits fram med sammanlagt ett trettiotal konkreta åtgärder och uppgifter till 
kommunens olika nämnder och bolag. Den gemensamma handlingsplanen godkändes i berörda 
nämnder och bolag och beslutades sedan i kommunstyrelsen under hösten 2016. Stadsbyggnads-
nämnden fick bland annat i uppdrag i handlingsplanen att ”Initiera och genomför hållbarhetsprogram/ 
hållbarhetscertifiering inom ett utvalt område som kommer att exploateras”. Med sina övergripande förutsätt-
ningar och möjligheter att forma en stadsdel valdes Jakobsberg som område att jobba tydligt med 
hållbarhetsfrågor. 

Under processen med att utarbeta planförslaget har flera worhshops med olika teman hållits. En 
inledande workshop hölls med representanter för samtliga då involverade byggherrar samt kom-
munala förvaltningar och bolag. Dagen resulterade i en inledande vision för Jakobsberg (se nedan). 
Därefter följde workshop om mobilitet och hållbara resor, energi samt ekosystemtjänster. Dessa 
olika tema-dagar syftade till att ge inspel för utformningen av planen och har successivt arbetats 
in i förslaget. Resultaltet avspeglar sig i planens utformning och lösningar för bland annat mobili-
tet, parkering, naturvårdsfrågor, dagvattenhantering, täthet, funktionsblandning och sociala frågor 
såsom till exempel mötesplatser och bostadstyper. 
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Inför antagande kommer dessa olika teman utvecklas och planens utformning sammanfattas i ett 
hållbarhetsprogram. Programmet kommer också innehålla förslag till hur kommande arbete med 
tex markanvisningar och utförande av allmänna platser bör genomföras.

Utdrag ur visionen för Jakobsberg: 
”Jakobsberg – en blågrön stadsdel mitt i deltaområdet vid Klarälven nära Karlstads centrum. Här finns ett rikt och 
attraktivt vardagsliv för dagens och framtidens generationer. Jakobsberg är en levande och varierad stadsdel där växt-
lighet och vatten skapar attraktiva stads- och livsmiljö för alla. Du som invånare är stolt över din stadsdel där du 
kan göra en hel boenderesa, från studentlyan till sambolägenheten och vidare till familjebostaden och seniorboendet.”

 

Förutsättningar och planförslag

Övergripande struktur och markanvändning 
Området runt Karlstads före detta flygplats består i nuläget i huvudsak av ett stort öppet fält. Land-
ningsbanan finns kvar och runt denna består marken framförallt av flacka ängsmarker. Eftersom 
området under lång tid inte har odlats eller gödslats, utan endast slagits, har en fin ängsmark utveck-
lats vid sidan av asfaltbanan. Ängen har över lag höga naturvärden med flera ängs- och hagmarksar-
ter utspridda över ytan. Inom ängsmarkerna finns en mycket stor population av nattviol. 

Mellan Klarälven och ängsmarken finns en gång- och cykelväg av låg teknisk kvalitet som används 
för promenader, löpning och cykling. Gångvägen omges av träd och buskar i olika storlekar. Träd- 
och buskskiktet bedöms delvis värdefullt för djurlivet i och kring Klarälven.

Jakobsbergsskogen i områdets norra del är ständigt närvarande och visuellt synlig då fältet i övrigt 
är flackt och öppet.

Den södra delen av f  d flygplatsen används sedan ca 15 år som golfbana med ett arrende på 25 år. 
Även den f  d terminalbyggnaden används av Sommarro Golf  som klubblokal. Övriga befintliga 
byggnader inom flygplatsområdet hyrs ut för bl a utbildningsverksamhet. Golfbanan har liksom 
ängsmarkerna inom Jakobsberg höga naturvärden. 

Inom norra delen av f  d flygplatsen används själva banan för trafikövningar för motorcykelutbild-
ning och lastbilskörskola. De stora gräsytorna nyttjas sporadiskt för fritidsverksamhet (t ex skärm-
flygning, hundrastning mm). 

I östra delen av planområdet ligger Rosenborgsgatan. Rosenborgsgatan har idag landsvägskaraktär 
från Mariebergs IP och söderut. Skyltad hastighetsbegränsning är 60 km/h förbi området. En sepa-
rat gång- och cykelbana ligger på östra sidan, parallellt med, Rosenborgsgatan. 

Planförslag - Inledning och Stadsbyggnadsidé 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en övergripande stadsutveckling för blandad bebyggelse på 
Karlstads före detta flygplats. Planen möjliggör en utbyggnad av en blandstad med ca 3000 - 3500 
bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekrea-
tionsområden. 
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Flygfoto över befintliga förhållanden. Plangränsen markerad med 
röd punktlinje. 
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Strukturen har utarbetats så att den ska förbinda och knyta samman planområdet med omgivande 
stadsdelar samt natur- och rekreationsområden. De viktiga biotoperna Jakobsbergsskogen, ängs-
markerna väster om landningsbanan, golfbanan och Mariebergs strandängar öster om planområdet 
liksom strandpromenaden i väster och Knappstadviken är viktiga element som ska knytas samman i 
planen. Förutom biotoperna är den befintliga landningsbanan ett viktigt strukturerande element för 
planen. Landningsbanans sträckning ska vara synlig i strukturen och därmed göra områdets kultur-
historiska spår och flygets historia läsbar i området. Landningsbanan utgör en tydlig gräns mellan 
staden och öppna omgivande landskapsrum. Den sydligast delen (knappt 400 m) av landningsbanan 
bevaras som plats för evenemang, spontanidrott, aktivitet och rörelse. Huvudgatan, nedan kallad 
Jakobsbergsallén (del i den s.k. Södra Förbindelsen), har utformats som en gata i stadsdelen och har 
getts en sträckning som ansluter mot landningsbanan i stor utsträckning men ges riktningsföränd-
ringar för att begränsa långa raka gatuavsnitt och skapa en variation i stadsdelens struktur. Kopp-
lingar till omgivande stadsdelar (Sommarro, samt broar till Romstad/Kartberget och till Björkås) 
ska vara tydliga och hjälpa till att knyta ihop områden och människor. Planen har utformats för att 
tillvarata läget vid Klarälven, förstärka vattenrummet och knyta vattenkontakten närmare stads-
delens inre. Jakobsbergs läge i anslutning till öppna landskap ger stadsdelen unika kanter intill 
bebyggelsen där utblickar och öppenhet runt all bebyggelse är stora kvaliteter som ska utnyttjats för 
utevistelse, utsikt, vyer och promenadstråk. 

Stadsdelens livfullaste platser finns utmed huvudgatan, Jakobsbergsallén. Ett kvarter in är gatorna 
lugnare och här utformas gatorna så att biltrafiken ska ske på de gåendes och cyklandes villkor. 

Jakobsbergsskogen

Sommarro golf

Klarälven

Intilliggande bebyggelse 
inom SommarroFlygledartornet Ängsmark och landningsbana i nordväst
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Viktiga natur- och rekreationsområ-
den som planen ska omhänderta, ta hänsyn 
till och sammanbinmda för både flora, fauna 
och för människors rörelse i området. Bilden 
markerar Jakobsbergsskogen, Mariebergs-
skogen/Mariebergs strandängar, ängsmarken i 
väster och golfbanan i söder. 

Den befintliga landningsbanan (gult) är ett 
viktigt strukturerande element i planen. Dess 
sträckning ska vara synlig i strukturen och 
därmed göra områdets kulturhistoriska spår 
och flygets historia läsbar i området. Bilden 
redovisar också strandskyddet (röd linje). 

Gator och kopplingar som ska sam-
manbinda området med omgivande stadsdelar, 
naturmark och rekreationsområden.  

Unika kanter (röd linje). Utifrån strand-
skyddet och gränserna mot golfbanan skapas 
en stadsbyggnadslinje, en stads- och land-
skapsgräns som formar landskapsrummen och 
skapar boende- och stadsmiljöer som tar vara 
på områdets attraktiva kantzoner.

Vattnets kvalitet (blå pilar). Ta vara på 
älvläget och de kvaliteter vatten ger i området. 
Möjliggör båt-, bad- och uppehållsplatser 
vid vatten. Lyft fram och synliggör befintliga 
dagvattenstråk i områdets inre. 

Bebyggelseförslag. Skapa en sammanhål-
len och sammanlänkande stadsstruktur utifrån 
områdets förutsättningar. 

Planförslagets bärande element Kartbilder från Tovatt architects & planners och Stadsbyggnadsförvaltningen.

Planens viktigaste publika nod är centrala torget/hamnen. Området ligger i centrum av planen, där 
områdets samtliga viktiga stråk sammanstrålar. I planområdet finns fler platser med potential för 
verksamheter och mötespunkter. I skärningen mellan den nya Kartbergsbron samt stråken till Som-
marro och Jakobsberg skapas i planen en nordlig plats som bör ha förutsättningar för serviceun-
derlag. Även runt det bevarade flygledartornet liksom i kopplingen mot södra delen av planen och 
golfverksamheten finns förutsättningar för verksamheter i bebyggelsens bottenvåningar.  

I höjd med centrala torget knyts Klarälven in i området. Här finns plats för småbåtar, badplats samt 
torg och parkytor med anslutning till vattnet. Här kan en kvalitativ plats vid vatten, i gott solläge, 
skapas som områdets viktigaste offentliga mötesplats. Kompletterande båtplatser finns i planen i 
norra delen av planområdet. 
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Illustrationsplan. Tovatt architects & planners.
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Planen innehåller ett antal nya parker och grönstråk. Grönområdena är placerade och avgränsade så 
att alla bostäder har tillgång till olika gröna rum på nära avstånd från hemmet. Närmast bostaden 
finns den privata gården eller den mindre parken, därefter lite längre från bostaden finns ett större 
grönområde och sedan närströvområden. 

Områdets grundskola har placerats i Jakobsbergsskogens kant, intill det centrala torget. Förskolorna 
har placerats jämt över stadsdelen och i direkt anslutning till omgivande naturområden. 

Bebyggelsens ska samspela med omgivande stadsdelar, såsom Sommarro, i de delar de ansluter mot 
dem. Men Jakobsberg ska ges en högre täthet i förhållande till omgivande områden som i huvudsak 
erbjuder villaboende. Området ska ges en täthet som möjliggör serviceunderlag och stadsliv. En tät 
stadsdel ökar chansen till möten i vardagen och ger bättre underlag för kommersiell och offentlig 
service liksom för en tät och effektiv kollektivtrafik. Planen lägger stor vikt vid allmän platsmark, 
gaturum och ett öppet förhållande mellan naturmark och stadsbebyggelse. 

Inspirationsbilder för hamn och bassäng. Inspirationsbilder för torgytor. 

Visualisering av förslaget. Bilden visar området vid småbåtshamnen centralt i planen.  Bild: Tovatt architects & planners
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Användning
 
Planförslag
De flesta kvarter får användningsbestämmelsen BC1 vilket medger bostäder samt centrumverksam-
het i våning 1 och våning 2. I några kvarter mot Jakobsbergsallén medges även större kontor (K och 
K1). I centrumverksamhet ingår butiker, service, vårdcentral, bank, bio, bibliotek, teater, kyrkor och 
andra typer av religiösa byggnader, samlingslokaler, gym, restauranger. Mindre kontor ryms även 
inom centrumverksamhet (C och C1). Mindre förskolor som bostadskomplement ryms även inom 
B. De byggrätter som är tänkta för i huvudsak marknära bostäder, radhus, parhus, villor och mindre 
flerbostadshus får användningsbestämmelsen B. Parkering löses i huvudsak i gemensamma parke-
ringsanläggningar, främst i områdets mobilitetscenter och i mindre utsträckning i i gemensamma 
garage i några av områdets kvarter. Mobilitescentren ges användning parkering (P) i kombination 
med centrumändamål (C) samt teknisk anläggning (E) för att medge återvinning, återbrukslokaler, 
elnätsstation, pumpstationer, sopsugsanläggningar mm. För två av områdets utpekade lägen för 
mobilitescenter är detaljplanen flexibel med ytterligare bestämmelser för att i det fall framtida behov 
av parkering inte blivit vad som beräknats med nuvarande parkeringsnorm kunna använda byggrät-
terna även till bostäder eller kontor (BK). Ytterligare E-områden för tekniska anläggningar finns 
spridda i området. I vissa av områdets övriga kvarter finns tilläggsbestämmelse (P) som innebär 
att kvarteret kan inrymma parkeringsgarage för externt och internt ändamål, för de flesta kvarter 
finns bestämmelse om att parkering inte får finnas med syfte att styra parkeringen till gemensamma 
garage och parkeringshus och i övrigt undvika biltrafik inom stadsdelen i så stor utsträckning som 
möjligt. 

Friliggande förskolor och den planerade grundskolan får användningsbestämmelsen S. För att 
skapa större flexibilitet över tid finns inom de tomter som planerats för förskolor möjlighet att 
anordna vårdverksamhet (D). 

De 12 fullånga golfhål som finns i området idag planläggs som golfbana med mindre inslag av an-
nan idrottsverksamhet (R2). Utöver golfhålen finns en mindre padel-tennisbana. Viss utökning av 
denna eller motsvarande verksamhet ryms i detaljplanens bestämmelse. De korthål som finns väster 
om landningsbanan kommer att avvecklas och ska till ungefär hälften övergå till naturmark och 
ungefär hälften till bebyggelse eller ytor för idrott. Inom golfbanan föreslås en mindre byggrätt för 
ny klubblokal liksom garage för maskiner. De mindre byggnader som finns i anslutning till dri-
vingrange omfattas i planen av mark som får bebyggas med komplementerande byggnader. Utö-
ver detta ger planen i kvarteret närmast i anslutning till golfbanan möjlighet till en större satsning 
i kombination med golfverksamhetens lokaler. Inom kvarteret är det lämpligt att kombinera tex 
golfverksamhetens lokaler med centrumverksamhet men även möjlighet till kompletterande be-
söksverksamhet, såsom tex lokaler för idrott mm, och tillfälliga bostäder såsom hotell eller vandrar-
hem. Även vanliga bostäder är möjliga att kombinera med golfverksamheten. Kvarteret ges därför 
användningen besöksanläggningar, centrumverksamhet, hotell/vandrarhem, kontor och bostäder 
(RCOKB). 

Vid Centrala torget finns två byggrätter avsedda för i huvudsak utåtriktat, offentligt eller allmänt 
ändamål. Här finns möjlighet för olika former av kulturverksamhet, samlingslokaler, komplette-
rande skollokaler mm. Det är viktigt att bottenvåningarna blir öppna och inbjudande i dessa kvarter 
och bottenvåningarna ska därför användas för besöksanläggningar eller centrumändamål. I våning 2 
och uppåt medges även bostäder, kontor tillfälliga bostäder såsom tex hotell i dessa centrala kvarter. 
Kvarteren kan därför innehålla olika former av multifunktionella byggnader och ges användningsbe-
stämmelse besöksanläggningar, centrum, bostad ovan våning 1, tillfällig vistelse ovan våning 1 samt 
kontor ovan våning 1 (R1CB1O1K1). 
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Planen innehåller intill vattnet mindre byggrätter för kaféer, restauranger, besökslokaler, klubblo-
kaler eller liknande. För dessa byggrätter regleras användningen till centrumändamål och besöksan-
läggning (CR1).  

På och intill den del av landningsbanan som bevaras i söder planeras ett aktivitetsområde för både 
spontana aktiviteter och mer ordnad idrott eller kultur. Området ges användning Idrott och kultur 
(R3). Inom detta område finns byggrätt som möjliggör lokaler för tex idrottsändamål, idrottshall, 
omklädning mm. Den största delen är dock korsmarkerad och föreslås användas för olika former av 
idrotts- och aktivitetsytor. Inom korsmarkerad yta medges t ex mindre kiosk, toalett, scen, ytor för 
tex skateanläggning eller dansbana mm. 

Det befintliga flygledartornet ska bevaras. Tornet ges planbestämmelse om rivningsförbud (r). 
Planen medger att tornet byggs till med en liten tillbyggnad. Tornet och eventuell tillbyggnad ges en 
bredd av användningsbestämmelser för att möjliggöra att byggnaden kan användas över tid och på 
så sätt bevaras. Användningsbestämmelser centrumändamål, besöksanläggning, kontor samt mindre 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan föreslås för flygledartornet och intilliggande 
lägre byggnadsdel(CR1KZ1). 

Vid den norra ängsmarken, väster om landningsbanan, avsätts ett område för odling, koloniområde 
(L). Växthus eller motsvarande mindre byggnad medges i detta område, i övrigt ska odlingsmarken 
inte bebyggas. 

Allmänna platser inom planområdet regleras med Park, Natur, Torg, Gata, Gårdsgata, GC-väg, 
och Bussgata. 

Bebyggelsekaraktärer och utformningsprinciper:
Området är stort och det kommer att utvecklas över lång tid. Jakobsberg ska vara en stadsdel med 
en arkitektonisk mångfald, rik på intryck och uttryck i en varierad skala. Här kommer det att finnas 
en blandning av byggnadstyper och upplåtelseformer. 

Parallellt med planarbetet tas ett mer detaljerat kvalitetsprogram för gestaltning fram. Programmet 
ska finnas klart vid antagandet av detaljplanen. Kvalitetsprogrammet ska vara vägledande vid kom-
mande markanvisningar och bygglov. 

Nedan beskrivs kortfattat de olika bebyggelsekaraktärerna och de viktigaste utformningsprinciperna 
och utformningsbestämmelserna för området. 

Bebyggelsekaraktärer
Mot de stora stadsgatorna, Jakobsbergsallén samt Rosenborgsgatan, är bebyggelsen sammanhål-
len och urban (rödmarkerad bebyggelse på kartan nedan). Byggnaderna bildar tydliga gaturum och 
platser. Stadsgatornas bebyggelse kommer i framtiden även att vara utsatta för buller från trafiken 
vilket innebär att de behöver vara slutna mot gatorna för att skapa ljuddämpade gårdar. Områdets 
centrumverksamhet och lokaler är i huvudsak koncentrerade till platser utmed Jakobsbergsallén 
vilket innebär att bottenvåningarna utmed delar av Jakobsbergsallén ska utformas så att de ger för-
utsättningar att bedriva verksamheter. 



17

I viktiga noder, i fonden på siktlinjer och på platser där planstrukturen och dess stadsrum byter rikt-
ningar eller bör markeras föreslås bebyggelseaccenter (blåmarkerad bebyggelse på kartan nedan). 
Det är fristående byggnad eller del av byggnad som ges en särställning i stadsrummet. Byggnaden 
kan tydliggöras genom arkitektonisk formgivning, gestaltning och fasadmaterial, bottenvåning 
och funktion och/eller genom högre byggnadshöjd. Bebyggelseaccenter finns markerade blått på 
kartbilden intill. Fyllda volymer innebär högre byggnader, oftast åtta våningar eller en totalhöjd på 
26 meter. 

Mellan stadsgatorna och områdets inre liksom ut mot de öppna fälten finns en mer upplöst frilig-
gande kvartersstruktur eller stadsbebyggelse med en mellandensitet (orangemarkerad bebyg-
gelse på kartan nedan) som ska ta tillvara viktiga boendekvaliteter såsom utsikt och ljusförhållanden. 
Den befintliga landningsbanan bebyggs i stora delar av området. Landningsbanans yttre gränser 
används som yttre begränsning av kvarteren på banan med syfte att göra landningsbanan läsbar i 
den framtida strukturen. Det stora och öppna landskapet, ängarna i väster och golfbanan i söder är 
kvaliteter som bebyggelsen ska tillvarata. 

I kanterna mot naturområden eller som inslag inom de större kvarteren rymmer detaljplanen också 
en småskalig bebyggelse bestående av marknära boende som friliggande radhus, parhus, villor 
och mindre flerfamiljshus (gulmarkerad bebyggelse på kartan ovan). 
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Byggnadstypologier och 
accentbyggnader 

Fristående byggnad eller del av byggnad som ges en 
särställning i stadsrummet. Maximal byggnadshöjd 
bör inte överstiga åtta våningar (26 meter) och inte 
lägre än sju våningar (23 meter)

Del av byggnad som ges en särställning i stadsrummet. 
Särställningen utgår från stadsstrukturens rumsliga kval-
itéer och läge och kan tydliggöras genom funktion 
eller gestaltning

Högre densitet, flexibla bottenvåningar, 5-6 vån

Mellan-densitet - kvartershus, urbana villor - 4-5 vån

Småhus - radhus, villa, parhus  - 2-3vån

Kvartersstruktur/stadsgata - högre densitet, 5-6 våningar

Radhus, parhus, villor och mindre flerfamiljshus,  2-3 våningar

Mellandensitet, kvartershus och urbana villor, 4-5 våningar

Bebyggelseaccenter, Fristående byggnad eller del av byggnad 
som genom volym och gestaltning ges särställning i 
stadsrummet, upp till 8 våningar

Bebyggelseaccenter, Del av byggnad som ges särställning i 
stadsrummet genom funktion eller gestaltning
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bör inte överstiga åtta våningar (26 meter) och inte 
lägre än sju våningar (23 meter)

Del av byggnad som ges en särställning i stadsrummet. 
Särställningen utgår från stadsstrukturens rumsliga kval-
itéer och läge och kan tydliggöras genom funktion 
eller gestaltning

Högre densitet, flexibla bottenvåningar, 5-6 vån

Mellan-densitet - kvartershus, urbana villor - 4-5 vån

Småhus - radhus, villa, parhus  - 2-3vån
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bör inte överstiga åtta våningar (26 meter) och inte 
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Del av byggnad som ges en särställning i stadsrummet. 
Särställningen utgår från stadsstrukturens rumsliga kval-
itéer och läge och kan tydliggöras genom funktion 
eller gestaltning

Högre densitet, flexibla bottenvåningar, 5-6 vån

Mellan-densitet - kvartershus, urbana villor - 4-5 vån

Småhus - radhus, villa, parhus  - 2-3vån

Byggnadstypologier och accentbyggnader
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Exempel på bostadstypologi kvartersstruktur/stadsgata (röd bebyggelse på kartan ovan) - högre densitet. Bilden till 
vänster visar möjlig utformning av bebyggelse mot Jakobsbergsallén. Bearbetade fasader, öppna och inbjudande bot-
tenvåningar och entréer bidrar till kvaliteter utmed gatan. Bild: Abako arkitektkontor. Bilden till höger visar möjlig 
bebyggelse utmed Rosenborgsgatan i höjd med entrén till Mariebergs strandängar. Bild: Södergruppen arkitekter.

Kvartersstruktur/stadsgata - högre densitet, 5-6 våningar

Bebyggelseaccenter, upp till 8 våningar

Exempel på bostadstypologi bebyggelseaccent (blå bebyggelse på kartan ovan). Det är fristående byggnad eller del 
av byggnad som ges en särställning i stadsrummet. Byggnaden kan tydliggöras genom arkitektonisk formgivning, 
gestaltning och fasadmaterial, bottenvåning och funktion och/eller genom högre byggnadshöjd. Bebyggelseaccenter finns 
markerade blått på kartbilden intill. Fyllda volymer innebär högre byggnader, oftast åtta våningar eller en totalhöjd 
på 26 meter. Referensbilder: Tovatt architects & planners

ACCENTBYGGNADER REFERENSER 
 båttenvånningar och funktioner

exempel på mobilitetshus

exempel på kulturhuslokaler på bottenvåning

ACCENTBYGGNADER REFERENSER 
arkitektonisk formgivning, gestaltning och fasadmaterial 

ACCENTBYGGNADER REFERENSER 
arkitektonisk formgivning, gestaltning och fasadmaterial 

ACCENTBYGGNADER REFERENSER 
arkitektonisk formgivning, gestaltning och fasadmaterial 
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itéer och läge och kan tydliggöras genom funktion 
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Exempel på bostadstypologi radhus, parhus, villa och mindre flerfamiljshus (gul bebyggelse på kartan ovan). 
Bilden till vänster visar möjlig utformning enligt planförslaget. Vyn visar föreslagna radhus i kanten mot 
Jakobsbergsskogen. Bild: Abako arkitekkontor. Bilden till höger är en inspirationsbild för utformning av 
villor och parhus. 

23Jakobsberg, Tovatt Architects and Planners AB, 2018-07-05

BOSTADSTYPOLOGIExempel på bostadstypologi mellandensitet, kvartershus och urbana villor (orange bebyggelse på kartan ovan). Bilden till 
vänster visar möjlig utformning enligt planförslaget i sydöstra delen av planområdet mot Sommarro Golf. Bild: Abako ar-
kitektkontor. Bilden till höger är en inspirationsbild för friliggande kvartersstruktur med bebyggelse i tre till fyra våningar 
som möjliggör en nära kontakt med gårdsmiljön för de boende. 

23Jakobsberg, Tovatt Architects and Planners AB, 2018-07-05
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Flygbild över planförslaget. Mot de större stadsgatorna Jakobsbergsallén (del i s.k. Södra Förbindelsen) och Rosen-
borgsgatan föreslås områdets högre och tätare bebyggelse i mellan 4-6 våningar. I områdets yttre delar mot Jakobsbergs-
skogen och mot ängarna föreslås en succesivt lägre bebyggelse. Bild: Tovatt architects and planners. 

Utformning
Mot de större stadsgatorna är kvarteren i huvudsak helt slutna. En planbestämmelse som säkerstäl-
ler detta finns för berörda byggrätter (m). Mot stadsgatorna, mot centrala torget och vattenrummet 
liksom mot den större gatan i sydväst ska också bebyggelsen placeras i gräns mot gata (p). Syftet är 
att skapa en tydlig urban prägel för dessa kvarter. Entréer mot de större stadsgatorna, Jakobsbergs-
allén och Rosenborgsgatan, ska orienteras mot gatan och markeras i fasad. Entréerna ska också 
vara genomgående mellan gata och gård (generell bestämmelse). Boende ska inte behöva gå ut på 
gatan för att nå gården. 

Hur bottenvåningar är utformade påverkar i väldigt stor utsträckning hur vi upplever byggnader 
som helhet. Det är därför av stor vikt att gestalta bottenvåningarna och göra de öppna och välkom-
nande för att bidra till upplevelse- och variationsrika hus och gaturum. Utöver de handelslokaler 
som iordningsställs ska cykelförråd, cykelverkstäder, tvättstugor, gemensamhetslokaler, återvin-
ningsrum och andra rum som inte är bostäder utformas med fönster och inbjudande dörrar där 
det är möjligt. I de lägen där möjligheterna och behoven av handels- och centrumlokaler bedömts 
störst reglerar detaljplanen att lokaler för centrumändamål ska utföras (v1 och v2). Se vidare under 
Kommersiella lokaler i bottenvåning. 

Planen reglerar förgårdsmark inom i princip hela planområdet. Förgårdsmarken varierar mellan 1,5 
och 4 meter. Förgårdsmarken möjliggör grönska, balkonger, väderskydd över entréer, cykelparke-
ring på egen fastighet och uteservering i lämpliga lägen. Mot stadsgatorna (Rosenborgsgatan och 
Jakobsbergsallén) bör förgårdsmarken inte innehålla privata uteplatser för enskilda lägenheter, dessa 
orienteras mot innergården eller mindre gator för att behålla en mer offentlig karaktär mot de större 
gatorna. För att nå en god och omsorgsfull gestaltning av de relativt många byggnader för tekniska 
anläggningar som planen behöver innehåller plankartan en generell utformningsbestämmelse för 
utformning av dessa.  
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Bestämmelser om byggrätter och exploateringsgrad  
Byggrätterna i detaljplanen regleras i huvudsak med bruttoarea, byggnadsarea, våningsantal och 
begränsningar av byggnadsdjup. Våningsantal är högst mot stadsgatorna och blir successivt lägre i 
områdets inre kvarter och mot omgivande naturmark (I-VIII). 

Eftersom bilparkering i huvudsak föreslås samlas i gemensamma garage och parkeringshus kommer 
gårdarna i huvudsak användas för utevistelse samt kompletterande behov i kvarteren såsom cykel-
ställ under skärmtak, komplementbyggnader, redskapsförvaring, växthus mm. Komplementbygg-
nad får anordnas till som högst fyra meters höjd (++++ och generell bestämmelse).

De flesta kvarter innehåller bestämmelser om största bruttoarea (e1 000). Bruttoareorna är uträkna-
de så att ett högt våningsantal i en del av kvarteret förutsätter att andra delar byggs lägre. Vånings-
antalet i plankartan är högt för att möjliggöra variationer av våningshöjder inom kvarteren. Det 
högsta våningsantalet kan aldrig omsluta en hel gård där bruttoarea angivits då arean begränsats. 
Inglasade balkonger räknas inte in i bestämmelsen om största bruttoarea. För att säkerställa att ska-
lan bryts ned skalan och även få till en variation och ett bearbetat övre avslut på bebyggelsen finns 
bestämmelse v3 som innebär att om det högsta antalet våningar nyttjas så ska översta våningen 
göras indragen eller utföras som inredd vind. Bestämmelsen finns på alla byggrätter mot Jakobs-
bergsallén och i övriga delar av planen där den översta våningen har bedömts behöver bearbetas för 
att uppnå syftet ovan. 

För några av byggrätterna för skola och förskola, för maskinhall och komplementerande byggnader 
till golfklubben, liksom till växthus eller samlingshus för odlingslotterna anges byggnadsarea. Bygg-
nadsarean syftar till att ge flexibilitet i placering och utformning av byggnaden (e2 000).

För de byggrätter där friliggande hus och småskalig bebyggelse planeras tillåts en största byggnad-
sarea per fastighet om 120 kvm för friliggande enbostadshus (huvudbyggnad). Utöver det tillåts 40 
kvm för komplementbyggnad/er med en högsta totalhöjd om 4 meter. Största tillåtna byggnadsarea 
för annat än friliggande enbostadshus är 45% av fastighetsarean. Minsta tomstorlek för friliggande 
enbostadshus är 400 kvm (e3).

För många av kvarteren har gårdar säkerställts genom kryssmark som på kartan markeras med 
(++++). Syftet är att säkerställa gårdsmiljö. 

Mark begränsas genom att byggnad inte får uppföras, dvs prickmark som på kartan markeras med 
(::::) och mark där endast komplementbyggnad får placeras, dvs kryssmark som på kartan markeras
med (++++).
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Princip för områdets nya parker, 
grönstråk, promenader och natur-
områden i relation till befintliga 
naturområden  i anslutning till 
planområdet. 

Grönstruktur
Området gränsar direkt mot de stora rekreations- och naturområdena Jakobsbergsskogen, Ma-
riebergsskogen, Mariebergs strandängar, golfbanan i söder liksom Klarälven som omgärdar hela 
planområdet. Utmed älvgrenarna finns långa promenadmöjligheter vid vatten. Natur- och rekrea-
tionsområdena är stora kvaliteter för området.

Karaktären på naturmiljön i området är ett öppet, flackt gräsområde som endast på små ytor bryts 
av träd och dungar. Vegetationen är låg och slås till stora delar, antingen genom golfbanans skötsel i 
södra delen eller genom slåtter på den av kommunen utarrenderade marken i norra delen. Angräns-
ande mot älven finns en smal bård av ung lövskog som domineras av sälg, gråal och björk. I älvens 
innerkrök i söder finner man även smalare vassbälten. Små delar av området består av fuktiga och 
naturliga kärr. Inom golfbanan finns ett antal anlagda dammar. De öppna markerna i norra delen av 
planområdet har slåttergynnad flora. I den södra delen av planområdet finns golfbanan, med delvis 
slåttergynnad flora mellan banorna, samt en lövbård mot älven. Naturvärdena, på särskilt de öppna 
ytorna, bedöms som höga till mycket höga. Området bedöms viktigt som fågellokal och det finns 
också en stor population av nattviol. Djupare beskrivning av naturvärden finns i planens MKB och 
i de relativt många underutredningar som tagits fram. 

Planförslag
Strukturen har utarbetats så att den ska förbinda och knyta samman planområdets bebyggelse och 
kvarter med omgivande viktiga natur- och rekreationsområden. De viktiga biotoperna Jakobsbergs-
skogen, ängsmarkerna väster om landningsbanan, golfbanan, Mariebergs strandängar öster om 
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planområdet och strandpromenaden utmed älven är viktiga element som knyts samman i planen. 
Gröna stråk knyter ihop Jakobsbergsskogen med Mariebergsskogen/Mariebergs strandängar i öster, 
med golfbanan centralt i området vid flygledartornet, Jakobsbergsskogen med ängsmarken i väster. 
Mellan södra Sommarro och Jakobsberg sparas och anläggs ett brett grönsstråk som föreslås som 
parkmark. 

Två stora ytor av ängsmarken bevaras väster om landningsbanan. I sydvästra delen av planområdet 
planläggs en del av den befintliga golfbanan, korthålsbanan väster om landningsbanan, som natur 
och skötseln föreslås övergå till ängsslåtter. Denna mark hjälper att knyta ihop narturmarkerna 
söder om området utmed älven. I anslutning till ängsmarken och ängspromenaden finns möjlighet 
att anlägga parker. 

Ingen del av Natura 2000-området planläggs. 

Inom strukturen har parker för de närboende planerats. Parkmiljöer anläggs i anslutning till vatten, 
intill ängsmarkerna direkt väster om landningsbanan liksom inom strukturens gröna stråk. Mindre 
parker finns inordnade i strukturen. 

Ängarna i väster hyser en mycket stor population av nattvioler. Den allra största koncentrationen 
har visat sig ligga nordväst om den centrala hamnen som därför planläggs som Natur. I detta läge 
föreslås att nattviolerna lyfts fram genom information men också med vistelseplatser och kanalise-
ring av hur människor rör sig i anslutning till ängen. Det är en stor kvalitet och något unikt att lyfta 
fram som orkidéäng. 

Stråket utmed älven rustas upp i samband med att vall till skydd mot översvämning byggs. Utmed 
älven kan vegetationen sparas i stor utsträckning men gallras ur för att skapa trivsamma miljöer för 
människor i strandkanten och intill bryggor. Det befintliga staketet utmed strandpromenaden tas 
bort. Planen bedöms uppfylla alla målen när det gäller närhet till grönområden som omnämns i 
kommunnens grönsstrukturplan, Alla invånare ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom 100 meters 
avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd 
(cirka 2,5 km). 

Golfbanan och aktivitetsytorna i söder planläggs som kvartersmark (besöksanläggningar). För att 
säkerställa att områdena ska upplevas som tillgängliga och inbjudande liksom för att områdena ut-
anför säsong eller när aktiviteter inte pågår inte ska påverka hur människor kan röra sig över ytorna 
så innehåller plankartan en bestämmelse om att områdena inte får stängslas/hängnas in (n).
 
Gårdar
Det är viktigt att gårdarna blir så användbara som möjligt. Småbarnslek, sittmöjligheter, grönska 
och trädgrönska är viktiga delar i en upplevelserik gårdsmiljö. Lekplatser för de minsta barnen ord-
nas inom respektive bostadskvarter. På många av gårdarna finns på plankartan bestämmelse om att 
parkering ej får finnas (ej parkering), parkering ska istället lösas i de gemensamma garagen eller i 
gemensamma parkeringhus/mobilitetscentrum. Generell bestämmelse finns om att det på bostads-
gårdarna ska finnas plantering och plats för utevistelse. Bostadsgårdarna eller gårdsbjälklag som 
utgör bostadsgård ska till minst hälften av ytan (lägenheters uteplatser inräknade) planteras. Bestäm-
melserna syftar i huvudsak till att gårdarna till stor del ska utformas för utevistelse, lek, plantering, 
vegetation, social aktivitet för att på detta sätt bidra till en god boendemiljö. 

Överblickbarhet och trygghet är viktigt för att gårdarna ska bli använda och omtyckta. Gränsen 
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mellan privat och offentlig mark kan behöva tydliggöras, tex med mindre höjdskillnader, låga murar 
eller planteringar. Utformningen av gränsen mellan privat och offentlig mark ska vara tydlig utan att 
vara avvisande. Gårdar får gärna vara av varierande karaktär. De kan exempelvis bestå av naturlika 
planteringar, odlingsmöjligheter, träd, rabatter eller lekbuskage. Trädgårdsbyggnader såsom pergo-
lor och växthus kan ge gårdarna ytterligare boendekvalitet. Gårdar ska utföras så att dagvatten kan 
fördröjas. Gårdar ska också höjdsättas så att dagvatten vid häftiga regn leds ut från fastigheten och 
inte riskerar att skada hus eller anläggning.

Inspirationsbild. Bostadsgård med rumsskapande pergola. 

Inspirationsbild. Uteplats på lummig 
innergård avgränsad av häckar.

Inspirationsbild. Lekutrustning för de små och sittmöjligheter för 
de äldre. 

Inspirationsbild. Komplementbyggnad för 
social samvaro. Inspirationsbild. Grönskande gård. 



25

Service och verksamheter. Bild: Tovatt architects & planners och stadsbyggnadsförvaltningen.
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Kommersiella lokaler i bottenvåning.
Bottenvåningar med verksamheter medges i huvudsak inom samtliga byggrätter. I områdena kring 
de olika noderna i området samt vid bad- och båtplatserna bedöms de bästa lägena för handel, 
restauranger samt dagligvaruaffärer finnas. I de lägen där handel, service eller annan utåtriktad 
verksamhet bedöms ha bäst förutsättningar (runt centrala torget) och där det är viktigast med aktiva 
bottenvåningar finns bestämmelse om att minst 50% av bottenvåningens fasadlängd mot gatan ska 
innehålla lokaler för centrumverksamhet och ha en lägsta våningshöjd om 4 meter (v1). I de lite 
mindre tydliga handelslägen (i anslutning till norra platsen och flygfältstorget), finns bestämmelsen 
(v2)om att bottenvåningens fasad mot gata ska innehålla minst 30% lokaler och ha en lägsta vå-
ningshöjd om 3,7 meter. Längs mindre publika stråk finns inte samma krav på verksamhetslokaler, 
där kan bottenvåningarna innehålla bostäder, lokaler för husets eller kvarterets behov som cykel-
verkstad, samlingslokal eller tvättstuga. 

Södra platsen
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25JAKOBSBERG,  Tovatt Architects and Planners AB,  2017-10-20

Surfscating

INFORMELLA AKTIVITETER

25JAKOBSBERG,  Tovatt Architects and Planners AB,  2017-10-20

Surfscating

INFORMELLA AKTIVITETER
Inspirationsbilder av informella aktiviteter inom den planerade aktivitets- och evenemangsytan inom och 
intill landningsbanan längst i sydväst.

Offentlig service - Skola, förskola, äldreboende, kultur- och fritid
Fyra nya friliggande förskolor planeras inom planområdet. Förskolorna har placerats intill natur-
mark, tre stycken i anslutning till Jakobsbergsskogen samt en ut mot ängsmarken längst i sydväst. 
Förskoletomten öster om Jakobsbergsskogen är ca 6300 kvadratmeter stor. De tre förskolorna väs-
ter om Jakobsbsgersskogen är 6000, 8000 och 6400 kvadratmeter stora. Förskolorna bedöms kunna 
utformas för mellan 6 och högst 8 avdelningar per förskola med en gårdsyta om 40 kvadratmeter 
per förskolebarn. Totalt kan därför ca 30 förskoleavdelningar byggas som fristående förskolor inom 
planområdet. Alla kvarter i övrigt innehåller bestämmelsen bostad. Inom användningen bostad 
ingår bostadskomplement. Liksom tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, lekplats och miljöhus för 
flerbostadshus kan även förskola i begränsad omfattning som är inrymd i ett flerbostadshus be-
traktas som bostadskomplement (Boverket, PBL Kunskapsbanken 2018-09-27). Det kan därför bli 
aktuellt med mindre förskolor i bottenvåningar på bostadshus. Blir det aktuellt vid genomförandet 
så ska plats väljas där en bra förskolegård kan skapas och där hämtning och lämning liksom varu-
distribution kan ske på ett bra sätt. Vid utformning av gator, gårdsgator och gång- och cykelvägar 
till skolor och förskolor är det viktigt att prioritera trygga miljöer för fotgängare och cyklister.

Illustration av centrala torget och möjlig bebyggelse och verksamheter i bottenvåningarna runt det. I fonden syns föreslagen vattenspegel med 
bassäng och bryggor. Bild: Tovatt architects & planners
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Detaljplanen innehåller också möjligheter för en ny grundskola. Skolfastigheten är ca 22 500 kva-
dratmeter stor och lämpar sig för grundskolan. Skolan ligger i kanten på Jakobsbergsskogen och 
intill det centrala torget. Någon del av skolverksamheten, exempelvis bibliotek, kan inrymmas i 
byggrätterna inom och vid torget. Biblioteket skulle därmed kunna användas av skolan under dagtid 
och öppet för allmänheten kvällstid. För skolfastigheten är byggrätten flexibel, en placeringsbestäm-
melse (entré) finns som syftar till att skolbyggnaden placeras och att dess huvudentré ska vändas 
mot det torg som formats framför byggnaden för att knyta skolan som en samverkande del med 
stadsdelen.  

Äldreboende, trygghetsboenden och vårdboenden är möjliga inom bostadsanvändning. 
Inom förskoletomterna har möjlighet givits att anordna vårdverksamhet för att skapa en större 
flexibilitet i planen över tid. 

För kultur- och fritidsverksamhet finns möjlighet för olika lokaler och ytor. Intill det centrala torget 
finns byggrätter som kan nyttjas för kultur- och fritidsverksamhet. Bibliotek, musik-, teater, utställ-
ningar mm kan med fördel inrymmas i hela eller delar av dessa byggrätter. Läget möjliggör sam-
ordningsvinster med intilliggande grundskola. Längst ner i sydväst sparas knappt 400 meter av den 
befintliga landningsbanan och ytor för idrott, evenemang och aktiviter, både spontana och planlagda 
är möjliga och bör kombineras. Inom detta området finns också byggrätter som möjliggör exempel-
vis idrottshall, byggnader för omklädning, kultur mm. 

Rosenborgsgatan
Jakobsbergsallén
Södra gatan
Bussgata

Skogskanten/
Lokalgata

Blågrönt stråk
Gårdsgata
Kantgata/
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Gator och trafik
Områdets trafikplanering bygger på inriktningen i kommunens trafikplan (2014-01-13) som anger 
att för att kunna uppnå kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100.000, krävs inte enbart att vi 
kan ta hand om den förväntade totala resandeökningen utan också att dagens färdmedelsfördel-
ning förändras. Dagens färdmedelsfördelning är inte långsiktigt hållbar om målen för Karlstads 
utveckling ska kunna uppnås. I första hand är inriktningen att öka andelen gång- och cykeltrafik och 
utveckla kollektivtrafiken som ett konkurrenskraftigt alternativ till de individuella bilresorna.

Planeringen måste därför inriktas på att göra dessa färdmedel relativt mer attraktiva än bilen. Bilens 
många fördelar i form av komfort och flexibilitet måste mötas av ett attraktivt system för gång- och 
cykelresor samt ett större utbud av kollektivtrafik med konkurrenskraftiga restider. Även översikts-
planen ger i sina grundläggande stadsbyggnadsprinciper denna inriktning: Planering för ett balanse-
rat transportsystem – rätt färdmedel till rätt resa. 

I Jakobsberg, med sitt centrala läge, blandade innehåll och läge intill natur- och rekreationsområden 
ska det vara enkelt att leva utan bil för de allra flesta resor inom Karlstad. Med en prioritering av 
effektiv kollektivtrafik och gena och trygga gång- och cykelvägar prioriteras hållbara och mindre 
utrymmeskrävande transportmedel i förhållande till privatbilen. 

För planprojektet har tre utredningar avseende trafik tagits fram: Mobilitesplan för Jakobsberg - fokus 
hållbara resor (Ramböll 2019-12-20), Trafikkonsekvenser, rapport (Ramböll 2020-06-25) samt Trafikscenario 
Jakobsberg Utredning bussfält (WSP 2017-05-09). Mobilitesutredningen har tagits fram för att komma 
längre med inriktningen att skapa extra goda förutsättningar ett hållbart transportsystem och ett 
minskat bilberoende. Syftet med PM Trafikkonsekvenser är att beskriva kapacitet inom planområdet 
på Jakobsbergsallén, beskriva framkomlighetseffekter på omgivande påverkat gatunät exempelvis 
Hultsbergsmotet samt vid plankorsning Skoghallsbanan/Ullebergsleden samt övergripande disku-
tera trafiksäkerhet i relevanta punkter. Trafikscenario Jakobsberg Utredning bussfält (WSP 2017-
05-09) syftar till att utreda om ett busskörfält eller andra bussprioriterade åtgärder behövs genom 
Jakobsberg för att säkerhetsställa en god framkomlighet för busstrafiken. Utöver dessa trafikutred-
ningar har planprojektets gatuhierarkier med föreslagna gatusektioner och gatutypplan också tagits 
fram och illustreras nedan i denna planbeskrivning. 
  
Kollektivtrafik
Genom området planeras snabbusslinjen Karlstadsstråket, som ska vara en snabb och effektiv kol-
lektivtrafiklösning med hög turtäthet. Karlstadsstråket ska förbinda Bergvik i väster med Karlstads 
centrum och vidare till Karlstads universitet i öster. Genom Jakobsberg går Karlstadsstråket på 
Jakobsbergsallén i samma körfält som biltrafiken. Stor omsorg ska läggas vid utformning av buss-
hållplatser för att bussen ska bli attraktiv att välja. Hållplatserna föreslås planeras enligt detalj nedan. 
Bussen stannar vid kantsten utan att svänga av gatan. Stort utrymme ges fotgängare och cyklister 
runt hållplatsen. Biltrafiken kan passera stillastående buss men på ett smalare körfält, Jakobsbergsal-
léns mittremsa föreslås smalnas av förbi hållplatsen. Fyra hållplatser planeras inom planområdet för 
snabbusslinjen; Norra platsen, Centrala torget, Flygfältstorget/Södra platsen och Rosenborgsgatan 
(se karta). Linje 3 som idag slutar på Sommarrovägen föreslås förlängas genom Jakobsberg och 
istället få sin ändhållplats längst i söder i det nya området och en hållplats på väg ner utmed Södra 
gatan.  

Simuleringen om behov av busskörfält (Trafikscenario Jakobsberg Utredning bussfält WSP 2017-
05-09) visar att ett busskörfält inte behövs längs med Jakobsbergsallén för att säkerhetsställa god 
framkomlighet för busstrafiken. Det behövs inte heller några särskilda prioriteringsåtgärder i 
korsningspunkterna längs med Södra förbindelsen för att säkerhetsställa en god framkomlighet för 
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bussarna med de prognostiserade trafikvolymerna. Simuleringen enligt utredningen om busskörfält 
Scenario Jakobsberg 2017-05-09, visar att det endast är på Rosenborgsgatan norrifrån, i anslut-
ning till planerad cirkulationsplats, som det uppstår vissa kapacitetsproblem under eftermiddagens 
maxtimme. Därför föreslås ett separat busskörfält på Rosenborgsgatan i sydlig riktning med fri 
högersväng in mot allén. På så sätt kan snabbussen ledas förbi den köbildning som kan uppstå i 
korsningen mellan Jakobsbergsallén och Rosenborgsgatan.

Vid centrala torget/centrala hamnen ger detaljplanen möjlighet till ett större väderskydd för kol-
lektivtrafiken (väderskydd). Syftet med bestämmelsen är att ett väderskydd med extra kvalitet för 
resenären och som symbol för snabbusstrafiken ska vara möjligt att anordna. Mer traditionella 
väderskydd ryms i övrigt inom bestämmelsen Gata. 

Gång- och cykeltrafik
Öster om Rosenborgsgatan behålls den befintliga gång- och cykelbanan. Denna är viktig för snabb 
cykeltrafik mot Karlstads centrum, mot Hammarö och som rekreationsstråk. Utmed Rosenborgsga-
tan planeras även en ny gång- och cykelbana på västra sidan gatan, intill de nya fasaderna. Separata 
gång- och cykelbanor finns också i förslaget utmed Jakobsbergsallén, på båda sidor av gatan, liksom 
på Södra gatan (den lite större angöringsgatan till sydvästra delen av planområdet) Separata gång- 
och cykelbanor finns också på gatan i Skogskanten/Skolstråket som säkerställer separata gång- och 
cykelbanor till samtliga förskolor och skolor. Andra viktiga stråk för gång- och cykeltrafiken är 
stråket längs ängsmarkerna i väster (Kantgatan/Ängspromenaden) intill landningsbanan, liksom på 
bostadsgatorna där de flesta ska utformas som gårdsgator med prioritering av gång- och cykeltrafik 
och där tillåten biltrafik sker på oskyddade trafikanters villkor. 

15JAKOBSBERG  20-04-30
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Föreslagna hållplatslösningar utmed Jakobsbergsallén. Bild: Tovatt architects & planners/Ramböll/SBF
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Runt 12 övergångsställen planeras på Jakobsbergsallén för att överbrygga gatans barriäreffekt. Ga-
tans sektion har tagits fram för att fotgängare ska kunna passera ett körfält i taget med trafik endast 
från ett håll med en generös mittremsa som delar passagen över gatan i två. Vid det centrala torget 
ska torgytorna vara påtagliga i utformning av platsen och biltrafikanter ska dämpa hastigheten och 
tydligt uppleva torgmiljön. 

En planskild korsningspunkt med Jakobsbergsallén finns i norr vid brofästet där gång- och cykel-
trafiken passerar under Kartbergsbron utmed Klarälven och ansluter mot befintliga stråk utmed 
Älvgatan. 

En gång- och cykelväg genom Jakobsbergsskogen knyter ihop planområdet med Östra Jakobsberg 
och Rosenborgsgatan. Gång- och cykelvägen ligger i ett släpp i biotopsskyddet vilket möjliggör en 
ny gång- och cykelväg av god kvalitet genom skogen. 

Förslag till sektion och utformning av Kantgata/Ängspromenad mot ängarna i väster. Bild: Tovatt architects & planners

Inspirationsbilder för Kantgata/Ängspromenad mot ängarna i väster. Bilder: Tovatt architects & planners/02 Landskap
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SKOLSTRÅK/SKOGSKANT
5 933,2 m2

7 147,1 m2
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7 917,4 m2

angöring skola och förskola? 
lågfartsbana för cykel?

V Ä S T R A J A K O B S B E R G

S K O G S K A N T

G E M E N S A M T S T R Å K F Ö R G Å N G/C Y K E L PA R A L L E LT M E D K Ö R F Ä LT F Ö R B I L /C Y K E L 

Förslag till sektion och utformning av Skogskant/Skolstråket mot skolorna och skogen i öster. Bild: Tovatt architects & planners
Nedan inspirationsbilder för Skogskanten/Skolstråket.

På den nya Kartbergsbron föreslås gång- och cykelbanor på båda sidor körbanorna. Dessa kommer 
innebära enkla gång- och cykelkopplingar mellan samtliga omgivande områden: Jakobsberg (både 
öster och väster om Jakobsbergsallén), Sommarro, Kartberget och Bellevue samt Romstad och 
vidare till Gruvlyckan. Med bron skapas enkla kopplingar även till Bergviks köpcentrum. 

Utmed ängsmarkerna i väster och golfbanan i söder planeras gång- och cykelytor. Ytorna blir 
attraktiva ängspromenader för rekreation och förflyttning. Ängspromenaden utgör gränsen mellan 
bebyggelsen och ängsmarkerna. 

Planområdet föreslås också på sikt att knytas samman med Björkås och Knappstad på andra sidan 
Klarälven med hjälp av två nya gång- och cykelbroar som skulle ge stora fördelar då de kopplar 
samman områden, människor, service och rekreationsområden. Vid brofästet på Björkås-sidan 
finns idag en samlingsplats för bostadsområdet. Här finns bryggor och en liten sandstrand. Vid 
detaljerad utformning av bron ska hänsyn tas till den befintliga miljön som behöver hanteras i en 
helhet. Detaljplanen illustrerar en svängd bro som skulle möjliggöra att sandstranden ligger kvar. 
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Skiss över hur en svängd gång- och cykelbro skulle kunna ansluta mot Björkås. Brofästet på västra sidan måste studeras i detalj vid genom-
förandet för att behålla en attraktiv plats på Björkås. Detaljplanen är flexibel i placering av bron. Skiss: 02 Landskap

Alternativ med broplacering ytterligare norrut finns, liksom omarbetning av stranden eller bryggläg-
gen, finns. Dessa är frågor som måste studeras i detalj vid genomförandet bron vid Björkås. Detalj-
planekarta ger stor flexibilitet i placering och utformning av bron. 
 
Cykelparkering ska anordnas inom kvartersmark enligt gällande parkeringsnorm. För cykel anger 
nuvarande parkeringsnorm (uttryckt i antal cykelplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea) 30 för 
flerbostadshus med lägenhetsstorlekar under 40 kvm och 35 för lägenhetsstorlekar över 40 kvm. 

Biltrafik och gatumiljö

Planförslag
Planområdet angörs via Rosenborgsgatan, mot Ullebergsleden/Skoghallsvägen via en ny bro över 
Västra älvgrenen vid Kartberget samt mot Hammaröleden via Jakobsbergsbron (befintlig och sedan 
via en ny, planerad Jakobsbergsbro). Huvudgatan, Jakobsbergsallén, genom Jakobsberg är del av 
trafikkopplingen mellan Hammaröleden sydost om planområdet till Ullebergsleden nordväst om 
planområdet, väster om Klarälven (den s.k. Södra Förbindelsen). Med en ny bro vid Kartberget och 
en utbyggd huvudgata genom Jakobsberg tillkommer även en ny tillfart till sjukhuset från väster. 

Utformningen av Jakobsbergsallén ska både fungera för genomfartstrafik liksom för lokal trafik för 
de som bor och arbetar i Jakobsberg. En förprojektering har tagits fram för gatan som framgår av il-
lustrationsplanen. Grundsektionen på allén innebär att bil- och busstrafik har ett körfält i varje rikt-
ning. Mellan körfälten finns en genomgående generös grönyta som ger flexibilitet över sträckan, ger 
möjlighet att fördröja dagvatten och ger enkla möjligheter att korsa Jakobsbergsallén för fotgängare. 
Framtagna typsektioner och typplan för områdets gator följer nedan. 
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Planförslaget är utformat för att koncentrera områdets trafik till huvudgatan och i övrigt utforma 
gator och parkeringsanläggningar så att så lite biltrafik som möjligt sker på områdets övriga gator. 
Utmed allén planeras för två cirkulationsplatser vid de Y-formade brytpunkterna i allén och 6 kors-
ningspunkter från vilka man når det småskaliga gatunätet. Dessa korsningar utförs med separata 
vänstersvängfält för att möjliggöra flyt i den genomgående trafiken. De två cirkulationsplatserna har 
bland annat som syfte att skapa vändmöjligheter för lokal trafik. Hastighetsbegränsning på Jakobs-
bergsallén föreslås till 40 eller 50 km/h. Konsekvensberäkningar avseende trafikbuller och luftkvali-
tet har gjorts på hastighetsgränsen 50 km/h. 

Biltrafik tillåts på gator som planläggs som GATA och GÅRDSGATA. Föreslagna sektioner och 
planer för dessa gator har föreslagits för att biltrafiken ska underordnas och plats finnas för oskyd-
dade trafikanter. På gårdsgator har utformning tagits fram så att biltrafik sker på de gåendes villkor. 
Gator och gårdsgator inom Jakobsberg ska fungera för angöring för alla fastigheter men gatorna 
ska upplevas så trygga att föräldrar vågar släppa sina barn att gå själva utan att känna otrygghet. 

Mot Rosenborgsgatan och mot Jakobsbergsallén har ur trafiksäkerhetssynpunkt utfartsförbud regle-
rats direkt från kvartersmark (generell bestämmelse). Ett undantag för detta gäller kvartersmark i 
öster som markerats med texten ”utfart” där utfart från kvartersmark är möjligt. 

Jakobsberg kopplas inte ihop för personbilstrafik med befintliga gator inom Sommarro. Däremot 
planläggs en gata där busstrafik, gång- och cykeltrafik liksom ambulanstrafik till sjukhuset medges 
(Bussgata).  

Jakobsbergsallén, Rosenborgsgatan och Södra gatan ska planteras med alléträd utmed gatan (träd). 
Några befintliga alléer (och därmed biotopsskydd för allé) finns inte i området idag. De träd som 
planteras får föryngras, ersättas med andra arter eller ersättas i nytt läge (längs samma gata, inom ca 
30 meter från ursprungligt träd). Bestämmelsen ”träd” syftar bland annat till att uppnå en posi-
tiv gatubild, trivsam stadsmiljö, bryta ned skalan på gaturummet, uppnå temperaturreglering och 
motverka värmeröar. Bestämmelsen innebär att det allmänna biotopskyddet aldrig träder i kraft för 
de i denna detaljplan reglerade nyplanteringen av alléer. Det finns därmed en antagen detaljplan 
innan biotopskyddet beslutades då inga vuxna träd finns i området innan detaljplaneläggningen (8 
a § FOM). Bestämmelsen ”träd” syftar därmed både till att säkerställa planterade och trivsamma 
gaturum i stadsdelen liksom till att ge kommunen rådighet att utan omfattande dispensprocesser 
möjliggöra skötsel, underhåll (bland annat i samband med ledningsomläggningar eller mindre gatu-
ombyggnader) liksom förändringar av de tillkommande trädraderna.
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Södra Gatan

Förslagen sektion och utformning av Södra Gatan. Bild: Tovatt architects & plannersFörslagen sektion och utformning av Södra Gatan. Bild: Tovatt architects & planners

Södra Gatan
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Lokalgata

Föreslagen sektion för områdets lokalgator. Bild: Tovatt architects & planners

Gårdsgata

Föreslagen sektion och utformning för områdets gårdsgator. I högra kanten inspirationsbilder. Bild: Tovatt architects & planners
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Blågrönt stråk, typ 1

Blågrönt stråk, typ 2

Föreslagen utformning för gatytyperna/parkstråken/dagvattenstråken centralt i området. I högra kanten inspirationsbilder.
Bilder: Tovatt architects & planners samt 02 Landskap
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Bilparkering
Angöringsparkering och kortare parkering tillåts på en del av områdets gator men långtidsparkering 
ska ske i områdets mobilitetscenter och gemensamma garage. Att samla parkering i gemensamma 
garage har flera fördelar. Det möjliggör en minskad trafik inne i området, det ger gång-, cykel och 
kollektivtrafik en fördel då en promenad till bilen gör den lite mindre attraktiv för korta resor. 
Gemensam parkering innebär också att garage under kvarteren kan undvikas vilket innebär att 
bostadsgårdarna kan göras grönare och därmed bidra till trivsamma boendemiljöer liksom fördröja 
dagvatten. Samlade parkeringsanläggningar är också en relativt flexibel lösning då kvarter med 
underbyggda garage gör dessa lokaler svåra att använda till något annat om behovet av parkering 
skulle minska i framtiden. Parkeringshus är därtill billigare att bygga jämfört med garage under mark 
och under bebyggelse.

Parkering till golfklubben är möjlig som markparkering strax väster om föreslagen klubblokal 
liksom i intilliggande mobilitetscenter. Enstaka parkeringsplatser för bilpool, angöringsparkering 
liksom handikapparkering medges även inom de kvarter som givits egenskapsbestämmelsen ej 
parkering. 

I parkeringsnormen, godkänd av kommunstyrelsen 2016-12-13, redovisas området delvis inom zon 
2 och delvis inom zon 3. I planarbetet har en bedömning gjorts, med anledning av det centrala lä-
get, föreslagen kollektivtrafikstandard och planförslagets blandning av boendetyper, att området bör 
räknas till zon 2. För zon 2 anger den nu aktuella parkeringsnormen för bil 1-4 bilplatser per 1000 
kvm bruttoarea för lägenheter under 40 kvadratmeter och 1-8 bilplatser per 1000 kvm bruttoarea 
för lägenheter som är över 40 kvadratmeter stora. För kontor anger parkeringsnormen 1-5 bilplatser 
och för dagligvaruhandel 20-30 bilplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea. 

En uträkning för områdets behov utifrån nu gällande parkeringsnorm har gjorts. Totalt bedöms 
ca 2600 bilparkeringsplatser behöva tillskapas. Planen är utformad så att möjlighet finns att skapa 
dessa i områdets mobilitetscenter samt inom några kvarter som garage. 

Parallellt med planarbetet har en mobilitetsutredning tagits fram. Syftet har varit att vara stöd för 
planarbetet och det efterföljande genomförandeskedet med målsättnignen att öka andelen hållbara 
resor och behovet av privatbilen för invånarnas mobilitet. Processen med mobilitesplanen har bland 
annat lett till förslagen om separata p-anläggningar, placering av dessa, blandning av olika verksam-
heter inom planområdet, cykelstråk inom och utanför området, prioriteringar mellan olika trafikslag 
inom gatunätet mm. Utredningen innehåller också frågor om genomförandeekonomi, ekonomi, 
krav på cykelplatser mm som är viktigt vid kommande markanvisningar, genomförandet i stort 
liksom driften på skt i området. Dessa frågor kan och bör dock inte ytterligare regleras med detalj-
planeinstrumentet. Utvecklingen inom denna sektor av mobilitetslösningar går fort just nu. 
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Inspirationsbilder för utformning 
av mobilitetscenter. 

Skiss av utformning av mobilitescentret vid norra platsen. Bild: Tovatt architects & planners

Möjliga gemensamma mobilitetscenter och garage inom detaljplanen. 

Mobilitetscenter

Flexibel byggrätt som möjliggör 
ytterligare mobilitetscenter 

Garage under byggnad eller 
gård möjligt

ACCENTBYGGNADER REFERENSER 
 båttenvånningar och funktioner

exempel på mobilitetshus

exempel på kulturhuslokaler på bottenvåning
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Trafikkonsekvenser
Utvecklingen av Jakobsberg liksom byggandet av Södra Förbindelsen innebär trafikkonsekvenser 
för Karlstad. Bedömningar av trafikmängder har gjorts utifrån Karlstads trafikmodell. Bedömning-
arna utifrån utbyggt Jakobsbergsområde och beräkningar i trafikmodellen utifrån byggandet av 
Södra förbindelsen, liksom andra utvecklingsområden i Karlstad pekar på att trafikmängderna 2040 
skulle kunna bli ungefär 10 000 fordon/dygn på Jakobsbergsallén, 7000 fordon på Rosenborgsgatan 
i höjd med området liksom norr om området in mot Karlstads centrum, 9500 fordon per dygn på 
Rosenborgsgatan söderut mot Hammaröleden och Jakobsbergsbron, samt ca 15 000 fordon på Ul-
lebergsleden väster om den nya cirkulationsplatsen på Skoghallsvägen. 

I trafikkonsekvensutredning (Trafikkonsekvenser, rapport Ramböll 2020-06-25) finns kapacitetsbe-
dömningar inom planområdet på Jakobsbergsallén, bedömningar av framkomlighetseffekter på 
omgivande påverkat gatunät exempelvis Hultsbergsmotet samt vid plankorsning Skoghallsbanan/
Ullebergsleden samt övergripande diskussion kring trafiksäkerhet i relevanta punkter på kommunalt 
gatunät. 

Sammanfattningsvis skriver Ramböll att föreslagen utformning av Jakobsbergsallén klarar kapaci-
tetsmässigt de beräknade flödena för en framtida situation med kommunens samlade utbyggnader 
till 2040. Även omkringliggande vägnät, både statligt och kommunalt, förväntas också kapacitets-
mässigt klara de trafikmängdsökningar som föreslagen detaljplan för Jakobsberg medger. Detta 
gäller förutsatt att de planerade åtgärderna vid Hultsbergsmotet samt vid Kartbergscirkulationen 
genomförs. Eftersom analyserna gjorts utifrån kommunens samlade bebyggelseutveckling fram 
till 2040 kan bidraget från Jakobsbergs utbyggnad anses ligga på ”säkra sidan” och därmed också 
påverkan på E18, Hammaröleden samt korsningarna med Skoghallsbanan.

Ramböll skriver vidare att alla förutsättningar finns för att nyexploateringen av Jakobsberg ska 
kunna bidra till ett hållbart resande. Genomförda analyser visar att påverkan på Trafikverkets infra-
struktur förväntas bli begränsad, det gäller speciellt då man tillämpar en målstyrd planering och där 
kommunen, i samverkan med Trafikverket och andra aktörer, aktivt arbetar med verktyg som leder 
till ett hållbart transportsystem.

Den ökade trafiken med anledning av byggandet av Södra Förbindelsen och utbyggnaden av Ja-
kobsberg medför trafikökningar och därmed troligen en ökad bullerbelastning på andra gator utan-
för planområdet. Bullerutredningen har beräknat förändringar i bullernivåer för korsningspunkten 
Skoghallsvägen/Ullebergsleden väster om planområdet liksom Hööksgatan och Rosenborgsgatan 
nordost om planområdet. Resultatet kommenteras under konsekvenser. 

Mark

Geoteknik och marknivåer
För området har ett antal borrningar gjorts för att avgöra markens förutsättningar. I PM Grund-
läggning (Sweco 2018-08-21) finns en sammanfattning av förutsättningarna för grundläggning.
Inom Jakobsbergsområdet återfinns inom de norra delarna partier med fast mark och berg i dagen.
Inom övriga delar utgörs jordlagren i regel överst av sand och silt som åtföljs av lera med
varierande mäktighet. I den nordvästra delen återfinns ett område med sand och silt ovan lera
med ringa mäktighet.
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Planförslag
Inom områden med fast mark och berg i dagen bedöms att grundläggning kan utföras ytligt.
Även inom områden med sand och silt ovan lera med ringa mäktighet bedöms att ytlig grundlägg-
ning är möjlig.

Generellt erfordras djupgrundläggning med spetsburna pålar för byggnader inom områden med
lera för ett sättningsfritt utförande. Mindre och icke-sättningskänsliga byggnader, t ex enkla förråds-
byggnader, carportar etc. bedöms kunna grundläggas ytligt inom hela Jakobsbergsområdet under 
förutsättning att mindre sättningar accepteras. Sweco skriver att beskrivningen och redovisningen 
på i utredningen bilagda kartor är översiktlig och bygger på tidigare utförda geotekniska undersök-
ningar inom området. Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras innan slutligt val
av grundläggningsmetod görs för respektive byggnad.

Tekniska system
Allmänna VSD- ledningar finns i  Rosenborgsgatan fram till Fyrklövern och i Sommarrovägen. 
Fjärrvärmeledningar finns fram till Mariebergs IP i Rosenborgsgatan och till Södra Sommarro i 
Sommarrovägen. En befintlig pumpstation finns vid Rosenborgsgatan söder om fastigheten Treklö-
vern. En pumpstation för dräneringsvatten och dagvatten inom flygplatsområdet finns längst ner i 
sydost i närheten av Jakobsbergsbron. 

Planförslag
Ett PM för spill- och dricksvatten (WSP 2019-07-01) har tagits fram för detaljplaneområdet. Utred-
ningen innehåller systemlösningar för VA-försörjning i området. En övergripande VA-lösning med 
placering och antal av nya spillvattenpumpstationer samt ungefärlig storlek och placering av eventu-
ellt fördröjningsmagasin framgår i handlingen och till denna bilagor i form av VA-ritningar. 

Utredningen föreslår på grund av drift, underhåll och och investeringskostnader ett konventionellt 
spillvattensystem. Lösningen kräver 5 st pumpstationer. Fyra av dessa planläggs i nu aktuell de-
taljplan, den femte är redan planlagd i detaljplanen för Södra Sommarro. Plankartan innehåller en 
bestämmelse om utformning av dessa pumpstationer. De ligger i fria lägen och blir synliga i närom-
rådet och en omsorgsfull gestaltning mot omgivande park- och naturmark är viktig. 

Vattentryck
Hus inom planområdet med 3 eller fler våningar kan komma att behöva egen tryckhöjning av vatten 
för att högt belägna lägenheter ska erhålla erforderligt vattentryck.

Dräneringsvatten
Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå i 
förbindelsepunkt beaktas. I normalfallet ligger dämningsnivån ca 0,1 meter över gatans nivå utan-
för fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dränvatten ska avledas med 
självfall. Hamnar dräneringen under denna nivå och inte kan acceptera att dränledningen tidvis kan 
komma att stå dämd måste dräneringsvatten pumpas. 

Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram för projektet (WSP 2019-04-08). Föreslagen dagvattenhan-
teringen från området följer i stort den befintliga marklutningen och områdets naturliga avrin-
ningstråk ska bibehålls i så stor utsträckning som möjligt. Avrinningen har delats upp i fyra områ-
den baserat på placering av pumpstationer och fördröjningsdammar. Ett av områdena är befintliga 
golfbanan där någon förändring av dagvattenhantering ej föreslås. Se karta över principlösning 
nedan. Då området är relativt flackt och omges av en invallning pga vattennivåer i omgivande reci-
pient Klarälven så föreslås att dagvattnet pumpas ut så som det görs idag. Den befintliga pumpsta-
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tionen föreslås kompletteras med en till, centralt i området, för att inte öka flödet i den befintliga 
pumpstationen (PST1) eftersom den lyfter dagvatten ut till Natura 2000-området. Utredningen har 
kommit fram till att dagvattenhanteringen inom området löses med ledningar och diken.

Befintlig pumpstation (PST1) tar hand om dagvattenflödet från område 1 samt befintlig golfbana 
(område 0). Flödet får inte öka från pumpstation PST1 till recipient vilket innebär att fördröjning av 
dagvatten måste ske i en ny damm i område 1.

Dagvatten för område 2 och 3 leds till ny pumpstation PST2 intill småbåtshamnen. Dagvatten pum-
pas ut från PST2 till småbåtshamnen. För att minimera storleken på pumpar i pumpstation PST2 
anläggs fördröjningsdammar i område 2 och i område 3. Den nya pumpstationen samordnas med 
pumpstation för spillvatten som föreslås på samma plats. E-område finns för detta. De dagvatten-
dammar och skyfallsstråk som utredningen föreslår regleras inom allmän plats med bestämmelser 
dagvatten. 

Bestämmelse finns på plankartan för kvartersmark om att fördröjning av dagvatten motsvarande 
hälften av kvarterets dagvatten ska ske inom kvartersmark (generell bestämmelse). Övrig ökning 
ska fördröjas på allmän plats. Trafikdagvatten från Södra Förbindelsen med trafikmängder upp mot 
10 000 fordon/dygn ska fördröjas i öppna system för att eventuella föroreningar från trafiken ska 
sedimentera i dessa ytor. 

Flera gator, parker och naturmiljöer inom planområdet föreslås nyttjas för öppna dagvattensystem. 
Detta bidrar till fördröjning, rening, pedagogik kring vatten, trevliga miljöer samt har en magasine-
rande effekt i systemet, inte minst viktigt vid skyfall, se vidare nedan. 
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6 FÖRSLAG TILL 
DAGVATTENHANTERING 

Föreslagen dagvattenhanteringen från området följer i stort den befintliga 
marklutningen. Det relativt flacka och lågt belägna området och behovet av 
invallning medför att det är svårt att lösa avrinning med enbart självfall till reci-
pient. Därför har dagvattnet valts att lyftas ut till recipient via två pumpstationer. 

Rening av föroreningar från trafik kommer att ske i huvudsak i diken längs med 
Södra förbindelsen.  

Avrinningen har delats upp i fyra områden baserat på placering av pumpstat-
ioner och fördröjningsdammar, se Figur 9. 

 
Figur 9. Förslag till avrinning. 

Område 0 och 1 leds till den befintliga pumpstationen (PST1). Eftersom PST1 
lyfter dagvatten ut till ett Natura 2000-område är det viktigt att flödet ut från 
pumpstationen ej ökar. Avrinningsområdet till PST1 har minskat men den 
ökade hårdgjorda ytan medför ändå att dimensionerande flöde ökar. Flöden 
från område 1 fördröjs därför i en damm som är dimensionerad för att ej öka 
maxbelastningen i PST1. Område 0 består enbart av golfbanan som ej ingår i 
planområdet. För detta område har ej någon förändring av dagvattenhantering 
föreslagits.  

Förslag till avrinning.
Från dagvattenutredning WSP.



43

Skyfall 
Dagvattenutredningen (WSP 2019-04-08) innehåller höjdsättning, beräkning och lösning av skyfall 
(100-årsregn på med en klimatfaktor på 1,25). 

Skyfall hanteras genom att utforma planområdet så att det finns ytliga stråk mot och längs vägarna 
som kan leda undan dagvattnet mot golfbanan som är områdets lägsta punkter vid kraftigare regn/
skyfall. Fördröjning av skyfall sker i damm 3 samt golfbanan innan vattnet pumpas ut till recipient 
från pumpstation PST1.

Utredningen innehåller en höjdsättning, se kartan nedan, för området där avvattningsriktning gjorts 
för att säkerställa avvattningsstråk som leds ut från planområdet. Höjdsättningen har förts in på 
plankartan.

Förutom höjdsättning och beräkning innehåller dagvattenutredningen studier av fem utvalda och 
kritiska sektioner för att kunna bedöma att kapaciteten vid ett skyfall finns i förslaget. Se dagvatten-
utredning för redovisning av sektionerna. 

Marknivåerna i området är sådana att ytavrinningen leds mot golfbanan. Damm 1 vid flygledar-
tornet har ej dimensionerats för ett 100-årsregn och kommer att bräddas mot golfbanan när nivån 
överstiger nivån +44,0. Den lägsta nivån på planområdet har föreslagits vara som lägst +44,5. Den 
del av golfbanan som ligger mellan damm 1 och PST1 har under nivån +44,5 volymen ca 26000 
m3. Beräkningarna visar att det inom golfområdet finns stora extravolymer att brädda till när damm 
1 ej räcker till. 
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Tabell 3. Avrinningskoefficienter som använts vid beräkning av 100-årsregn 

Avrinningskoefficienter   
Huvudgata 0,6 
Kvartersmark 0,6 
Natur 0,1 
Golfbana 0,05 

 

Längs de sträckor som förses med ledningsnät antas ett 20-årsregn ledas un-
dan via ledningar och flödesskillnaden upp till ett 100-årsregn leds vidare längs 
markytan. I de flesta fall leds både markytan och ledningsnätet till samma 
punkt, och då påverkas inte flödet till områdets utloppspunkt. Men för område 
1C går ledningsnätet från de övre delarna mot damm 2 medan markytan leds 
mot damm1. Samma sak gäller för område 2N, där ledningsnätet också går 
mot damm 2 men markytan föreslås luta mot golfbanan. Flödena för dessa två 
fall har korrigerats där flöden motsvarande ledningsnätets kapacitet adderats 
till damm2 och kvarstående flöde mot damm1 eller direkt till golfbanan. En 
sammanställning av beräknade flöden presenteras i Figur 14. 

 
Figur 14. Dimensionerande flöde för avrinningsområdet vid ett 100-årsregn.  

 

Dimensionerande flöde och flödesriktningar för 
avrinningsområdet vid ett 100-årsregn, skyfall. 
Från dagvattenutredning WSP.
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Störningar, hälsa och säkerhet

Översvämning
Planområdet ligger låglänt och marknivåerna varierar mellan som lägst ca +44 möh i östra delen 
av planområdet och uppåt ca +47 meter över havet (RH 2000) på högsta punkterna i väster och 
nordväst.  

Aktuellt planeringsunderlag för översvämning finns i kommunens översvämningsriktlinjer (Över-
svämningsrisk i Karlstad – Riktlinjer för planering och bygglov KF 2018-01-25). För bostäder, 
dagligvaruhandel, kontor, restauaranger mm gäller en funktionsnivå över 200-årsnivå (de ska inte 
riskera att översvämmas oftare än en gång vart 200:e år 200-årsflöde/nivå). För mindre känslig 
bebyggelse kan kortare återkomsttider accepteras. Samhällsviktig verksamhet ska planeras till nivåer 
med återkomsttider på beräknat 10 00-årsnivå, högsta beräknade flöde eller dimensionerande nivå i 
Vänern. 

Det före detta flygplatsområdet är ett invallat område. En vall finns utmed älven som konstruerades 
under 1940-talet. Vallens nivå ligger på höjder i huvudsak mellan +46,3 och +46,7 med undantag 
för högsta nivå +47,2 i norr och +46,0 på en sträcka i söder. En pumpstaion finns i sydöstra delen 
av planområdet som pumpar ut dagvatten från området. 

Planförslag
I planprogrammet för Jakobsberg (2015) föreslogs att de områden som skulle bebyggas, liksom ga-
tor mm, skulle höjas upp till översvämnigssäkrad nivå. Marken skulle behöva höjas med 1 meter på 
stora delar av området och på några områden uppåt 2 meter. Det totala behovet av fyllnadsmassor 
bedömdes i programmet till ca 700 000 m3. I arbetet med att ta fram denna detaljplan har frågan 
och alternativen för att lösa översvämningsfrågan utretts djupare. Uppfyllnadsalternativet har i nya 
beräkningar bedömts kräva att drygt 500 000 kubik massor tillförs området. Kostnaden för att få dit 
massorna har bedömts ligga någonstans mittemellan 18 miljoner kr (om massorna tillhandahålls i 
andra projekt) och 104 miljoner kr (om inköp av massor erfordras). Utöver masshantering innebär 
uppfyllnadsalternativet också att förstärkningsåtgärder för att undvika sättningar på VA-ledningar, 
gator och övrig känslig infrastruktur till en kostnad av ca 26 miljoner kr. Att få massorna på plats i 
uppfyllnadsalternativet har bedömts till 451 arbetsdagar med täta lastbilstransporter (Sweco. Rap-
port Fyllning och masstransporter 2018-02-01). Uppfyllnad innebär att befintlig vegetation inte kan 
bevaras och att sättningar i marken kommer bli aktuell då stora laster tillförs befintlig mark. 

Ett alternativ med en invallning för att översvämningssäkra området har därefter utretts (Tyréns 
Hydrogeologisk utredning, Vallutredning Jakobsberg 2018-06-07 samt Sweco - Översvämnings-
skydd med invallning (geoteknik) 2018-06-12). Tyréns har utrett olika alternativa invallningar för 
området och sedan föreslagit det som bedömts lämligast. Sweco har kostnadsberäknat alternativet 
och bedömt tidsåtgång. Den lämpligaste vallsträckningen följer i huvudsak den befintliga vallen ut-
med Klarälven för att i norr ansluta mot Jakobsbergsskogen och i öster följer vallen Rosenborgsga-
tan. Tyréns skriver att en vall kräver drift och underhåll men väl skött är det en beprövad metod för 
att skydda områden från översvämningar. Är vallen kostnadseffektiv, med både anläggningskostnad 
och driftskostnad inräknat, jämfört med uppfyllnad så rekommenderar Tyréns att en vall anläggs för 
att skydda området. Sweco har tittat på geotekniska förutsättningar och kostnader för en vall. Vallen 
föreslås utföras som en jordvall med tätjord. Geotekniska, geohydrologiska och stabilitesaspekter 
medger denna lösning som också är den billigaste. Spont används endast i anslutning till hamn och 
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eventuellt i anslutning till brofäste. Kostnaden bedöms till knappt 18 miljoner kronor. Arbetstid att 
bygga vallen bedöms till 340 dagar för en maskin men arbetet kan ske på flera fronter vilket kan 
minska tiden. 

Området är invallat idag och det pumpas kontinuerligt. Även om mark som skulle bebyggas skulle 
höjas skulle troligtvis inte pumpningen kunna avslutas då det finns stora områden inom Jakobsberg, 
bland annat golfbanan och ängsmarkerna som ligger lägre än den befintliga vallen. Karlstads kom-
mun har valt att skydda planområdet med vall. Byggkostnad, tid, masstransporter, sättningspro-
blem med uppfyllnad, liksom bevarande av vegetation och naturmark är de anledningar som gör att 
invallning och pumpning av dagvatten väljs före uppfyllnad av mark. 

Detaljplanen innehåller en skrafferad yta med beteckning ”vall” runt hela området i den föreslagna 
vallens sträckning. Inom detta område fastläggs också markhöjder på plankartan. Markhöjderna 
innebär att området skyddas till nivå som eftersträvas för samhällsviktig verksamhet med återkomst-
tider på beräknat 10 000-årsnivå. Anledningen till 10 000-årsnivå är att planen innehåller ett flertal 
förskolor och en skola, där någon av dem bör fungera även i ett läge med de mest extrema nivåerna. 
Planen innehåller också en tillfartsväg till sjukhuset som bör planeras så att sjukhuset kan nås vid 
10 000-årsnivå. Vid en sådan krissituation bör också en samlingspunkt i ett område av Jakobsbergs 
storlek finnas för förnödenheter, vatten mm som säkrats vid 10 000-årsnivå. Sammantaget innebär 
vall-lösning för översvämning att hela det nya området säkras mot 10 000-årsnivå i Klarälven i norra 
delen av planområdet respektive beräknad högsta nivå i Vänern i områdets södra delar.

Detaljplanen innehåller följande bestämmelse avseende att bygglov inte får ges innan området 
översvämningsskyddats: Startbesked får inte ges för bostäder, centrum, vård, kontor, tillfäl-
lig vistelse och skola förrän översvämningsskyddet, dvs vall eller kaj i skrafferad sträckning 
och till angivna höjder, är iordningsställd. Bestämmelsen innebär att tex gator och tekniska 
anläggningar kan påbörjas att byggas ut parallellt med att vallen anläggs. 

Vallen ska inte göras bredare än nödvändigt, huvudinriktningen har varit att placera vallen på den 
befintliga vallen eller på den före detta gatan, så att lövbården intill älven kan bevaras men också för 
att inte göra några stora intrång i ängsmarken österut. Översvämningsskyddet kommer, utöver vid 
småbåtshamnarna, att utgöras av en jordvall. En typsektion för vallen har tagits fram (Wikon juni 
2019). Denna typsektion har studerats, utvärderats och bearbetats utmed hela sträckan. Vallen har 
placerats så att vegetationen utmed strandkanten kan bevaras. I söder har vallens placering tryckts 
in mot och in på nuvarande golfbana för att bevara så mycket vegetation och karaktär som möjligt 
i strandområdet. Plankartan är preciserad utifrån denna förprojektering. Flexibilitet i vallens läge 
finns väster om centrala hamnen, i parken mellan Jakobsberg och Sommarro samt utmed Rosen-
borgsgatan. En gång- och cykelbana ovanpå vallen planeras för huvuddelen av vallens sträckning. 
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Trafikbuller
En bullerutredning har gjorts för projektet (WSP 2020-06-22). Utredningen innehåller också bul-
lerutredningen för Östra Jakobsberg som bilaga (WSP 2016-10-03, rev 2017-11-24) som innehåller 
resultaten för den östra delen av planområdet liksom för konsekvenser för befintliga bostäder vid 
Hööksgatan och Rosenborgsgatan. 

Sammanfattningsvis visar beräkningarna att den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder utmed Jakobs-
bergsallén och Rosenborgsgatan blir mellan 60 och 65 dBA på bostädernas mest exponerade fasad, 
vilket är ett överskridande av riktvärdet på 60 dBA. Bostäder som befinner sig på 40 meters avstånd 
från Jakobsbergsalléns mitt underskrider ekvivalenta ljudnivåer på 60 dBA, vilket är i enlighet med 
SFS 2015:216. Motsvarande avstånd från Rosenborgsgatan är 35 meter. 

Förutsatt att lägenheter utformas att klara krav enligt SFS 2015:216 kan riktvärden uppfyllas med 
aktuell strukturplan men kräver genomtänkt planlösning för hörnlägenheter. Lägenheter under 35 
m2 kan placeras med upp till 65 dBA ekvivalent ljudnivå på fasaden.

I samtliga kvarter finns det ytor med ekvivalenta ljudnivåer under 50 dBA samt maximala ljudnivåer 
under 70 dBA, vilket möjliggör att anlägga gemensamma uteplatser där balkonger inte uppfyller 
riktvärden för uteplats.

Detaljplanen är utformad så att det finns möjligheter att skapa byggnader och planlösningar som 
klarar bullerförordningens riktvärden. För byggrätterna mot Rosenborgsgatan och Jakobsbergsallén 
finns en bestämmelse (m) för bebyggelsen mot Rosenborgsgatan som säkerställer att bostadsbygg-
nader utförs slutna i syfte att skapa en ljuddämpad sida. Bestämmelsen säkerställer också att större 
lägenheter över 35 kvadratmeter utförs så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 
orienteras mot en ljuddämpad sida. Av bestämmelsen framgår också i enlighet med bullerförord-
ningen att enkelsidiga lägenheter mot Rosenborgsgatan och Södra Förbindelsen inte får överstiga 
en storlek på 35 m2. 

Luftkvalitet
I dagsläget är området öppet och väl ventilerat. Med planförslaget blir området tätare och trafik-
mängderna ökar, både som följd av aktuell detaljplan och till följd av framtida broar. Gaturummen
blir tätare i förslaget, Rosenborgsgatan blir enkelsidigt bebyggd och Södra Förbindelsen genom 
Jakobsbergsområdet blir i huvudsak dubbelsidigt bebyggd, dock med en relativt bred sektion.

Spridningsberäkningar har gjorts för detaljplaneförslaget (Sweco 2020-06-26). Syftet med beräk-
ningarna är att visa på fördelningen av luftföroreningar (kvävedioxid och partiklar som PM10) 
inom det aktuella området samt att jämföra beräknade halter mot föreskrivna miljökvalitetsnormer 
(MKN) och det nationella miljökvalitetsmålet (MKM), ”Frisk luft” preciseringar. Resultatet från 
spridningsberäkningarna visar att detaljplanen inte försvårar möjligheten att uppfylla miljökvalitets-
normerna och miljökvalitetsmålen för utomhusluft. 

Miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålen för kvävedioxid inklusive bakgrundshalter klaras 
med marginal. För partiklar som PM10 inklusive bakgrundshalterna klaras miljökvalitetsnormerna 
med marginal, när det gäller miljökvalitetsmålen tangeras de beräknade halterna för årsmedelhalter-
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na och underskrider dygnsmedelvärdet något. Den största inverkan har dock de antagna bakgrunds-
halterna som ligger i närheten av miljökvalitetsmålens värden.

Det kan poängteras att de använda emissionsfaktorerna sannolikt är konservativa (överskattade) för 
situationen år 2030/2040. 

Vattenkvalitet
Ett PM avseende miljökvalitetsnormer för vatten har tagits fram för projektet (Sweco 2020-01-15). 

Vattenförekomster som ligger i anslutning till området för detaljplanen är:
• Klarälven - Västra älvgrenen och Skoghallsådran (SE658416-136669)
• Klarälven – Suttersälven (SE658436-136820)

Vattenförekomster nedströms är:
• Klarälven – Dingelsundsådran (SE658318-136585)
• Vänern – Hammarösjön (SE658511-137345)
• Vänern – Kattfjorden (SE658206-136039)

Alla vattenförekomster ovan ingår i huvudavrinningsområdet Göta Älv. Det finns inga grundvatten-
förekomster som kan påverkas av området för detaljplanen. Förutsättningarna för grundvatten är 
dock generellt goda i Klarälvsdeltat.

Sweco skriver att planen inte bedöms medföra någon negativ påverkan på vattenkvalitén och där-
med inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsternas kemiska status.

De biologiska och fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer bedöms inte påverkas av de planerade åtgär-
derna. Bedömning av påverkan på den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn är mer komplicerat.
I både 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 klassning-
arna för parametrarna har en låg tillförlitlighet p.g.a. tidigare okända förhållanden. De planerade åt-
gärderna bedöms dock inte ändra de befintliga förutsättningarna i särskilt stor utsträckning när det 
gäller parametern närområdet i vattendrag. För parametern svämplan kommer delar av svämplanet 
areal försvinna men parametern bedöms inte påverkas. 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.

Det bedöms att möjligheten att uppnå vattenförekomstens miljökvalitetsnorm för ekologisk status 
inte påverkas.

Markföroreningar
Den före detta flygplatsen har undersökts och sanerats i omgångar genom åren. Inom området 
finns markföroreningar kvar. Kommunen kommer att vidta de åtgärder som behövs i samråd med 
tillsynsmyndighet, för att säkerställa att miljön samt människor skyddas. Djupare beskrivning avse-
ende markföroreningar finns i MKB. 
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Illustration av strandskydd. Röda områden visar områden där strandskyddet föreslås upphävas. Grön linje 
redovisar ungefärligt det som kommer upplevas som gräns mellan bebyggelse och grönytor (park, naturmark 
eller golfbana) i strandnära läge. Helfärgad grön yta i sydväst redovisar ungefärligt område som idag utgörs av 
golfbana inom strandskyddat område som vid genomförandet av planen föreslås övergå till naturmark. Blåa ytor 
är områden för vall/översvämningsskydd där strandskyddet upphävs i de lägen de ligger innanför strandskyddat 
område. 

2

6

7

5

4

3

2

1

1

9

7

8

9

5

6

2

1

4

3

2

1

6

7

8

5

4

3

8

9

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

2

3

4

5

3

2

1

7

6

1

5

2

4

3

6

1

2

1

7

6

4

5

3

2

1

4

5

3

2

1

10

11

12

10

11

10

10

11

12

13

14

11

3:2

1:3

1:4

1:2

2:7

1:4

1:3

3:2

1:29

1:29

1:34

1:33

1:31

1:35

1:32

1:27

1:28

1:20 1:15

1:21

1:22

1:19

1:85

1:41

1:30

1:29

1:83

1:24

1:26

1:16

1:91

1:25

1:30

1:29

1:32

1:33

1:29

VIKEN

VIKEN

NÄVAN

VALLMON

SOMMARRO

SOMMARRO

SOMMARRO

SOMMARRO

SOMMARRO

SOMMARRO

DRAGAREN

BELLEVUE

SOMMARRO

SOMMARRO

SOMMARRO

BELLISEN

FLOTTAREN

KATTFOTEN

TREKLÖVERN

FYRKLÖVERN

LUSTENBÅTEN

PINGSTLILJAN

ROMSTA HUSPLATS

FLOTTNINGSFÖRENINGEN

Lr

Lr

Lr

Lr
Lr

Lr Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

sv

sv

45

46

45

46

46

46

46

46

45

46

45

46

47

45

51

46

46

46

45

47

46,6

44,4

47,1

44,0

43,8

43,9

43,8

43,6

44,0

48,5

49,2

45,1

46,7

50,1

47,9

48,1

48,9

48,9

50,1

48,5

48,0

48,2

48,5

46,8

47,1

46,5

46,8

45,6

46,2

48,8

47,8

53,8

53,9

53,6

52,6

45.3

46.3

46.7

45.1

45.1

46.2

46.4

45.6

46.3

46.6

46.2

46.1

45.2

46.6

46.4

46.6

45.9

44.7

45.3

46.4

46.1

44.3

47.2

46.5

46.5

45.9

46.1

45.7

46.2

46.5

46.3

46.4

45.6

45.9

46.3

49.9

45.8

46.4

46.1

45.2

45.7

46.7

46.1

46.4

45.9

46.8

45.3

46.1

44.8

46.4

46.6

46.3

46.4

46.1

45.3

46.2

46.9

45.8

45.2

46.2

46.5

45.1

46.7

46.4

46.1

45.1

45.3

45.7

46.7

46.1

46.4

45.8

44.9

44.4

46.4

46.3

45.2

45.2

44.8

45.9

46.6

45.2

45.7

45.2

45.4

46.2

46.7

46.1

45.9

46.5

46.1

44.7

45.9

46.2

46.1

44.7

46.3

45.8

46.5

46.2

46.4

45.1

46.3

46.2

46.1

46.7

46.3

46.4

46.8

46.1

45.8

44.7

45.5

45.2

44.9

46.9

46.2

46.5

45.6

45.5

46.3

45.3

45.7

46.7

46.4

44.1

45.4

45.1

51.4

46.5

47.2

47.8

46.5

46.6

46.3

46.3

46.7

46.7

46.1

46.4

46.5

45.2

48.8

46.2

46.2

45.4

45.9

46.4

46.8

46.4

45.1

46.4

46.5

46.6

46.6

46.6

46.8

45.1

45.2

44.9

49.8

44.9

44.9

50.5

46.4

45.6

46.9

45.8

44.4

45.3

44.5

46

45

45

53

45

58

50

45

48

45

46

48

46

46

45

44

45

45

45

45

55

45

45

44

56

46

46

52

45

56

46

45

45

46

46

45

46

46

45

46

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

54

44

45

55

46

50

55

46

47

60

46

45

45

45

53

45

45

45

47

46

56

47

46

45

46

48

46

45

45

45

45

45

45

47

45

44

45

57

45

45

45

56

46

45

45

45

47

45

46

57

45

45

47

51

45

51

45

45

55

46

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

53

58

45

45

47

45

52

45

45

45

46

45

45

45

45

49

45

56

55

46

45

53

47

45

55

45

56

45

47

46

45

51

53

46

46

55

46

45

45

46

52

45

46

46

56

58

46

45

56

45

46

56

53

46

47

53

54

57

46

45

56

45

56

56

45

45

46

56

44

45

55

45

45

46

45

55

45

46

46

44

51

45

52

45

46

44

46

51

53

46

56

45

54

44

46

45

45

45

45

45

45

46

52

45

45

51

44

46

46

54

52

45

44

45

45

45

45

46

54

57

45

45

54

45

55

48

54

47

45

54

45

46

45

45

44

55
47

48

44

45

45

59

45

45

46

54

45

45

45

46

56

45

46

45

46

45

45

45

44

45

46

45

46

46

47

46

45

45

49

45

45

57

46

46

46

54

45

46

47

45

45

55

45

46

55

55

48

45

45

46

45

45

46

55

45

45

56

45

45

44

46

49

45

46

46

45

45

44

45

55

45

56

49

45

44

45

45

47

45

52

45

46

57

45

55

57

45

56

1:3

SOMMARRO

1
FYRKLÖVERN

BC1

S

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1BC1

BC1

BC1 BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

BC1

B

B

B

B

B

SD

SD

SD

SD

E

E

P

R3

R2

R1C

E

E

E

E

E

E

CR1

CR1

K Z1

P1

BC1 PK
BC1 PK

BCK

BC1K

L

L

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W2

W3

W3

W4

W4

W4

R1

R1

COKB

CB1O1K1

R1CB1O1K1

BCKP

BC1P1

BC1P1

BC1P1

BC1P1

E

BC1

BC1 PK E

PCBKE

PCE

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a a

a

a

aa

a
aa

a

a

a

a

a

a

a a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

(+46,84)

(+46,81)

(+46,78)

(+46,77)

(+46,88)

(+46,91)

(+47,08)

(+47,09)

(+47,1)

(+46,77)

(+46,77)

(+47,1)

(+47,1)

(+47,1)

(+47,1)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

(+46,77)

u

PARK

NATUR

NATUR

PARK

PARK

PARK

PARK

PARK
PARK

PARK

NATUR

NATUR

NATUR

NATUR

GC-VÄG

GC-VÄG

GC-VÄG

GÅRDSGATA

GATA

GÅRDSGATA

GÅRDSGATA

GÅRDSGATA

G
ÅR

D
SG

AT
A

GÅRDSGATA

GÅRDSGATA

GÅR
DSG

AT
A

GÅRDSGATA

GÅRDSGATA GÅRDSGATA

GÅRDSGATA

GATA

GATA
GATA

GATA

GATA

GATA

GATA

GATA

GATA GATA

GATA

GÅRDSGATA

TORG

BU
SS

GAT
A

PARK

PARK

GC-VÄG

TORG TORG

TORG

GÅRDSGATA

PARK

PARK

PA
R

K

Planerad ny bebyggelse - Östra Jakobsberg - del 1

Gräns för biotopskydd

Planerad bro

Befintlig golfbana

Ängsmark

Ängsmark

Ängsmark

Ängsmark

Befintlig och planerad ny Jakobsbergsbro

Jakobsbergsallén

Jakobsbergsallén

Jakobsbergsallén

Jakobsbergsallén

R
osenbergsgatan

Ängsmark

Ängsmark

E 147700

E 
14

77
00

E 147800

E 147900

E 148000

E 148100

E 148200

E 148300

E 148400

E 148500

E 148600

E 148700

E 148800

E 148900

E 149000

E 
14

90
00

N 6581800 N 6581800

N 6581900

N 6582000

N 6582100

N 6582200

N 6582300

N 6582400

N 6582500

N 6582600

N 6582700

N 6582800

N 6582900

N 6583000

N 6583100

N 6583200

N 6583300

N 6583400

N 6583500

N 6583600

N 6583700 N 6583700

+44.90+44.90

+46.10+46.10

+45.60+45.60
+45.90+45.90

+45.50+45.50

+45.60+45.60

+45.30+45.30

+45.30+45.30
+44.70+44.70

+45.10+45.10

+45.00+45.00

+45.60+45.60

+44.80+44.80

+45.50+45.50

+45.90+45.90

+45.60+45.60

+45.60+45.60

+44.50+44.50

+45.10+45.10

+44.50+44.50

+45.10+45.10
+44.70+44.70

+45.10+45.10

utfart

e110 000

p
m

VI

e1
pm

VI
8500

e1

V

4500
ej parkering

1600e1

IV ej parkering

e3

II

e3

II

e3

III

e3

II

e3

II

4700

e1 pm

VI
8000

p m

18,0

e1

pm
VI

e1

p
V

e1

IV

6000

1600

1000

ej parkering

e1

pm

V
ej parkering

e1e1

pm

V
ej parkering

e1
120012001200 2400

e1

pm

VI
ej parkering

50002500e1

V

e1
p

m
VI

ej parkering

6000

2100e1

V

v1

v2

v2

8000e1p
VI

v2

3700e1

V
ej parkering

e1

pm
VI

ej parkering

6600

2250e1
V

2250e1
V

e1
p

m

VI
10 000

v1

3400e1

V
IV

7,0

4300e1

pm
VI

ej parkering

v2

4700e1

V

5000e1
pm

ej parkering

v2

pv2

5000e1

IV

5800

5800

5800 6900

1900e1

IV

1900e1

IV

e1

pm
VI

ej parkering

v2

e1

pmVI

ej parkering

e1

p
mVI

ej parkering

e1

p
m

VI

e1

pm
VI

ej parkering

1700e1

IV

V

e3

II

e3

IIe3 III

e3

III

e3

III

7000

1100e1

IV

III

e1

m

VIII
ej parkering

V

III

III

7,0

13,0 13,0

III

I

I

I

200
I

I
70

II

500

r

300

2000

7000

1500

e2

e2

e2

e2

e2

e2

e2

18,0

III
e2 2000

7,0

1800e1

IV

1800e1

IVe3 III

1800e1

IV

e3

III

3000
e

1

pm
VI

4000e1

p
VI

e3 III
7,0

v2

v2

e3 III

6500e1

pV

2300
e

1

IV

4000
IV

e1

6300
IV

e1

ej parkering

ej parkering

ej parkering

2900e1

pV

4200
IV

e1
ej parkering

4000e1

pV
ej parkering

4000e1

pV
ej parkering

4000e1

pV
ej parkering

e3 III

e3 III

7700e1 pV

ej parkering

6750e1 pV

ej parkering

e3 III

4500e1

pV
ej parkering

12,0

18,0

e4 p

18,0 e4 pm

p

26,0
pm

18,0
pm

6,0
pm

13,0 6,0
e19000

4800e1

pm
V

IV

IV3000e1

III
3,0

e1

pm
V

5800

IV

IV

3500e1

III

e1

pm
VI9400

ej parkering

ej parkering

3000e1 IV IV

4600e1

pmVI

ej parkering

6500e1

pm
VI

ej parkering
IV

e3 III

e3 III

4500e1
pm

VI5000e1
pm

VI

e1 IVe1IV 15001200

ej
 p

ar
ke

rin
g

n

n

n

200e2 n

dagvatten

dagvattendagvatten

dagvatten

dagvatten

dagvatten

dagvatten

entré

väderskydd

vall

vall

vall

vall

vall

vall

vall
vall

vall

vall

vall

vall

vall

vall

vall

vall

vall

vall

vall

vall

vall

vall

träd

träd

träd

träd

träd

träd

träd

träd

träd

träd

träd

träd

v3

v3

v3

e3

III v3

e3

III v3

e3

III v3

e3

III v3

v3

v3

VIII v3

v3

v3

v3
v3

v3

v3

v3VIIVII
v3

v3

v3

v3

dagvatten

v3

v3

e3

IIIv3

v3

v3

v3

v3

24,0

18,0

23,0

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

Gränser
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ- och egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Busstrafik, gång- och cykeltrafik samt utryckningstrafikBUSSGATA

GataGATA

GårdsgataGÅRDSGATA

Gång- och cykeltrafikGC-VÄG

ParkPARK

NaturNATUR

Torg, gång- och cykeltrafikTORG

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

BostäderB

B1 Bostäder, dock ej i bottenplan

CentrumC

C1 Centrum medges i våning 1 och 2

D Vård

Tekniska anläggingarE

K Kontor

K1 Kontor, dock ej i bottenplan

OdlingslotterL

O Tillfällig vistelse

O1 Tillfällig vistelse, dock ej i bottenplan

ParkeringP

P1 Parkering medges i våning 1 och 2

BesöksanläggingarR1

Golfbana med mindre inslag av annan idrottsverksamhet.R2

SkolaS

Z1 Mindre verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Användning av vattenområde (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

BryggorW1

Brygga. Brofäste för gång- och cykelbro medges.W2

Båt-, brygg- och badplatsW3

Öppet vatten där en gång- och cykelbro till en största bredd av 5 m
och med en lägsta segelfri höjd om 3,25 m över medelvattennivå
medges

W4

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän
platsmark med kommunalt huvudmannaskap

+0.00 Föreskriven markhöjd över nollplan (RH2000) (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

dagvatten Dagvattenmagasin
vall Inom skrafferat område ska vall eller kaj till skydd mot

översvämning anordnas. Översvämningsskyddets krönhöjd ska
utföras till minst de höjder inom parentes som angivits utmed
skyddets sträckning.

väderskydd Större väderskydd för kvalitativ kollektivtrafik får finnas.

träd Trädplantering längs gatan ska finnas. Träden får föryngras,
ersättas med andra arter eller ersättas i nytt läge (längs samma
gata, inom ca 30 meter från ursprungligt träd)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
e1 Största bruttoarea i kvadratmeter ovan mark. Bruttoarean för

underbyggda gårdar, parkeringsgarage och inglasade balkonger
räknas inte in i bestämmelsen. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e2 Största byggnadsarea i kvadratmeter (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e3 För friliggande enbostadshus är största byggnadsarea per fastighet
120 kvm för huvudbyggnad. Utöver det tillåts 40 kvm för
komplementbyggnad med en högsta totalhöjd om 4 meter. Minsta
tomtstorlek för friliggande enbostadshus är 400 kvm. Största tillåtna
byggandsarea för annat än friliggande enbostadshus är 45% av
fastighetsarean (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e4 Om bostäder uppförs inom användningsområdet ska en gemensam
bostadsgård om minst 800 kvadratmeter iordningsställas. Gårdsyta
som kan tillgodoräknas för detta får ligga i markplan eller ovanpå
gårdsdäck. Privata uteplatser får inte tillgodoräknas. (PBL 4 kap 11 §
punkt 1)

0.0
Högsta totalhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

p Byggnad ska placeras i egenskapsgräns mot GATA och TORG (PBL
4 kap 16 § punkt 1)

v1 Minst 50% av bottenvåningens fasadlängd mot gatan ska innehålla
lokaler för centrumverksamhet och ha en lägsta våningshöjd om 4
meter (PBL 4 kap 11 § punkt 3)

v2 Minst 30% av bottenvåningens fasadlängd mot gatan ska innehålla
lokaler för centrumverksamhet och ha en lägsta våningshöjd om 3,7
meter (PBL 4 kap 11 § punkt 3)

n Området får ej stängslas in. (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

r Rivningsförbud (PBL 4 kap 16 § punkt 4)

m Bostadsbyggnader ska utföras slutna i syfte att skapa en
ljuddämpad gård. För lägenheter större än 35 kvm ska minst hälften
av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot en ljuddämpad
sida. Enkelsidiga lägenheter mot gatan ska vara mindre än 35 kvm
(PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

Generellt gäller:
Utfartsförbud gäller från kvartersmark mot Rosenborgsgatan och mot Jakobsbergsallén.
Undantag gäller för kvartersmark markerat med "utfart" där angöring får anordnas.

Mot Jakobsbergsallén och Rosenborgsgatan ska entréer orienteras mot gatan och markeras i
fasad. Bostadshusens entréer ska vara genomgående mellan gata och gård.

Inom kvartersmark ska magasin för dagvattenfördröjning anläggas motsvarande 75 m3 per
hektar hårdgjord yta (tak och asfalt).

Högsta totalhöjd för komplementerande byggnader (korsmark) är 4 meter. Bostad eller
lägenhetsförråd får inte inredas i komplementbyggnad.

Mark och bjälklag på bostadsgårdar ska utformas för utevistelse. Bostadsgårdarna eller
gårdsbjälklag som utgör bostadsgård ska till minst hälften av ytan (lägenheters uteplatser
medräknade) planteras.

Byggnader för tekniska anläggningar ska ges en omsorgsfull gestaltning som relaterar till
omgivande natur- och parkområden. Fasader ska utföras i trä eller tegel.

Byggnadernas tekniska installationer, såsom hissar och ventilation mm, ska inordnas inom
angiven byggrätt och inom angivet våningsantal.
I-VIII Högsta antal våningar
ej parkering Utöver enstaka platser för handikapp, angöring samt bilpool får inte

bilparkering anordnas
entré Skolan ska placeras så att dess huvudentré vetter mot TORG

Korsmark - på marken får endast komplementerande byggnader
placeras (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1
eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
Karlstads kommun är huvudman för allmänna platser (PBL 4 kap 7 §)

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §)

Startbesked får inte ges för bostäder, centrum, vård, kontor, tillfällig vistelse och skola förrän
översvämningsskyddet, dvs vall eller kaj i skrafferad sträckning och till angivna höjder, är
iordningsställd. (PBL 4 kap 14 §)

a Upphävande av strandskydd (PBL 4 kap 17 §)

u Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska vara
tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §)

Upplysningar
Planavgift tas inte ut i samband med bygglov

Illustrationer
Illustrationstext
Illustrationslinje

Ängsmark

Fastighetsgrans
Traktgräns

Fastighetsbeteckning

Träd
Ledningsrätt

Lyktstolpe

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takkonturer redovisade

Grundkartans beteckningar

Gc-väg
Gemensamhetsanläggning

Kartunderlag

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i hojd: RH 2000

Fastighetsredovisning från registerkartan
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Strandskydd
Strandskyddet längs Klarälven är 100 meter. Strandpromenaden och strandskyddsområdet är idag 
tillgängliga för allmänheten men kantas av befintligt staket från flygverksamhetens tid som begrän-
sar tillgängligheten till strandstråket på långa sträckor. I sydvästra delen av planområdet har golfbana 
anlagts inom 100 meter från älvkanten vilket gör dessa områden ianspråktagna för verksamheten. 

ÖP 2012 - Ökad Väner- och vattennärhet
I kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2012, pekas närheten till vatten, Vänern och Klarälvs-
deltat, ut som viktig attraktionskraft och konkurrensfördel som Karlstad behöver utveckla ytterliga-
re. Översiktsplanens mål är därför att öka tillgängligheten till Vänern och Klarälven ytterligare. För 
att öka tillgängligheten till Vänern och Klarälven pekas områdena Västkust, Välsviken, Jakobsberg, 
Inre Hamn, Tormestad, Busterud och Eriksberg ut i översiktsplanen.

Avseende rekreation och friluftsliv framgår av översiktsplanen att allmänhetens tillgänglighet till 
stränder ska bibehålls och utvecklas, tillgängligheten till Vänerskärgården och Klarälven ska förbätt-
ras och att kommunen ska arbeta aktivt med att tillgängliggöra friluftsområden för allmänheten. 
Karlstad har goda förutsättningar för vattenanknutet friluftsliv. Karlstad är beläget vid Klarälvens 
utlopp i Vänern och uppbyggt på Klarälvens delta. Exempel på populära aktiviteter är bad, fiske, 
segling, paddling, övrig båtsport, fågelskådning, långfärdsskridskor m.m.

Planförslag
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs vid tre områden; vid brofästet i norr, vid centrala 
småbåtshamnen/vattenområdet och för gc-bron vid den centrala torget, samt för gc-bro längst i 
sydväst. För de delar av vallen som ligger inom strandskyddat område föreslås också strandskyddet 
upphävas. Utöver detta upphävs strandskyddet för mindre bryggor utmed Klarälven. 

Den största delen av strandskyddsområdet lämnas orört. Då naturvärdena i området framförallt 
är knutna till öppna, hävdade, ängsmarker och strandvegetation har planförslaget utformats så att 
större ängsmarker, bredare än strandskyddets 100 meter – uppåt 200 meter breda, istället sparas 
väster om bebyggelsen och att strandvegetationen sparas i så stor utsträckning som möjligt. 

Bebyggelse tillåts närmare stranden än 100 meter endast vid en plats, vid brofästet i norr. Denna 
plats kommer att bli påverkad av byggnationen av bron och dess landfäste. Här har förslaget arbe-
tats fram med målet att skapa en så god helhet mellan bro, bebyggelse och passage som möjligt. 
I området behöver bron mot Ullebergsleden byggas och platsen behöver hantera fri, generös och 
trygg passage och grönstråk utmed vattnet, platsen ska hantera en relativt stor trafikmängd på 
Jakobsbergsallén/bron, den behöver utformas så att stadsbilden mot befintliga Sommaro blir en bra 
helhet, och platsen ska utformas så att den signalerar att trafikanter på bron/Jakobsbergsallén är i 
staden och att trafiktempot därmed ska anpassas till det. Flera alternativ har studerats, planförslaget 
bygger på ett alterantiv där bron förlängs över land så att en bred (ca 60 meter bred) och generös 
passage under bron kan skapas. Alternativet bedöms utifrån givna förutsättningar med byggandet 
av Södra förbindelsen och den nya bron ge området de bästa förutsättningarna för att, trots att 
bebyggelse tillåts något närmare än 100 meter från vatten, uppnå strandskyddets två syften: att lång-
siktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet.  
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Det översvämningsskydd som avses anläggas (förstärkt, förhöjd och förlängd vall)  inom strand-
skyddsområdet är en förutsättning för att säkra området mot översvämningar, för vallen föreslås 
därför strandskyddet upphävas.  
 
Södra Förbindelsen – upphävande av strandskydd
Särskilda skäl för upphävandet:

- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 
En viktig komponent i detaljplanen är trafikkopplingen genom området, inom Jakobsberg kall-
lad Jakobsbergsallén som är del i trafikkopplingen Södra Förbindelsen. Södra Förbindelsen är en 
trafikkoppling för effektiv kollektivtrafik genom centrala Karlstad men också för biltrafik med syfte 
att avlasta centrala Karlstad från biltrafik och medge en alternativ väg under dygnets mest trafikin-
tensiva timmar. Södra Förbindelsen förbinder Hammaröleden och Skoghallsvägen/Ullebergsleden 
via en ny bro över västra älvgrenen. Södra Förbindelsen innebär också att en ny alternativ väg till 
centralsjukhuset skapas och att denna blir översvämningssäkrad. Det finns bara ett möjligt läge för 
en ny bro över västra älvgrenen, i nordvästra delen av planområdet. Själva bron över vatten är redan 
planlagd i gällande detaljplan för Kartberget. I aktuell detaljplan upphävs därmed strandskyddet 
för brofästet, själva gatan och nödvändiga slänter för att bygga förbindelsen. Södra Förbindelsen 
bedöms vara ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet. 

Gång- och cykelbroar – upphävande av strandskydd
Särskilda skäl för upphävandet:
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför områ-
det,
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området

Planen har utformats och getts en struktur som syftar till att knyta ihop områden och skapa en 
sammanhängande stad. Service, bostäder och natur ska göras tillgängliga både från ny och befintlig 
bebyggelse i sydvästra Karlstad. Detaljplanen föreslår två gång- och cykelbroar för att knyta sam-
man västra och östra sidan av Klarälven. Broarnas läge har valts för att knyta samman de befint-
liga stråken runt Jakobsberg med stråk inom den nya stadsdelen. Broarna bedöms inte väsentligt 
förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter i området. Broarna bedöms ge positiva effekter för 
allmänhetens tillgång till vatten och stränder. 

Båt-, bad- och bryggplatser  – upphävande av strandskydd
Särskilt skäl för upphävandet:
-behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför områ-
det,

Båt och badliv, överhuvudtaget vattenkontakt, är en stor kvalitet som, i linje med översiktsplanen 
och programmet för området, ska nyttjas i utformningen av området. Ett vattenområde för bryggor 
med båtplatser och vistelse liksom badbassäng planeras centralt i området med koppling till om-
rådets centrala torg. Vattenområdets läge har valts för att samspela med strukturen till en attraktiv 
plats för vattenkontakt men också för att så att så lite värdefull natur som möjligt ska beröras. Att 
undvika koncentrationer av nattvioler har varit viktigt för placeringen av vattenområdet. Vattenom-
rådet kopplas till älven med en smal passage med syfte att möjliggöra enkla passager och minska 
påverkan så mycket som möjligt för växt- och djurliv utmed strandkanten. Kompletterande båtplat-
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ser föreslås i norra delen av området, i anslutning till Kartbergsbron. Här kommer marken behöva 
påverkas vid byggandet av bron och bedöms därmed lämpligt att även nyttja för båtplatser liksom 
för vistelse, solbad eller bad mm.  

Kommunen har en bryggpolicy från 2013-12-11. I den framgår att efterfrågan på båtplatser är stor 
och att Karlstads kommun får in många förfrågningar angående båtplatser, både befintliga och 
nya. I bryggpolicyn konstateras att Karlstad med sin närhet till såväl Vänerkusten som Klarälven 
har mycket goda förutsättningar när det gäller vattenanknutet friluftsliv. Kommunen ska ta till vara 
dessa förutsättningar för att utveckla attraktivitet och öka tillgängligheten till stränder och vat-
tenytor. Kommunens ambition är att bygga ut antalet båtplatser i Karlstad. Detta ska ske genom 
såväl kompletteringar av befintliga anläggningar som nyanläggningar. En utgångspunkt är att dessa 
anläggningar ska vara allmänt tillgängliga.

Det har byggts ett stort antal privata enskilda bryggor på kommunens mark främst utefter Klaräl-
vens stränder. I bryggpolicyn eftersträvas istället allmänna eller föreningsägda bryggor i form av 
större samlade brygganläggningar. Alla bryggor som anläggs på kommunens mark ska vara tillgäng-
liga för allmänheten. 

Teknik- och fastighetsnämnden har också antagit en handlingsplan för båtplatser, bryggor och 
stränder på kommunal mark. I den framgår bland annat att ytterligare utbyggnad av båtplatser ska 
utredas med målet att anlägga ytterligare minst 300 platser senast år 2020. 
Det finns underlag enligt ovan som visar på behovet av båtplatser i Karlstad. För att få ytterligare en 
uppfattning om vad behovet från en ny stadsdel i direkt anslutning till vatten kan ge för upphov till 
behov av båtplatser har statistik av båtägande i Sverige studeras. Karlstads kommun vill föregå de 
problem som kan uppstå då privatpersoner ianspråktar strandkanten genom uppförande av enskilda 
bryggor. Strategin är istället att förse området med båtplatser i samlade, tilltalande och tillgängliga 
brygganläggningar som planerats utifrån stadsdelens struktur och förutsättningar. 

Båtlivsundersökningen (Båtlivsundersökning 2015 Transportstyrelsen mars 2016 Dnr TSG 2016-
534) är en undersökning om svenska, privata, fritidsbåtar och hur de används. Undersökningen 
från 2015 är den tredje undersökningen under 2000-talet. Båtlivsundersökningen har till syfte att 
ge sådana fakta om båtlivet och båtbeståndet att offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer 
kan planera och fatta beslut på riktiga grunder. 

I totalt 14 % av de svenska hushållen finns det minst en fritidsbåt (det finns 756 500 sjödugliga 
båtar i Sverige). Detta är på ungefär samma nivå som vid 2004 års mätning, men något under re-
sultaten från mätningen 2010. För att statistiken ska bli användbar för Jakobsberg, och behovet av 
båtplatser där, har segelbåtar och större ruffade motorbåtar avsedda för övernattning räknats bort. 
Även de minsta båtarna såsom kanadensare, kajak, jolle, eka och roddbåt utan motor räknats bort 
då de inte alltid behöver en traditionell båtplats. När ovanstående kategorier räknats bort finns i 
Sverige 390 000 sjödugliga småbåtar eller dagtursbåtar som kan tänkas behöva båtplats, likt de som 
kan planeras vid Jakobsberg. Denna siffra innebär att det i 9,5% av svenska hushållen finns en båt 
med behov av sådan båtplats. Båtägandet varierar med geografin i Sverige. Flest antal båtar finns i 
Ostkustregionen, följt av Inlandsregionen där Värmland ingår. I Inlandsregionen finns 0,21 antal 
båtar per hushåll. Totalt sett finns det avsevärt fler båtar av den typen vid inlandsvatten än vid havs-
kusterna, runt tre av fyra båtar har sin hemmahamn vid ett inlandsvatten. För enkelhetens skull och 
för att med säkerhet inte räkna behov av båtplatser för högt används rikssnittet på att det i 9,5% av 
hushållen finns en småbåt eller dagtursbåt. 
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På Jakobsberg kan i framtiden ca 3000-3500 nya hushåll byggas. Skulle båtplatser byggas inom Ja-
kobsberg för att täcka områdets behov enligt riksgenomsnittet så skulle 285 båtplatser (beräknat på 
3000 bostäder) behöva iordningsställas. Troligtvis har delar av framtida befolkningen på Jakobsberg 
tillgång till båt på annan plats, kanske genom ägande av fritidshus eller genom engagemang i båt-
klubbar. Det finns förstås osäkerheter av framtida båtägandet och nyttjandet, men en bedömning är, 
då ovanstående resonemang är lågt räknat, borde behovet av båtplatser ligga på minst 200 platser. 
I den siffran är inte behoven från befintliga bostäder runt Jakobsberg medräknat, ett behov som 
kommunen redan identifierat som stort. De båtplatser som detaljplanen föreslår bedöms som högst 
kunna rymma 100 båtar. De båtplatser som föreslås i planen är rimliga i förhållande till framtida 
bedömda behov. Tillskapandet av båtplatser ligger också helt i linje med kommunens strategiska 
planer och beslut att öka kontakten och nyttja kvaliteten med vatten som Karlstads läge vid Klaräl-
ven och Vänern ger. 

Utöver båtplatser föreslår planen att strandskyddet upphävs för några allmänna bryggor utmed 
strandpromenaden mot älven för att skapa attraktiva mötesplatser, fiskeplatser, båtbusshållplatser 
mm och därmed tillgängliggöra älven för allmänheten. Anläggande av bryggor ökar strandzonens 
värde för allmänheten för vistelse och solbad och tillfällig angöring med båt. Bryggorna bedöms 
inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter i området. Bryggorna bedöms inte hel-
ler avhålla allmänheten från att vistas i området, snarare tvärtom.

Vid det centrala vattenområdet liksom vid brofästet föreslår planen möjlighet till från älvens ström-
mar skyddade badplatser. Behovet av badplatser bedöms som stort vid anläggande av en stadsdel i 
vattennära läge.  

Bostadskvarter i anslutning till brofäste i norr – upphävande av strandskydd
Särskilda skäl för upphävandet:
-redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
-genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strand-
linjen,
- behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Då naturvärdena i området framförallt är knutna till öppna, hävdade, ängsmarker och strandvegeta-
tion har planförslaget utformats så att större ängsmarker, bredare än strandskyddets 100 meter – 
uppåt 200 meter breda, istället sparas väster om bebyggelsen och att strandvegetationen sparas i så 
stor utsträckning som möjligt. Med planens genomförande ska strandpromenaden rustas upp och 
attraktiva platser vid vattnet skapas. Zonen för strandpromenaden blir bredare jämfört med idag när 
det stängsel som löper utmed stranden avlägsnas i samband med att nuvarande markanvändning 
inom f.d. flygplatsen ersätts med den planerade stadsdelen.  

En avvägning har gjorts där bebyggelsen till allra största delen placeras minst 100 och upp till 200 
meter från strandkanten. Vid en plats, vid brofästet i norr, placeras istället bebyggelse närmare vatt-
net (65-70 meter ifrån strandkanten).

Platsen blir påverkad i samband med att planen genomförs då bron byggs (mark som tagits i an-
språk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften). Södra Förbindelsen 
bedöms också utgöra en väg som innebär att delar av mark för bebyggelse inom strandskyddsom-
rådet blir väl avskilt från stranden och därmed saknar betydelse för strandskyddets syften. Bebyg-
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gelsen har placerats för samspela och ligga i linje med den befintliga bebyggelsen inom Sommarro, 
liksom för att undvika att höjdskillnaderna från bron och gatan till bron behöver utgöras av slänter. 
Placeringen signalerar också att trafikanterna på Södra Förbindelsen ska anpassa hastigheterna och 
körsättet till stadens villkor så snart som möjligt efter bron. Bebyggelsen har placerats och utfor-
mats så att en generös (ca 60 meter bred) grönyta, grönstråk och gång- och cykelstråk skapas utmed 
vattnet utan att brytas av motortrafik. Gång- och cykelstråket utmed vattnet bedöms kunna bli 
tryggt och upplyst då de ligger med närhet till ny bebyggelse. 

Placeringen av bebyggelsen samspelar och ligger i linje med den befintliga bebyggelsen inom Som-
marro och förslaget bedöms därmed ge en god stadsbild i området som helhet. 

Flera alternativ av placering av bebyggelsen kring brofästet har studerats. Planförslaget bygger på 
ett alterantiv där bron förlängs över land så att en bred och generös passage under bron kan skapas. 
Detta alternativ bedöms utifrån givna förutsättningar (byggandet av Södra förbindelsen och den nya 
bron) ge området de bästa förutsättningarna för att, trots att bebyggelse tillåts något närmare än 
100 meter från vatten, uppnå strandskyddets två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång 
till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Skulle bebyggelsen place-
ras 100 meter från stranden bedöms att bron skulle behöva tas ned på mark så snart som möjligt 
vilket skulle innebära att gatan skulle ge en större barriäreffekt i strandområdet än om den passerar 
stranden på bro ovan mark.

Vattenströmning och sedimentation
Ett PM avseende påverkan på vattenströmning och sedimentation (WSP 2020-06-01) har tagits 
fram för Kartbergsbron och för de två småbåtshamnarna/inloppen inom planområdet. Utredning-
en syftar till att beskriva strömningsmönster och förutsättningar för sedimenttransport vid föresla-
gen utformning av Kartbergsbron (i samband med projektering av bron) och för småbåtshamnarna 
inom det nu aktuella planområdet.

Vid småbåtshamnarnas inlopp skriver WSP att det finns viss förutsättning för sedimentation då 
det finns en hastighetsgradient. Dock är strömriktningen vid den norra hamnens uppströms ände 
vinklad ut från hamnen och för den centrala innebär det smala inloppet ringa inverkan på strömrikt-
ningen som i stort sker förbi hamnens inlopp. Vidare är vattenhastigheten förbi hamnarnas inlopp 
relativt mycket högre än det angivna typiska värdet för sedimentation.

Vid hamninloppen bedömer WSP att strömningsriktningen är mer fördelaktig vid den norra än den 
centrala hamnen. Vid den norra sker strömningen med viss vinkel från öppningen. Om det vid det 
centrala hamninloppet trots allt skulle ske intransport och sedimentation i hamninloppet bör det
även i efterhand gå att anlägga en enkel strömriktare för att vinkla strömmen och eventuell virvel i 
hamnens inlopp gynnsammare.

Utredningen pekar på hanterbara konsekvenser för de föreslagna hamnarna och deras utformning 
vilket bedöms tillräckligt i planskedet. Mer detaljerad utformning, tex med strömriktare, utförs i 
samband med genomförandet och den då följande detaljerade projekteringen av inloppen.  
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GENOMFÖRANDE

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

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

Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvat-
ten och dagvatten. Upprätta avtal med exploatör. 
Utbyggnad inom allmän plats. 
Upprätta en skötselplan för de skyddsåtgärder 
som behövs för att minska påverkan på naturmil-
jön.

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
markförorening och sanering.

Exploatör Exploatering inom kvartersmark

Avtal
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsnämn-
den. 

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

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

Fastighetsrättsliga åtgärder
Gränsen mellan de två fastigheterna Sommarro 1:3 och 1:29 har sämre kvalitet/osäkert läge. En 
gränsutredning bör göras för dessa fastigheter. Eventuellt bör hela eller delar av Sommarro 1:3 reg-
leras till Sommarro 1:29. Den lilla fastigheten Sommarro 1:30 i sydvästra delen av planområdet kan 
regleras till Sommarro 1:29. 

Planens genomförande innebär ett stort antal fastighetsbildningsåtgärder. Ett stort antal nya kvarter 
kommer att bildas. Inom dessa kan i sin tur ytterligare fastigheter bildas. Tredimensionell fastighets-
bildning kan bli aktuellt inom kvarteren.

Ekonomiska frågor

Kostnader
Utbyggnad och ombyggnad av allmänna anläggningar som krävs för exploateringen av det aktuella 
planområdet ska finansieras av exploateringens intäkter. Allmänna anläggningar som är till nytta för 
flera detaljplaneområden och/eller för kommunens invånare i stort kan finansieras dels med intäk-
ter i de olika områdena, dels med skattemedel. 
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Utbyggnad av matarledningar för elnät, stadsnät samt transformatorstationer bekostas av Karlstads 
El- och stadsnät AB. 

En eventuell utbyggnad av fjärrvärme bekostas av Karlstads Energi AB.

Utbyggnad inom kvartersmark belastar respektive exploatör.

Avgifter
Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut i samband med bygglov. 
Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för 
vatten och avlopp, tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Tekniska frågor

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

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

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

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

Vattenverksamhet
Planen innebär behov av flytt/bearbetning av diken, byggande av broar, bryggor och båtplatser, lik-
som anläggande av förstärkt vall mot översvämningar som kan kräva tillstånd för vattenverksamhet. 

Parkering
Parkering för tillkommande bebyggelse föreslås lösas inom gemensamma garage och parkerings-
hus/mobilitetscenter. Besöksparkering, parkering för bilpool, angöringsparkering och viss gatupar-
kering för områdets handel medges utanför områdets gemensamma parkeringsanläggningar. 

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

För vissa delar av området krävs vissa tillskott av massor. Om schaktmassor som utgör avfall an-
vänds kan verksamheten vara tillståndspliktig enligt 9 kap. Miljöbalken.
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Byggskede
Intilliggande parkmark, värdefulla naturområden, träd, buskage och mark skyddas från åverkan 
under byggskedet. 

Försiktighet ska iakttas vid masshantering så att inte nya massor för in invasiva arter i området.

Avfall
Planförslaget ger möjlighet till gatuanslutningar till områdets kommande fastigheter. Byggherrarna 
ska samarbeta med Karlstads Energi AB för detaljerad planering rörande avfallshanteringen i de nya 
kvarteren. I mobilitetscenter ger planen möjlighet för tekniska anläggningar, här kan sopsugsanlägg-
ning anordnas, om sopsugssystem byggs ut, liksom plats för återvinning av tidningar och förpack-
ningar. En avfallsplan bör i samverkan mellan TFF, SBN och KEAB tas fram innan exploatering 
och marktilldelning i området. 

Elnät
Detaljplanen kommer att innebära att nya nätstationer behövs anläggas. Kvarteren för mobili-
tetscenter föreslås även användas för transformatorstationer i delar av bottenplan. På plankartan 
finns E-områden både inom mobilitetscenter liksom fristående E-områden.  

KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Behovsbedömning
Från och med 1 januari 2018 har kap. 6 miljöbalken (MB) ny lydelse. För de planer som
påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter för handläggningen och bedömning av
ärenden. I övrigt gäller den nya lagen. För DP Jakobsberg västra gjorde kommunen en behovsbe-
dömning av planen och konstaterade att den kan antas innebära betydande miljöpåverkan och att en 
miljöbedömning ska göras. Syftet med att bedöma miljökonsekvenserna av en plan är att möjliggöra 
en integrering av miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen 
har skett parallellt med framtagandet av detaljplaneförslaget och finns sammanfattat i Miljökon-
sekvensbeskrivningen till planen (Calluna 2020-09-03). Nedan följer den samlade bedömingen från 
miljökonsekvensbeskrivningen. Djupare beskrivningen av de olika frågorna finns i dokumentet.
Även planprocessens arbete med ekosystemtjänster finns sammanfattat i MKB:n. Under följande 
konsekvensavsnitt finns utöver samlade bedömningen från MKB en kortfattad redovisning av 
konsekvenser avseende mellankommunala frågor, sociala konsekvenser, ekonomiska konsekvenser, 
miljökvalitetsnormer liksom trafikrelaterade konsekvenser utanför planområdet. 

Samlad bedömning från MKB
Planen för utvecklingen av Jakobsberg har pågått under lång tid hos Karlstads kommun. Risken
för översvämning vid klimatförändringar samt områdets befintliga höga naturvärde är känt
sedan tidigare. Planförslaget som går till granskning har genomarbetats i flera omgångar för att
bevara naturmiljöer samt för att säkra området från översvämningsrisk. Golfbanan som tidigare
låg utanför planområdet är nu en del av det. Då Natura 2000-området Klarälvsdelat är
närliggande har även frågan kring påverkan på vattenmiljö varit viktig.

Planområdet ska säkras mot översvämningar genom anläggandet av en vall och rätt
dimensionerat dagvattensystem och höjdsättning av bebyggelse. Den negativa påverkan på
vattenmiljön vid byggandet av vallen samt strandnära anläggningar som bryggor, kan med
skadebegränsande åtgärder minimeras till enbart små negativa effekter med måttliga
konsekvenser som följd.
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Inom området finns markföroreningar. Kommunen kommer att vidta de åtgärder som behövs i
samråd med tillsynsmyndighet, för att säkerställa att miljön samt människor skyddas.
Föroreningshalterna kommer att minska i området med positiva konsekvenser som följd. Med
bullerreducerande åtgärder bedöms konsekvenserna kunna bli måttliga för hälsa.

Konsekvenserna för naturmiljö, med habitatförlust och påverkan på områdets artrikedom
bedöms ge måttliga till stora negativa konsekvenser. Habitatförluster och störningar sker
främsta för skyddade arter kopplade till de öppna miljöerna. Huvudalternativet innebär en
begränsad påverkan på Natura 2000-området med ökat antal besökare och båttrafik. En analys
av planens påverkan på bevarandestatus på arter och habitat i natura 2000-området visar att
planen kan genomföras utan av bevarandestatus försämras även om individer av arter kan
påverkas. Vid den fördjupade analysen av planens påverkan på arter skyddade av
artskyddsförordningen har förekomsten av nattviol bidragit till att planområdet har justerats
ytterligare efter fördjupad inventering och analyser från samrådets utformning.

Genomförandet av planen medför att landskapet i Jakobsberg förändras från landsbygd till
stadsmiljö. Samtidigt tillgängliggörs området i högre grad. Planens irreversibla förändring av,
samt påverkan på, ett stort områdes upplevelsevärden gör att konsekvenserna för både
friluftsliv samt landskap sammantaget bedöms bli små negativa.

Huvudalternativet medför en positiv påverkan på miljömålet Giftfri miljö. Däremot riskerar
miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet att missgynnas.
Miljömålen Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv missgynnas med anledning av
habitatförlusten av ängsmark. En neutral påverkan bedöms ske på miljömålet Frisk luft. Både
positiva och negativa effekter bedöms uppnås för målen Ingen övergödning samt God bebyggd
miljö.

Planen bedöms förenlig med miljökvalitetsnormerna. Bullerkartläggning och åtgärdsprogram
krävs dock för att uppnå miljökvalitetsnormen för buller.

Huvudalternativet samverkar med kommunens planer på hållbar, stadsnära utveckling av
Karlstad. Miljö och hållbarhet kommer vara fortsatt viktiga vid genomförandet av planen.

Mellankommunala frågor
Detaljplanen berör Rosenborgsgatan som söderut ansluter mot Jakobsbergsbron och vidare till 
Hammarrö och Hammaröleden. Planen kommer innebära ökad trafik mot Hammaröleden. Karl-
stads kommun driver tillsammans med Hammarrö kommun ett arbete med att planera och bygga 
en ny Jakosbergsbro med högre kapacitet än den nuvarande. I projektet ingår även en ny anslutning 
mot Hammaröleden. 

Planen ger också möjlighet för en trafikkoppling till och från Hammarö som kompletterar Ham-
maröleden och Skoghallsvägen. Södra Förbindelsen knyter samman trafik från Hammaröleden, 
genom Jakobsbergsområdet på den större stadsgatan (Jakobsbergsallén) vidare till Skoghallsvägen/
Ullebergsleden. Genomfartstrafiken belastar stadsdelen men bedöms kunna hanteras genom ut-
formning av kommande gata och bebyggelse. 
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Ett trafik-PM finns framtaget för planen. Sammanfattningsvis skriver Ramböll i detta PM att 
föreslagen utformning av Jakobsbergsallén klarar kapacitetsmässigt de beräknade flödena för en 
framtida situation med kommunens samlade utbyggnader till 2040. Även omkringliggande vägnät, 
både statligt och kommunalt, förväntas också kapacitetsmässigt klara de trafikmängdsökningar som 
föreslagen detaljplan för Jakobsberg medger. Planen bedöms därmed ge positiva konsekvenser för 
boende och verksamma på Hammarö som ges en ytterligare trafikkoppling till västra Karlstad och 
till E18. 

Sociala konsekvenser
Planområdet är i huvudsak obebyggt. Delar upplevs som naturområden och delar karaktäriseras av 
den tidigare flygplatsverksamheten med äldre, delvis tomma, byggnader och asfalterade ytor som 
kan upplevas otrygga. Projektet innebär att många får tillgång till naturområdena runt och i Marie-
bergsskogen och Jakobsbergskogen. Områdena kommer bli mer befolkade och använda. Det kan 
innebära att områdena känns tryggare men det kan också upplevas som att de blir mer skogar inom 
staden där den avskilda naturupplevelse som kan upplevas i södra delarna av naturområdena idag 
kan minska. 

Vid byggande av bostäder och service skulle fler människor vistas i området kvällstid vilket är bra 
för upplevelsen av trygghet. Det finns en stor efterfrågan på fler bostäder och läget är attraktivt. 
Planen möjliggör att många människor får möjlighet att bo centralt med tillgång till Jakobsbergs-
skogen, deltalandskapet, Klarälven, Mariebergsskogen, service, skolor, lekparker, kollektivtrafik med 
mera. 

Jakobsberg planeras som en stadsdel med blandad bebyggelse och olika bostadsformer. Även kom-
munal och kommersiell service kommer att finnas i området liksom arbetsplatser. Tätheten bör ge 
underlag i området för kommersiell service, t ex butiker och restauranger. Golfbanan ger
många besökare till området. Förutsättningarna för att området ska kunna utvecklas till en levande 
stadsdel är goda.

Jakobsberg kommer att bli en ny stadsdel med upp till 8000 boende. Här kommer det att
finnas service av olika slag inom området, det är nära till både Karlstads centrum, centralsjukhuset, 
Bergvik och andra stora besöksmål eller arbetsplatser. Kommunikationsmöjligheterna kommer att 
vara goda, både med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. Det finns tillgång till lekplatser, gröny-
tor och andra ytor för spontanidrott och idrottsplatser, promenadområden och stråk mm. Samman-
taget innebär detta att området har mycket goda förutsättningar för att fungera för alla åldersgrup-
per och typer av boende.

Förutsättningarna för jämställdhet är goda när alla människor kan fungera självständigt, mötesplat-
ser inom området bidrar till integration, skolor och lekplatser i nära anslutning till bostäder gör det 
lätt för barn att själva röra sig inom området etc.

Jämställdhet/Barnperspektiv
Genom planens kvartersstruktur med bilfria gröna gårdar och tydliga gatumiljöer och stråk blir 
bebyggelsen lättförståelig och barnen ges trygga trafikfria lekmiljöer på gårdarna. Planen har utfor-
mats så att lek, park och aktivitetsytor kan nås genom att gå utmed små gator med låg hastighet och 
lite trafik. Planens utmaning är att hantera och utforma trygga övergångsställen och passager över 
Jakobsbergsallén. 

Närheten till bland annat Mariebergsskogen, Mariebergs strandängar, Jakobsbergsskogen, Natura 



59

2000-området ger möjlighet till lek, utflykter, skidåkning, cykelturer mm tillsammans med vuxna. 
Äldre barn och ungdomar får möjligheten att ensamma upptäcka naturen i sitt närområde.

Skolor och förskolor har placerats så att de lätt ska kunna nås på lågt trafikerade gator. 

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

Planområdets centrala läge, cirka två-tre kilometer från Stora Torget innebär att tillgången till kom-
munikationer och olika typer av service är relativt god. Förskolor finns och flera nya planeras, likaså 
finns och planeras lekplatser, bollplan, ny park, dagligvaruhandel och annan service planeras.  Buss-
hållplatser, dagligvaruhandel, motionsområden och anläggningar med mera finns/ska finnas inom 
gång- och cykelavstånd. Tillgången till olika typer av service i området och bra kommunikationer 
skapar goda förutsättningar för både män och kvinnor att få ett fungerande vardagsliv.

Ekonomiska konsekvenser 
Byggrätt för 3000-3500 bostäder innebär en betydande intäkt för kommunen. Kostnaderna för 
utbyggnad av nödvändig infrastruktur är dock höga – ny bro över västra älvgrenen, huvudstråket 
genom området, vall och pumpstation, lokala gator och ledningar, gångbro över älven etc. 

Miljökonsekvenser

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 
inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormen anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 
som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Miljökvalitetsnormer har iakttagits i detta plan-
arbete. Planen anses inte medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids se beskrivning under 
Luftkvalitet respektive Vattenkvalitet i dokumentet. 

Natura 2000
Inga Natura 2000-naturtyper har identifierats inom planområdet och vid den inledande bedöm-
ningen av påverkan av planprogrammet, bedömdes påverkan på Natura 2000-områdets naturtyper 
medföra inga eller små konsekvenser (Calluna 2016). Naturtypernas bevarandemål eller bevaran-
destatus i området bedöms inte påverkas. Även i den kompletterande utredningen avseende Natura 
2000 (Calluna 2020-09-03) som beskriver och bedömer konsekvenser för bevarandestatus för arter 
och naturtyper i Natura 2000-området Klarälvsdeltat, vid genomförandet av detaljplanen når likvär-
diga slutsatser. Inga utpekade habitat ingår i planområdet. Indirekt kan arter och habitat påverkas. 
Utredning visar att arter och habitat påverkas i obetydlig upp till liten omfattning. Bevarandestatu-
sen försämras inte och konsekvensen är liten. Se vidare beskrivning av Natura 2000 i MKB och i 
underutredningar.
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Konsekvenser utanför planområdet avseende ökad trafik
Området ligger centralt med goda gång-, cykel- och, vid genomförandet också, goda kollektivtra-
fikmöjligheter. Med en inbladning av service i området kan området utvecklas till en stadsdel där 
boende kan klara sin vardag utan att vara beroende av bilen. Exploateringen genererar med da-
gens resvanor personbilstrafik. Den ökande trafiken som byggandet av Jakobsbergsbergsområdet, 
byggandet av Södra Förbindelsen liksom en trafikökning på grund av att Karlstad generellt växer 
medför ökade trafikmängder på bland annat Rosenborgsgatan och Hööksgatan. 

I bullerutredningen för projektet (WSP 2020-06-22) samt dess bilaga bullerutredningen för Östra 
Jakobsberg (WSP 2016-10-03, rev 2017-11-24) har möjliga framtida förändringar utretts för Ro-
senborgsgatan och Hööksgatan. För korsningspunkten runt Skoghallsvägen/Ullebergsleden väster 
om planområdet finns mer beräkningar i projektet för ny bro och cirkulationsplats. WSP skriver att 
omfånget hos ljudet som vår hörsel kan uppfatta är stort, därför används en logaritmisk skala för att 
beskriva ljudtrycksnivå, decibel (dB). Riktvärdena
som gäller idag ställs i enheten dBA, som är en vägning på enheten decibel. A-vägningen är till för 
att efterlikna örats uppfattning av olika ljud. Eftersom skalan är logaritmisk upplevs skillnader i 
ljudnivå sammanfattningsvis:
- 3 dBA upplevs som en knappt hörbar förändring
- 8-10 dBA upplevs som en fördubbling/halvering av ljudnivån

Avseende befintliga bostäder vid ovanstående platser har WSP gjort följande bedömningar:

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

Befintliga bostäder längs med Hööksgatan:
För bostäder längs med Hööksgatan där trafikmängden förväntas ökas i förhållande till befintliga 
trafikmängder i mindre grad 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.
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