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Sammanhållen stad 
• Gång- och cykelvänliga stråk 

mellan för barn viktiga 
målpunkter och kompisar 

• Kollektivtrafik och väg till 
hållplats 

• Fysiska och mentala barriärer 
 

 

Barnvänliga 
miljöer/platser 
• Variation i 

upplevelsevärden 
• Anlagda lekmiljöer 
• Oprogrammerade 

lekmiljöer 
• Bullerfria miljöer 
• Bra luft och sol/skugga 

Vardagsliv 
• Vardagsaktiviteter och säkra 

vägar dit 
Bostad//skola/Fritidsaktiviteter 

• Närhet 
Gångavstånd (300 meter utan 
barriärer till lekmiljö, 800 meter 
till plats med flera 
upplevelsevärden, 
stadsdelslekplats)  
 

Identitet 
• Identitetsskapande 

värden 
• Värdering och tolkning 
• Historia 
• Rykte/status 
• Medskapande av 

platsen 

Trygghet 
• Befolkat dygnet runt? 
• Ögon som ser en 
• Aktiva bottenvåningar 
• Överblickbarhet 
• Trafik 

 

Planområdet 
/detaljplanen 

 

Nuläge 
Inventering 

 
Förutsättningar 
och möjligheter 

Utifrån artikel 2 i Barnkonventionen 
krävs det ett biloberonde för att barn 
ska ha samma möjligheter som vuxna. 
Det är även viktigt att alla barn har 
samma villkor, oavsett eventuell 
funktionsvariation. 
 
Målpunkter för barn/unga i närheten av 
planområdet är Lungvikskorset som 
skolskjutsplats, busshållplatsen vid 
Skattkärrsvägen och badstranden söder om 
järnvägen. Längre bort finns det skola, 
förskolor, lek och idrottsplatser inom 
Skattkärr och Alster. Gc-vägar finns inte 
inom planområdet, närmaste är längs med 
Skattkärrsvägen mot Alster och Skattkärr. 
 
Övergångställe till hållplatsen mot stan 
saknas över Skattkärrsvägen. 
 
Området har smala grusade vägar, utan 
gångbana eller belysning. Liten mängd trafik 
med låg hastighet. 
 
Järnvägen skapar barriärer i söder mot 
vattnet men passager finns. Tydligt att 
spårspring förekommer inom bland annat 
Lungvikområdet pga. omväg att ta sig via 
säkra passager. Eftersom stängsel saknas vid 
järnvägen är detta en fara för barns säkerhet.  
 
  
 
 

Enligt Barnkonventionen i artikel 6 
kan ett rikt fritidsutbud berika många 
barns liv och utveckling.  
 
Inga anordnade lekplatser/idrottsytor 
finns inom detaljplaneområdet idag eller i 
direkt närhet (300 m).  
 
Möjlighet till lek finns i skogsområdena 
och inom den egna tomten. En samägd 
badplats finns direkt söder om 
planområdet och järnvägen.  
 
Delar av området är utsatt för buller från 
både järnväg och E18 men tystare 
områden i skog finns. Bra luft- och 
skuggmöjligheter.  
 
Finns en liten allmän yta inom området 
som använts för b la midsommarfirande 
(”pumpängen”). 

Barnkonventionen artikel 6: Även 
friheten i att själva ha möjlighet att 
förflytta sig på ett säkert sätt till sina 
aktiviteter är en del av barns rätt till 
utveckling. 
 
Samtliga bostäder består av friliggande 
villor vilket möjliggör för barn att leka på 
egna tomten. Närhet till skog för kojbyggen 
och spontanlek.  
 
Möjlighet att ta sig till Skattkärr på egen 
hand finns men obelysta delar försvårar 
detta under dygnets mörkare timmar. 
Dessutom relativt långt för mindre barn. 
Barnen relativt beroende av skjutsande 
föräldrar. 
 
Planområdet är skolskjutsberättigat då 
avstånd till skola (Skattkärrsskolan) 
överstiger 3 km. Skolskjutsen stannar idag 
vid Lungvikskorset 
(Busterudvägen/Lungviksvägen). Tydlig 
hållplats och belysning saknas. Boende öster 
om Råbäcken har inte rätt till skolskjuts då 
avståndet till skolan är knappt 2 km. 
Avstånd till förskola är ca 1,5 km.  
 
Vägen till/från busshållplats längs 
Skattkärrsvägen saknar både belysning och 
gång- och cykelväg.  
 
 

Att känna sin historia är en del av 
barnets historia, vilket ska 
främjas enligt Barnkonventionen 
artikel 6. 
 
Lungvikområdet har en historia från 
tidigt 1900-tal då området byggdes 
ut som fritidshusområde i samband 
med lagstadgad semester. Identiteten 
då var små enkla byggnader med 
naturen inpå knuten. Delar av 
områdets tomter och byggnader finns 
kvar utifrån detta ideal men på flera 
håll har byggnader ersatts/byggts ut 
och tomterna programmerats mer. 
Allt från enkla fritidshus till större 
åretruntbostäder. Området ligger i 
lantlig miljö men ändå nära stad och 
service. Boende i området 
identifierar området som ett 
naturskönt område med lugn och ro. 
 
Enligt boende i området finns en 
stark sammanhållning i området, 
med gemensamma städdagar, fester 
och trygghet för barnen där alla 
hjälps åt.  
 
 

 
Vägar är smala och saknar 
belysning, vilket skapar otrygghet 
och osäkerhet. Enligt flera boende 
åker fordon snabbt på vissa vägar, 
särskilt Busterudsvägen, vilket kan 
utgöra trafikfara.  
 
Järnvägen i söder saknar 
avskärmning och säkerhetsstängsel 
längs flera sträckor. Spårspring 
förekommer.  
 
Inom Lungvikområdet finns flera 
åretruntboende vilket skapar viss 
trygghet kvälls och nattid. Ödehus 
finns vilket också kan skapa 
upplevda otrygga platser inom 
området.  
 
Enligt boende är området väldigt 
tryggt då grannar hjälps åt och 
barnen känner sig trygga. Grannar 
som ser och bryr sig om varandra. 

Förslag 
Vad innebär 
förslaget? 

 

 
Råbäcksvägen föreslås breddas och 
eventuellt förses med belysning (kommunalt 
huvudmannaskap). I övrigt inga direkta 
förändringar avseende gatorna i området, 
men planen möjliggör för viss breddning av 
Lungviksvägen i syfte att förbättra 
framkomligheten. Fortsatt smala, grusade 
och utan belysning i södra området. På sikt 
kan Busterudsvägen komma att bli 
kommunal och förses med belysning.  
 

 
 
Detaljplanen innehåller inga allmänna 
nya programmerade lekytor.  
 

 Detaljplanen möjliggör för större 
byggrätter, vilket på sikt troligen 
innebär ytterligare omvandling av 
fritidshusbebyggelse till mer 
permanentbostäder vilket också 
förändrar områdets karaktär. Krav på 
icke hårdgjorda ytor, fortsatt enskilt 
huvudmannaskap möjliggör ändå för 
att karaktären kan bibehållas till viss 
del. 
 
Gamla Lungviks gård har höga 
kulturhistoriska värden och förses 

Räbäcksvägen och på sikt även 
Busterudsvägen (utanför 
planområdet) föreslås bli 
kommunala gator, vilket innebär en 
högre standard, belysning och delvis 
förses med gc-vägar.  
 
Säkerheten längs järnvägen är i 
projektet påpekat men ansvar för 
åtgärder ligger hos Trafikverket. 
 



Trafiken i området ökar med fler 
permanentboende. 
 

med skyddsbestämmelser i syfte att 
skyddas mot förvanskning. 

Fler bostäder i området innebär fler 
ögon i området, framför allt 
kvällstid. Kan skapa ökad trygghet i 
området.   

Stadsdelen  
 

Nuläge 

 
Området består till stor del av smala 
grusvägar utan ljus och separerade gång- och 
cykelvägar. Liten mängd trafik och de smala 
vägarna gör att hastigheten hålls nere på de 
flesta sträckor. Busterudsvägen är delvis 
asfalterad fram till Skattkärrsvägen, vilket 
för boende i Lungvikområdet är den mest 
använda vägen för att komma ut på 
Skattkärrsvägen och busshållplatsen där. 
Övergångställe till hållplatsen mot stan 
saknas över Skattkärrsvägen.  
 
Närmsta hållplats för stadsbuss ligger inom 
Alsters villaområden (Granuddsvägen).  
 
Skattkärrsvägen är försedd med separerat gc-
väg med gatuljus där man kan ta sig in till 
Skattkärr och mot stan på ett säkert och 
tryggt sätt. 
 
Järnvägen skapar barriärer i söder mot 
vattnet men passager finns. Dock tydligt att 
spårspring förekommer inom b la 
Lungvikområdet pga omväg att ta sig via 
säkra passager.  
 
Råbäcken och åkermarken utgör en naturlig 
barriär, särskilt i söder, vilket innebär 
omvägar för den som i södra delen av 
Lungvikområdet vill ta sig öster ut till 
Herrön där de populära strandängarna finns. 
 
Delar av skogsområdena har höga 
klippavsatser och blockighet vilket gör att 
det inom skogsområdena finns barriärer 
svåra att passera.  
 
 
Styrka idag: lantlig miljö men ändå 
cykelvänliga stråk mot stan och Skattkärr. 
Svaghet idag: Trafiksäkerhet över järnväg 
och Skattkärrsvägen. Barriäreffekterna och 
delvis otrygga skolvägar. 
 

 
I Alster finns närmsta lekplats och 
grusplan (1,6 km från Lungvikskorset). 
Alsters förskola med lekmiljöer 
tillgänglig när förskolan är stängd finns 
direkt väster om programområdet. Ny 
lekplats planeras vid Enebovägen. Större 
nyanlagd lekplats för både mindre och 
större barn finns i Skattkärr centrum (2,8 
km från Lungvikskorset).  
 
 

 
 

  

Förslag 

Ett planprogram för hela Lungvik pågår 
parallellt med detaljplanen som påverkar 
omgivningarna. Det som föreslås där med 
fler bostäder kan leda till förbättrad 
kollektivtrafik även för boende inom 
detaljplaneområdet. Delar kan förbättras 
med gc-väg längs Busterudsvägen och del av 
Råbäcksvägen. 
 

I och med förslag till planprogram för 
hela Lungvik kan det tillkomma fler 
målpunkter för barn i närheten som 
lekplatser och en förskola. Fler boende i 
närområdet leder till mer trafik, speciellt 
på Busterudsvägen norr om planområdet. 
Ingen genomfartstrafik genom 
detaljplaneområdet föreslås. 

 
Inom ramen för planprogrammet för 
Lungvik föreslås Busterudsvägen bli 
kommunal och förses med busshållplatser 
för såväl kollektivtrafik och skolskjuts. 

  
 

Med fler boende i området kan 
tryggheten öka på så sätt att det är 
fler som kan hålla uppsikt och är ute 
i området. Framför allt kvällstid kan 
det bidra till en större upplevd 
trygghet. Med förskola, äldreboende 
och annan verksamhet (ladan) ökar 
befolkningen och därmed tryggheten 
även dagtid. 



 

 

 

Bedömning och 
Konsekvens 

Vad blir bättre med förslaget? 
Vad blir sämre? 

 

Mer trafik i och med möjlighet till 
permanentboende men inga möjligheter att 
få till cykel eller gångvägar inom området 
p.g.a. smala gator. Smala gator håller också 
hastigheten nere och är en del av områdets 
karaktär. 
 
Fler boende inom området ger större 
underlag till kollektivtrafiken som skulle 
kunna ge mer eller tätare turer framöver. 

   
  

 

Åtgärder 
Behövs åtgärder för att kompensera 
t.ex.? Åtgärder utanför 
planhandlingarna eller utanför 
projektet? 

 

 
Vilka kvaliteter ska uppnås, vilka brister ska 
åtgärdas och vem ansvarar? 
 
Säkra passager över Skattkärrsvägen skulle 
vara önskvärt. Ingår inte i projektet men 
planeras åtgärdas av Trafikverket (i 
samverkan med kommunen). Även stängsel 
intill järnvägen behövs vilket kommunen 
tillsammans med Trafikverket ska ordna, 
men utanför det här projektet. 
 

 
 

 
 

Alsters strandbad skulle behöva utvecklas 
när det blir fler boende i området och fler 
som har detta som närmsta badplats. 
Något som föreslås inom ramen för 
planprogrammet för Lungvik. Skulle t.ex. 
kunna vara utegym, kanotuthyrning, 
aktivitetsytor m.m.  
 
 

 
 

 
 

 
 


