
DETALJPLAN FÖR GAMLA LUNGVIK
inom Alster, 

Karlstads kommun, Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING
Standardförfarande (PBL 2020:900)

Stadsbyggnadsförvaltningen
Dnr SBN 2020-297

2022-05-13



Denna plan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess 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.
Samråd för denna detaljplan äger rum från 2022-05-16 till 2022-08-26. 

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. 
Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, i Samhällsbyggnadshuset och på Biblio-
teket. Granskningstiden är minst två veckor.

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 beslutet 
inte överklagas.
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PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning är en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras. Planbeskriv-
ningen är en obligatorisk handling och ska finnas tillsammans med plankartan med tillhörande 
bestämmelser. Planbeskrivningen innehåller en redovisning av: 

• planeringsförutsättningarna
• planens syfte
• hur planen är avsedd att genomföras
• de överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående  

intressen och planens konsekvenser 
• om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för  

avvikelsen.

Inledning

Bakgrund
Lungvik är utpekat i kommunens översiktsplan (2012) som område för stadsutveckling. Inom 
området finns äldre planer för fritidshus. Flera av fritidshusen används för permanentboende och 
ytbegränsningarna i gällande detaljplaner begränsar utvecklingsmöjligheten. Boende i ett av dessa 
områden har begärt planläggning i syfte att utöka möjligheten att bygga inom respektive fastighet. 
Området planeras att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Parallellt med denna planändring genomförs även ett mer översiktligt programarbete för hela Lung-
vik. Karlstad har ett behov av fler småhustomter och detta område kan vara lämpligt för småhusbe-
byggelse i ett attraktivt läge med närhet till Vänern. 

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna inom de områden som idag är planlagda för 
fritidshus för att möjliggöra permanentboende. Bostadsbebyggelsen ska vara i form av småhus som 
ska anpassas till platsen på ett lämpligt och terränganpassat sätt. 

Huvuddrag
Planförslaget innebär en utökad byggrätt från dagens begränsningar på 60 kvm per tomt respektive 
100+60 kvm per tomt till att nu maximalt få byggas 200 kvm per tomt inklusive komplementbygg-
nader. Huvudbyggnaden får maximalt vara 150 kvm i byggnadsarea. Begränsningar i byggnadshöjd 
på 4,5 meter finns också samt att bebyggelsen måste uppföras med träfasader och med en största 
takvinkel på 35 grader. Tre nya fastigheter kan bildas inom området, öster om Lungviksvägen på 
kommunens mark.

Planbestämmelser finns också om att byggnaderna ska anpassas till befintlig terräng och att inte för 
stora delar av tomten får hårdgöras. För att säkerställa att byggnader, vägar och Värmlandsbanan 
inte översvämmas vid skyfall ställs krav på att skyfall ska omhändertas inom den egna fastigheten 
inom delar av området. Avstyckning av bostadsfastigheter tillåts inte i syfte att behålla de relativt 
stora tomtstorlekarna i området, vilket ger större möjlighet att bevara vegetation och terräng på 
tomten samt att kunna bevara mindre sportstugor, som har ett kulturhistoriskt värde för området, 
på tomten som komplementbyggnad.  
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Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta
• Planbeskrivning

Utredningar
• Dagvattenutredning, Ramböll 2022-03-10
•  Bullerberäkningar, WSP 2021-08-26 och Buller PM, WSP 2021-09-29
•        Riskutredning, Brandskyddslaget 2021-11-26

Plandata och avgränsning
Planområdet är cirka 20 hektar och nästan all mark är privatägd. 
Kommunen äger endast en del naturmark i norr kring Råbäcken 
och öster om Lungviksvägen (Busterud 1:4).

Aktuellt planområde ligger cirka 12 kilometer öster om Karl-
stads centrum och cirka 2 kilometer väster om Skattkärrs 
centrum. I öst gränsar området mot skogs- och åkermark, i 
söder till befintliga fritidshus, järnvägen och Vänern, i väst mot 
skogsområde och i norr mot Busterudsvägen. 

Detaljplanens avgränsning i söder har gjorts efter de förut-
sättningar som finns på platsen där bostäderna allra närmast 
järnvägen inte klarar gällande riktvärden för bullerpåverkan och 
därmed inte kan planläggas för bostäder. De är dessutom inom 
30 meters zonen från järnvägen, där ingen bostadsbebyggelse 
bör uppföras enligt framtagen riskutredning. De bostäderna 
hamnar därför utanför denna detaljplan, men befintlig detalj-
plan för fritidshus fortsätter att gälla där.
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Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med översiktplanen (2012) där Lungvik är utpekat som 
ett stadsutvecklingsområde. 

Gällande detaljplan
Två gällande byggnadsplaner finns som medger bostadsändamål med maximal 
bostadsyta om 60 kvm per tomt. Den ena är från 1976 (1780K-408-1976) och den 
andra från 1979 (1780K-407-1980). I den nordöstra delen av planområdet finns 
även en gällande detaljplan från 2000 (1780K-65-P2000-05) som anger bostadsän-
damål med maximal byggnadsarea om 100 kvm för huvudbyggnad samt 60 kvm 
komplementbyggnad per tomt och en högsta byggnadshöjd på 4,5 meter.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2021-02-24 
§ 43, att upprätta detaljplan i syfte att utöka byggrätterna för befintliga fritidshus 
inom gällande detaljplaner i Lungvik. I planarbetet ska hänsyn tas till naturmiljö, 
topografi och befintlig bebyggelse.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
För den aktuella detaljplanen har undersökning om planen kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan gjorts och samråtts med Länsstyrelsen 
2021-05-12, enligt Miljöbalken (6 kap). Kommunens bedömning är att 
genomförandet av denna plan inte riskerar medföra betydande miljöpåver-
kan. Planen kan dock innebära en viss påverkan på miljön vilket behandlas 
under rubriken Konsekvenser, i denna planbeskrivning. 

Följande aspekter har i undersökningen bedömts vara särskilt relevanta att 
behandla:
• buller, vibrationer och risker med farligt gods från järnvägen
• dagvattenhantering
• kulturmiljö

Urklipp från gällande byggnadsplan i södra delen av Lungvik från 1976 och norra 
delen från 1979.

Urklipp från gällande detaljplan vid 
Råbäcksvägen från 2000.
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Avvägningar mot annan lagstiftning
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan 
lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planen bedöms uppfylla kraven på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen.
Värmlandsbanan söder om planområdet omfattas av riksintresset enligt 8 § vilket innebär att den 
ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra utnyttjande samt försämra framkomlighet och trafiksä-
kerhet. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Planområdet ingår i riksintresset Vänern med öar och strandområden (MB 4 kap 2 §) med syftet 
att värna områden som, på grund av sina samlade natur- och kulturvärden (knutna till vattenläget), 
är av särskilt värde för turism och friluftsliv. Hela Karlstads kommun söder om E18 omfattas av 
riksintresset och det aktuella planområdet bedöms inte påverka riksintresset negativt.  

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskilda 
normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Den lokala ökningen av bilrörelser som följd av fler bostäder inom området bedöms inte innebära 
att föroreningar i utomhusluft påverkas märkbart. Det finns inga kända markföroreningar inom 
eller i närheten planområdet. Marken inom planområdet kommer vid genomförandet inte att kräva 
omfattande utfyllnads- eller schaktarbeten som kan tänkas påverka vattenkvaliteten i recipient (Vä-
nern). 

Området är utsatt för omgivningsbuller från järnvägen i söder och E18 i norr. En bullerutredning 
har tagits fram och detaljplanen har anpassats och reglerats i syfte att gällande riktlinjer för buller 
uppfylls. Se avsnittet Störningar, hälsa och säkerhet.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m.
Strandskydd råder inom 100 meter från Vänern. Detta sträckar sig en bit in på en mindre del kvar-
tersmark i detaljplanen. Där föreslås strandskyddet upphävas med hänvisning till det särskilda skälet 
att järnvägen är en stark barriär som medför att området är väl avskilt från området närmast strand-
linjen (MB 7 kap. 18c § punkt 2), samt att delar av området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften (MB 7 kap. 18c punkt 1). Planförslaget strider inte 
mot syftet med strandskyddet. 

Barnrättslagen - SFS 2018:1197
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 
2018:1197). Det innebär att:
- Alla barn har rätt till alla rättigheter och inget barn får diskrimineras på någon grund.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
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- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

I denna plan har särskilt frågor som rör trygghet, barnvänliga miljöer, vardagsliv och sammanhållen 
stad varit relevanta att belysa. Vilka konsekvenser planen bedöms innebära ur ett barnperspektiv 
redovisas under rubriken Konsekvenser - Sociala konsekvenser, i slutet av planbeskrivningen.

Förutsättningar och planförslag

Landskapsbild
Planområdet ligger mellan tätorterna Karlstad och Skattkärr och består av ett fritidshusområde där 
allt fler fritidshus nu har byggts ut och omvandlats till permanentbostäder. Öster om bebyggelsen 
ligger öppna åkrar, som Råbäcken rinner genom, med lövskog runt om. Väster om området är det 
skogsmark. Söderut ligger järnvägen, Värmlandsbanan, som en stark barriär mellan bostäderna och 
Vänern. I norr utgör E18 en barriär.

Hela Lungvik är ett område i gränslandet mellan stad och landsbygd, där asfalterade vägar och 
permanentboende i väster (Busterud) övergår till ett område med lantlig karaktär i form av mindre, 
smala, grusvägar, bebyggelse inbäddad i skog och mer fritidshus. Just nu pågår ett programarbete 
för hela Lungvik vilket föreslår mer bostäder i området och även förskola, lekplatser, kommunala 
vägar med mera vilket kommer att påverka områdets framtida karaktär.

Marken inom planområdet är kuperad med högsta höjd i väster. Marken sluttar sedan ned mot syd-
ost och Vänern. Markhöjderna varierar mellan +47 och +78, en höjdskillnad på 31 meter.

Markanvändning
Idag är markanvändningen till största del bostadsmark med tillhörande gatumark och naturmark.

Planförslag
Detaljplanen föreslår fortsatt samma markanvändning som gällande planer förutom tre nya bo-
stadstomter inom det som idag är naturmark i anslutning till Lungviksvägen på östra sidan. Även 
områden för tekniska anläggningar så som miljöhus och dagvattendamm föreslås i planen.  

Bebyggelse
Idag finns det totalt 81 hushåll som omfattas av de gällande fritidshusplanerna. 73 av dessa ingår i 
planförslaget, varav 40 utgör permanentbostäder och 33 fritidshus. Tomtstorlekarna är varierande, 
några få tomter är på cirka 800 kvadratmeter, medan de flesta ligger mellan cirka 1200 och 3000 
kvadratmeter. Även husen varierar i karaktär och storlek; från cirka 40 till 200 kvadratmeter. De 
flesta ligger mellan 60-120 kvadratmeter byggnadsarea för huvudbyggnaden. En del hus har en 
större byggnadsarea än vad som tillåts i gällande byggnadsplaner, vilket till stor del beror på att 
husen omvandlats från fritidshus till permanentboende med tiden och att det under en period inom 
kommunen godkändes större byggrätter. De flesta hus är envåningshus.

Planförslag
Detaljplanen syftar till att öka byggrätterna inom området, så att en omvandling från fritidshus till 
permanentboende kan fortsätta ske. Detta regleras genom ett antal planbestämmelser som både ger 
möjligheter och begränsningar. Detaljplanen tillåter endast friliggande enbostadshus (B1). Även ett 
antal miljöhus möjliggörs (E2).

Fastighetsstorlek
För att bevara områdets karaktär med relativt stora tomter och undvika mer hårdgjord yta i området 
tillåts inte delning av fastigheter i planområdet med undantag för Lungvik 1:65 som kan delas till två 
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fastigheter. Detta regleras genom en planbestämmelse om minsta tillåtna fastighetsstorlek (d1-d4). 
Storlekarna har anpassats efter hur stora fastigheterna är idag inom olika delar av området. 

Bebyggandets omfattning 
För att reglera byggrätternas storlek finns en planbestämmelse där största sammanlagda byggnadsa-
rea (BYA) per bostadsfastighet inte får överstiga 200 kvadratmeter (e1). Huvudbyggnad får maxi-
malt vara 150 kvm. Komplementbyggnader tillåts inom angiven byggnadsarea. Huvudbyggnad får 
inte byggas samman med komplementbyggnader, detta för att undvika allt för stora enheter och 
behålla del av dagens karaktär. Med en sådan bestämmelse ska det gå att till exempel ha kvar sitt 
fritidshus som komplementbyggnad på 60 kvm och även kunna bygga en ny huvudbyggnad på 100 
kvm samt ett garage. Utöver angiven byggrätt per enbostadshus är ytterligare komplementbyggna-
der möjliga som är bygglovsbefriade så som till exempel attefallshus och friggebodar. 

Byggnadernas höjd regleras genom att byggnadshöjden för huvudbyggnad högst får vara 4,5 meter 
och komplementbyggnader får ha en högsta byggnadshöjd på 3 meter. Detta innebär att det går att 
bygga 1 våning - 1,5 plans hus i området. Även förhöjt väggliv fungerar, men inte två våningar då 
det lätt kan upplevas för stort i ett område som idag till allra största del består av enplanshus. 

Största tillåtna takvinkel är 35 grader, detta för att undvika alltför stora takytor och för att anpassa 
till områdets karaktär idag där de allra flesta hus har en lägre takvinkel.

Placering
Ny bebyggelse ska anpassas till topografi och vegetation så att markingrepp minimeras. Placerings-
bestämmelser finns på plankartan för att byggnaderna inte ska hamna för nära gatan eller grann-
tomt/allmän plats och behålla luftighet i området: Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter 
från fastighetsgräns (p1). Komplementbyggnad ska placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns. 
Garage/carport med in- och utfart riktad direkt mot gatan får inte placeras närmare fastighetsgräns 
mot gata än 6 meter (p2). 

För fastigheterna i norr intill Busterudsvägen finns idag en sammanhängande karaktär med ve-
getation närmast gatan och husen är placerade längre in på tomten. För att bevara detta kommer 
gällande detaljplan med prickmark fortsätta gälla på del av fastigheterna längs Busterudsvägen. 
Anledningen beror också på att Busterudsvägen på sikt planeras bli kommunal gata med gång- och 
cykelväg, vilket kan komma att påverka fastigheterna inom denna yta på ett sätt som inte kan förut-
ses idag. Se avsnitt Gator och trafik för mer info.

Utformning
Tidigare byggnadsplaners bestämmelser har framför allt styrt husens storlek och höjd. Av tradition 
har husen uppförts i trä, vilket är genomgående i området idag. För att hålla ihop bebyggelsen i om-
rådet finns därför en planbestämmelse om att fasader även fortsättningsvis ska utgöras av trä (f1). 
I övrigt finns det inga bestämmelser som styr utseende. Anledningen är att variationen är en stor 
del av områdets karaktär och då är det viktigt att inte skapa ramar som riskerar att alla husen får ett 
likartat utseende. Miljöhusen däremot regleras till att de måste uppföras i trä och i dova jordfärger 
eller falu rödfärg (f2) för att de ska smälta in i omgivningen.

Markens utformning
För att begränsa andel hårdgjord yta inom tomtmark finns en planbestämmelse att andel hårdgjord 
yta, utöver byggnadsarea, inte får överstiga 10% av fastighetsareans storlek, dock max 150 kvm.  
(n2). Planbestämmelsens syfte är att begränsa hur mycket mark som hårdgörs för att begränsa dag-
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vattenflödet och ge möjlighet till infiltration samt att spara grönska i området ur både natur- och kulturhis-
toriska aspekter. Som hårdgjorda ytor räknas asfalt, plattor, sten eller hårt packat grus. Ett sätt att minimera 
andelen hårdgjord yta är till exempel att välja andra alternativ än asfalt, exempelvis löst packat grus, singel, 
hålsten av betong eller marksten med genomsläppliga fogar. Det är också bra att ha altaner som är genom-
släppliga och inte alltför täta.

En bestämmelse om att tomtmarken ska anordnas så att vatten vid skyfall inte svämmar över till angräns-
ande fastigheter eller gata har också införts (n1).

Terränganpassning
Vid ny bebyggelse ska hustyp väljas efter den topografi 
som finns på den aktuella tomten och placeringen av 
huset ska anpassas till terrängen. Huvudbyggnad ska 
anpassas till befintlig gata och terräng. Ändringar av 
markens medelnivå vid huvudbyggnad tillåts med maxi-
malt +/- 1,0 meter om inte synnerliga skäl motiverar 
större förändring. Ett sådant skäl är att avsteg i förhål-
lande mot gata tillåts med anledning av tillgänglighet el-
ler andra angelägna orsaker som till exempel gatans läge 
(n3). Anpassning får inte ske genom utfyllnader som ser 
onaturliga ut och plansprängning ska undvikas så långt 
som möjligt. Omfattande markingrepp inverkar negativt 
på såväl ekosystem som natur- och kulturmiljövärden 
samt dagvattenhantering. 

Marklov krävs för att schakta eller fylla ut marken på ett 
sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Det gäller 
både för tomter och för allmänna platser. Med en ”avse-
värd ändring” menar kommunen att det är om marken 
ändras mer än cirka 0,5 meter. Vid mark- och eller 
bygglov skall hänsyn tas till dagvattenledningar, infarter, 
naturvärden och kulturmiljö av naturtomter och bygg-
naders inplacering. Särskild vikt ska läggas vid att sökande ska påvisa att ändringen inte medför negativa 
konsekvenser för dagvattenavrinningen. Avsteg från tillgänglighetskraven kan göras i bygglov med hänsyn 
till befintlig terräng. 

Vid ändring av marknivå ska marken ansluta följsamt mot angränsande fastigheter. Stödmur i naturmaterial 
som nyttjas för att skapa en i storlek väl avvägd uteplats kan vara förenligt med omgivande landskapsbild så 
länge fastigheten till största delen består av naturmark och byggnaderna är varsamt inplacerade i densam-
ma. I övrigt ska höga stödmurar undvikas och en planbestämmelse finns som begränsar höjd på stödmur 
till max 0,8 meter (n3). 

För att bevara områdets karaktär uppmanas fastighetsägare att bevara träd och annan vegetation på tomten, 
så långt som möjligt. Detta är också bra ur dagvatten- och klimatanpassningssynpunkt. Däremot har det 
inte bedömts som lämpligt att skydda träd med planbestämmelser då det inte finns några utpekade skydds-
värda specifika träd samt att det ska finnas en frihet för respektive fastighetsägare att t.ex. planera sin tomt 
och placera sina hus efter behov. 

Historia och kulturhistoriska värden
Planområdet bestod länge enbart av jordbruksmark och skog. På karta från 1800-talet går det att se några 
gårdar med åkermark och små torp. Stambanan som band samman Stockholm med Oslo drogs förbi 

Exempel på anpassning till terrängen där en byggnad 
delats upp i mindre delar på olika nivåer ( LZN 
architectur & design, Villa Vendelsö).
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Exempel på några olika tidstypiska fritidshus i området: 
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Lungvik intill Vänern och öppnade för tågtrafik i början av 1870-talet. De första sportstugetomterna 
styckades av 1935 och sedan ytterligare tomter i flera omgångar under 1940–60-talet. De tidigaste sport-
stugorna byggdes i södra delen av Lungvik och fortsatte sedan norrut och den senaste större avstyck-
ningen skedde i Busterud på 1960-talet. Fritidshus blev den gängse termen och syftade på en stuga rustad 
för hela året. På senare år har många stugor byggts ut eller ändrats och även större nya bostadshus har 
uppförts.

Lungviksområdet omfattas inte av kommunes kulturmiljöprogram, då det ännu inte inventerats, men 
inventering har påbörjats under 2022. Inom ramen för detaljplanearbetet har en separat inventering och 
värdering av området gjorts av kommunen. 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer
Lungvik är ett tydligt exempel på ett område med sportstugor från tiden för införandet av lagstadgad 
semester och decennierna därefter. Sportstugorna var ofta självbyggen på under 40 kvm och skulle ligga 
inpassade i naturen och terrängen. Husen är medvetet placerade mellan stora tallar. Under 1930-talet fanns 
färdiga byggsatser att köpa i funkisstil, allmogestil eller dalastil. Stugorna var ofta bruna eller faluröda 
medan de funktionalistiska var ljusa. Området har ett samhällshistoriskt värde då det berättar om arbetar-
rörelsen och den nya fritiden som omfattade alla. Det visar 
tidens idéer om det goda livet och friluftsideal.

Viktiga karaktärsdrag
• Småskaliga hus med flera mindre byggnader på  
 tomten
• Små vägar och stigar som slingrande följer ter-  
 rängen
• Enkla och anspråkslösa byggnader
• Byggnader underordnar sig naturen genom att de   
 står på plintar och anpassar sig till terrängen
• Tidstypiska byggnader med stockpanel, panel på   
 förvandring eller locklistpanel, och färgsättningar  
 som bruna fasader med gröna snickerier eller falu-  
 röda med vita snickerier.

Lungviks gård med mangårdsbyggnad, äldre uthus och ett lusthus finns välbevarat längs med Lungviksvägen. 
Gården berättar på ett tydligt sätt om 1800-talets byggande och bidrar till att ge området ett tidsdjup.

Utpekade områden med högt kulturhistoriskt värde.
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Det finns ett antal välbevarade stugor som tydligt visar tidens ideal. Det finns även några mindre 
sammanhängande miljöer som är mycket välbevarade. Den sammantagna miljön är karaktäristisk 
för det tidiga 1900-talets fritidshusområden. Byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde enskilt för 
att de på ett tydligt sätt berättar om tidens fritidsliv och enkla självbyggeri. Miljön som stugorna 
bildar tillsammans i grupp och inpassade i naturen har ett högt kulturhistoriskt värde. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Utifrån den inventering som gjorts har del av Lungviks gård (Lungvik 1:80) pekats ut som särskilt 
värdefull. Denna flyttades troligen till sin nuvarande plats längs med Lungviksvägen vid tiden för 
laga skifte 1860 och är välbevarad. Gården berättar om områdets agrara historia, den tidens lant-
bruk och arkitektur. Även ett äldre uthus och ett lusthus som troligen är från tidigt 1900-tal finns 
bevarade. Gården berättar på ett tydligt sätt om 1800-talets byggande och bidrar till att ge området 
ett tidsdjup. Lungviks gård är ett tidstypiskt exempel på jordbrukens mangårdsbyggnad från tiden 
för laga skifte. Med bevarad ekonomibyggnad berättar gården om den tidens byggnadsteknik och 
stilhistoria. Det bidrar även till förståelsen av Lungviks historia.

Planförslag
En avvägning har behövt göras mellan att möjliggöra för större byggrätter och att bevara kultur-
miljön som ett fritidshusområde. Här har kommunen valt att möjliggöra för större byggrätter och 
därmed för permanentboende, detta eftersom planområdet ligger bra till för detta. Det ligger inom 

Det finns olika sätt att bygga till ett befintligt fritidshus. Genom 
att bygga ut en ny byggnadskropp i vinkel kan bostadsytan totalt 
bli stor och det går att skapa en bra utemiljö som samverkar med 
många av rummen. 

Exempel på utbyggnad med takkupa och veranda (LZN 
architectur & design, tillbyggnad Gamla Enskede).

Utbyggnad med ny länga och sparade hällar och 
tallar intill (LZN architectur & design, Tillbyggnad 
Nacka.

Tillbyggnad i form av en enkel länga med sadeltak 
som dockats in mot det gamla huset. I mellanrummet 
har den nya entrén placerats. (2 BK arkitekter, skär-
gårdsstuga Ljusterö. Foto: Tove Falk Olsson.)

Exempel på tillbyggnader av fritidshus:
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ett utpekat stadsutvecklingsområde i gällande översiktsplan (2012), det pågår omvandling inom 
området och det har ett bra läge nära service, befintlig infrastruktur, vatten- och avloppsutbyggnad 
med mera. Dessutom så är området snarare representativt än unikt som fritidshusområde. Däre-
mot så har en del planbestämmelser satts för att ändå ge möjlighet till att spara delar av det som är 
kulturhistoriskt värdefullt i området.

De äldre sportstugorna har en viktig identitetsskapande roll i området och det är av stort värde 
om byggnader kan sparas som komplement till den nya bebyggelsen så att det fortsatt går att läsa 
historien. Sportstugorna har dock inte bedömts som så pass värdefulla att de ska skyddas genom 
planbestämmelse om att de inte får rivas.

Hur utbyggnad av befintligt fritidshus, eller nybyggnation, kan ske inom den egna fastigheten på 
ett sådant sätt att kulturhistoriska värden kan få leva vidare kan med fördel diskuteras i dialog med 
kommunens byggnadsantikvarie inför ett bygglov. Befintliga sportstugor från 1930-talet kan byggas 
till på ett anpassat sätt, exempelvis så att den ursprungliga volymen kan avläsas. Mindre stugor kan 
också vara kvar som extra boende, komplementbyggnad, till exempel. 

Skydds- och varsamhetsbestämmelser
Del av Lungviks gård bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde varför det införts både skydds- och 
varsamhetsbestämmelser i planen för mangårdsbyggnaden och den timrade ekonomibyggnaden. 
Båda har fått planbestämmelsen rivningsförbud (r1). Utöver det finns två varsamhetsbestämmelser 
för mangårdsbyggnaden: Byggnadens karaktär av mangårdsbyggnad från 1800-talets mitt ska beva-
ras med dess tegeltak, takvinkel, fönstersättning, fasad av stående träpanel och symmetri (k1) och 
byggnadens karaktär ska bevaras genom tidstypisk färgsättning (k2). För ekonomibyggnaden ska 
byggnadens karaktär bevaras i form av fasadmaterial, färgtyp, kulör och fönstersättning (k3).
För byggnader med k-bestämmelser gäller utökad lovplikt för fasadändringar, omfärgning och byte 
av taktäckningsmaterial. 

I syfte att låta Lungviks gård dominera inom sitt närområde och ge respektavstånd till tillkommande 
bebyggelse har prickmark (mark som inte får förses med byggnad) placerats inom föreslagen ny 

Gemensamt strandområde för de boende vid Vänern med badmöjlighet och brygga med båtplatser.
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tomt strax söder om Lungviks gård. Därigenom får ingen byggnad placeras närmare än 6 meter 
från Lungviks gårds fastighetsgräns.

Lek, idrott och rekreation
De närmaste anlagda lekplatserna finns inom Alsters villaområde och Skattkärr vilket är långt bort 
för barn. De närmsta lekmöjligheterna inom rimligt gångavstånd för barn är därmed de egna träd-
gårdarna och inom den närliggande skogen.

Idrottsytor och lekpark finns inom Alsters villaområde cirka 1,5 km bort, dit det går att cykla via 
Busterudsvägen. Det finns även skejtpark och lekpark inom Skattkärr cirka 2,5 km bort med cykel-
väg längs Skattkärrsvägen. Det pågående programarbetet för hela Lungvik kan resultera i förslag till 
fler lekplatser på närmare avstånd samt nya ytor för spontanidrott. 

Det finns ett flertal stigar från bostadsområdet till omkringliggande naturmark som används flitigt 
för rekreation och motion. I söder finns en gångtunnel under järnvägen och på andra sidan finns ett 
allmänt naturområde med strand och tillhörande lusthus och båtbryggor för de boende. Här finns 
möjlighet till bad från klippor. En allmänning finns även centralt i södra delen av området, som 
kallas för Pumpängen, då det legat en gammal pump där. Här hålls t.ex. midsommarfirande.

Natur 
Inom planområdet finns en del mark mellan bebyggelsen som planläggs som allmän naturmark 
(NATUR). Detta är mark som är naturmark idag. Huvudmannaskapet föreslås vara enskilt likt 
idag då det är mark till nytta för de närmast boende. Enskilt huvudmannaskap innebär att det är 
upp till fastighetsägarna inom planområdet att bestämma hur den allmänna platsen ska ordnas och 
underhållas. Normalt hanteras detta genom en samfällighetsförening. Kommunen får i detaljplanen 
även bestämma hur allmänna platser som kommunen inte ska vara huvudman för, ska utformas 
och användas. Naturmarken i sydost ha en egenskapsbestämmelse (dagvatten1) då den behövs för 
dagvattenavrinning. 

En översiktlig naturinventering har tagits fram inom ramen för pågående planprogram för Lung-
vik. Inventeringen omfattar delar av naturmarken som ingår i detaljplanen. Inga höga naturvärden, 

Gångtunnel under järnvägen i söder till den gemensamma stranden med bad- och båtplats samt del av Lungviksvä-
gen.
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naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt har identifierats inom planområdet.

Strandskyddet föreslås upphävas inom del av kvartersmark med motiv att det är väl avskilt från 
stranden genom järnvägen och inte motverkar strandskyddets syften (generell administrativ be-
stämmelse). Inom de delar av Gamla Lungvik som inte ingår i detaljplanen på grund av närheten 
till järnvägen gäller fortsatt gällande detaljplan från 1976. I denna är strandskyddet redan upphävt. 

Offentlig och kommersiell service
Planområdet innehåller ingen offentlig eller kommersiell service. Närmaste service ligger i områ-
dena Skattkärr, Välsviken och Kronoparken. Närmaste förskola (Alsters förskola) ligger cirka  
1 kilometer från planområdet. Närmsta förskola i Skattkärr ligger cirka 2 kilometer österut. 

Det pågående programarbetet för hela Lungvik och detaljplanearbetet för Lantmännens fastighet i 
Alster (detaljplan Brödet) kan resultera i att mark avsätts för både mer service och ny förskola. Fler 
boende i området totalt kan ge bättre förutsättningar för serviceetablering i framtiden. 

Gator och trafik
Kollektivtrafik
Området saknar idag stadstrafik (Karlstadbuss) men regiontrafiken (Värmlandstrafik) trafikerar 
Skattkärrsvägen med linje 501 (Karlstad-Väse-Skattkärr). Närmsta busshållplats ligger 250-1500 
meter bort från planområdet. Skolbussen stannar vid korsningen Busterudsvägen/ Lungviksvägen. 
Det saknas en tydlig hållplats för skolskjutsen idag.

Då programarbete pågår för omkringliggande områden kan både busshållplatser och gång- och 
cykelvägnätet komma närmare planområdet framöver, liksom säkrare passage över Skattkärrsvägen. 
Långsiktigt skulle även ett tågstopp kunna komma till i Skattkärr.

Gång- och cykeltrafik
Cykelväg finns längs Skattkärrsvägen i norr, vilken leder hela vägen både mot Skattkärrs centrum 
och mot Karlstads centrum. En separerad gång- och cykelbana ska byggas längs Busterudsvägens 
västra delar fram till korsningen till Enebovägens anslutning. Därifrån får olika trafikslag samsas om 
körbanan österut. I pågående programarbete för Lungvik föreslås att hela Busterudsvägen förses 
med separerad gång- och cykelbana.

Planförslag
Inom befintligt natursläpp mellan fastigheter vid Råbäcksvägen östra sida planläggs nuvarande 
natur för gångväg (GÅNG) i syfte att säkerställa en framtida koppling österut, där fler bostäder kan 
komma att planeras i framtiden. Gångkopplingen bedöms som viktig för att koppla ihop områdena 
och skapa gena gångvägar inom området - både för befintliga och framtida boende. Gångvägen 
föreslås få kommunalt huvudmannaskap (a1).

Biltrafik och gatumiljö
Planområdet nås från Skattkärrsvägen i norr, via Busterudsvägen och Råbäcksvägen. I västra delen 
av planområdet är det sedan Lungviksvägen som är huvudgata genom området. Från Lungviksvä-
gen finns flera små stickgator som ansluter till tomterna. Vägarna i området där är asfalterade och 
utan belysning. Körbanans bredd varierar mellan cirka 2,5-4,5 meter, där Lungviksvägen är som bre-
dast och stickgatorna som smalast. All mark för gator är privatägd idag.

Inom planområdets östra del är det Råbäcksvägen som är huvudgata. Den är grusad, saknar belys-
ning och körytans bredd är cirka 3,6 meter. Marken för vägen ägs av kommunen men vägen är . 
Normalt hanteras detta genom en samfällighetsförening.planlagd som enskild väg idag, där väg-
fastigheten är 7 meter bred.
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Lungviksvägen och Nedre Lungviksvägen utgör gemensamhetsanläggning medan övriga vägar är 
säkerställda med servitut.

Planförslag
Detaljplanens gatumark (GATA) föreslås fortsatt ha enskilt huvudmannaskap för Lungviksvägen, 
Nedre Lungviksvägen samt Lungviksbacken. Gatorna ska utgöra gemensamhetsanläggning (nybil-
dad eller befintlig som kan komma att omprövas). Vissa gator, som i gällande detaljplan för området 
är planlagda som gatumark, föreslås överföras till kvartersmark för bostadsändamål (B1) där de som 
har nytta av vägen kan tillförsäkras nyttjanderätt via servitut eller ny gemensamhetsanläggning. Se 
Genomförandebeskrivning för mer info. 

En permanent boendemiljö ställer ökade krav på vägstandarden. Det är centralt att framkomlig-
heten är god alla dagar om året. Det är för att såväl tunga räddningsfordon som avfallsfordon mm 
ska kunna ta sig till och från området, samt att snöröjning ska fungera, vilket gagnar alla parter. I 
Trafikverkets handbok ”Projektering och byggande av enskilda vägar” (2020:089) finns riktlinjer för 
vägars utformning och typsektioner för enskilda vägar. Denna anger bland annat: 

”På en enfältig väg bör vägbanans bredd vara minst 4,0 m och på en tvåfältig väg bör den vara minst 6,0 m. 
Med vägbana menas körbana plus eventuell vägren på båda sidor... Väg som är smalare än 5,0 meter ska förses 
med mötesplatser med ungefär 200 meters mellanrum... Bredare vägbana kan vara aktuellt för att ge bättre 
utrymme för exempelvis gående och cyklister...

... Sidoområdets bredd är beroende av släntlutningar, diken, siktkrav och behov av snöupplag. Dessutom ska det 
vara fritt från oeftergivliga hinder inom minst 2,0 m från vägbanekant (s k säkerhetszon).

En slänt som utgår från körbanekanten ska normalt läggas i lutning 1:3. Vid räcken läggs slän-
ten normalt i lutning 1:2. Ytterslänter i 
jordskärningar ska normalt ha lutning 1:2. 
Annan släntlutning kan förekomma av utrym-
messkäl eller i flytbenägna jordarter där slänten 
inte kan förstärkas.”

Med utökade byggrätter och mer hårdgjord 
mark behövs också mer utrymme för diken 
inom vägområdet i syfte att klara en ökad 
dagavttenavrinning inom området. Se avsnit-
tet Dagvattenhantering för mer info. Av den 
anledningen planläggs gatumarken på ett sätt 
så att breddning av vägen möjliggörs inom 
områden där diken inte ryms inom nuvaran-
de vägområde, samt plats för vändzoner. En 
grov förprojektering har tagits fram i planar-
betet som ligger till grund för detaljplanens 
utformning av gatumark. Den redovisar 
ungefärligt utrymmesbehov för 
väg och diken. I fortsatt arbete med de-
taljplanen behöver mer exakt utformning 
utredas och säkerställas i detaljplanen inför 
antagande. Breddning för väg och diken 
kommer att kräva att utrymme ställs till 
förfogande av flera befintliga bostadsfastig-
heter.

Gröna gator (planläggs GATA) föreslås ingå i gemensamhets-
anläggning för väg. Blå gator (kvartersnarmk) kan nybildas och 
breddas på boendes egna initiativ. Gemensamhetsanläggningar 
kan bildas. Röda gator kan då utgå.
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För Lungviksvägen, Nedre Lungviksvägen och Lungviksbacken ansvarar områdets vägförening för 
breddning och eventuell inlösen av mark där det krävs. För vägar inom kvartersmark (B1) ansvarar 
de fastighetsägare som har nytta av vägen för vägens utformning, drift och underhåll. För fastighe-
terna i sydväst, som idag har tillfart på smala och alltför branta stickgator från Lungviksvägen, kan 
ny väg iordningställas på kvartersmark, där tillgänglighetskraven enligt Trafikverkets krav på en-
skilda vägar kan säkerställas. För denna väg kan gemensamhetsanläggning bildas (g2). Råbäcksvägen 
och Råbäcksbacken föreslås få kommunalt huvudmannaskap (a1). Där planeras vägområdet breddas 
och asfalteras enligt ”ortens sed”. Se Genomförandebeskrivning för mer info.

Då Busterudsvägen i en framtida planläggning kan komma att bli kommunal gata och behöva bred-
das, kan intrång behöva göras på vissa fastigheter längs med vägen. Därför planläggs de fastigheter-
na inte ända fram till befintlig gata, utan där får gällande detaljplan (med prickmark) fortsätta gälla 
tills ny plan aktualiseras. Busterudsvägens framtida utformning och eventuella behov av markåt-
komst utreds i framtida detaljplaneprocess. 

Järnväg
Värmlandsbanan ingår inte i och gränsar inte direkt till planområdet. Det finns planer på att i en 
framtid bygga ytterligare ett spår i det aktuella avsnittet. Åtgärden finns dock inte med i det aktuella 
förslaget till nationell plan för infrastruktur. En utbyggnad till dubbelspår skulle innebära i snitt 64 
tågpassager per dygn och att cirka 15 meter mark från befintlig spårmitt behöver tas i anspråk.

Den trafikmängd som ligger till grund för bullerberäkningar från järnvägstrafiken har beräknats 
utifrån framtida trafik på en dubbelspårig järnväg. Se avsnittet Buller.

Geotekniska och hydrologiska förhållanden
Planområdet består nästan uteslutande av urberg. I sydost finns en liten del med sandig morän och 
lermark. Den kommunala marken öster om Lungviksvägen, där två nya fastigheter föreslås, består 
av postglacial sand.

Radon
Enligt SGU:s kartvisare ligger gammastrålningen mellan 2-3 ppm, vilket motsvarar normalradon-
mark inom området. Bostäder inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande 
konstruktion. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta till-
räckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.

Hydrologi
Hydrologi är läran om vattenförhållandena på jorden och vattnets kretslopp. För att möjliggöra ett 
balanserat kretslopp i bebyggda miljöer behöver ytor för infiltrering av grundvatten finnas, jämte 
öppna diken för avrinning och avdunstning. Den grundläggande principen för ett gott kretslopp är 
att andelen hårdgjorda ytor ska hållas låg och växtlighet bibehållas i så stor utsträckning som möj-
ligt. All vegetation minskar dessutom risk för erosion och stabiliserar marken. Växtligheten hjälper 
även till att bryta ner föroreningar. Särskilt värdefulla är träd som kan uppta stora mängder vatten. 

I samband med att fastigheter omvandlas från fritidshusboenden till åretruntboende förväntas en 
del förändringar i markbehandling. För att möjliggöra att vatten inte rinner av för snabbt är det 
viktigt att behålla befintlig växtlighet inom tomterna, vilket är en fråga för fastighetsägarna. 

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår fram till planområdet. Utbyggnad inom området 
inväntar detaljplanen.
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Dagvatten
Det kommunala dagvattenansvaret motsvarar ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med detaljplanen (Ramböll 2022). Befintlig 
dagvattenhantering inom planområdet sker idag genom naturlig infiltration och dagvattnet följer 
topografin och en del fastigheter avvattnas mot varandra medan det även rinner i diken ned mot 
tre kulverterade passager under järnvägen (se figur 1). Därifrån leds vattnet vidare ut till Vänern. I 
dagsläget ingår inte planområdet i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 

Planförslag 
Med utökade byggrätter och större andel hårdgjord yta kommer dagvattenflöden och ytavrinning 
öka jämfört med i idag. 

Delar av gatumarken i området planeras att planläggas med enskilt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen inte råder över dessa och därmed inte kan förutsätta att dagvattnet ska rinna i diken 
längs vägarna. Flertalet av vägarna är dessutom för smala för att rymma diken. Kommunen föreslår 
därför en utökning av verksamhetsområdet för dagvatten (tak och dräneringsvatten) till att inrymma 
delar av planområdet där dagvattenledningar behövs. Delar av planområdet kan fortsatt avleda sitt 
dagvatten mot diken och naturmark. Se Genomförandebeskrivning för mer info. Kartan (figur 1 ovan) 
visar vilka fastigheter som bedöms behöva dagvattenledningar och därmed ingå i ett utökat verk-
samhetsområde för dagvatten och vilka som inte behöver det.

Dagvattenledningar förläggs i samma schakt som vatten- och spillvattenledningar som ska byggas ut 
i området. En del av ledningsstråken kan bli mycket smala och på grund av ytligt berg kan ledningar 
behöva placeras grunt med isolering. Framför allt i södra delen av området är utrymmet mellan 

Figur 1: De gula fastigheterna kan avvattnas mot diken. Övriga fastigheter 
bedöms behöva avvattnas mot kommunala dagvattenledningar och därmed 
ingå i ett utökat verksamhetsområde för dagvatten.

Figur 2: Grönt område markerar behov 
av tillfällig nyttjanderätt vid byggnation. 

1

2

3
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fastighetsgränserna mycket litet och trots grunt förlagda ledningar kan schakten vid byggnation 
bli breda då berg behöver avtäckas på var sida om schaktet. Med anledning av detta kommer vissa 
områden läggas ut som tillfällig nyttjanderätt vid byggnation. Berörda områden är fastigheter längs 
Lungvikspromenaden samt tvärgatan för Lungviksvägen 32 och 38 där bredden mellan fastighets-
gränserna är knappt 4 meter, se figur 2. Den tillfälliga nyttjanderätten bedöms bli ca 2 meter bred 
och säkerställs genom en planbestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för underjordiska 
ledningar (u1). 

Denna planbestämmelse (u1) finns också inom samtliga gator och naturmark med enskilt huvud-
mannaskap där allmänna ledningar ska finnas. Planbestämmelsen innebär att ledningsägaren har rätt 
att ansöka om ledningsrätt inom området för anläggning och eventuella underhållsåtgärder.

Genom att lägga dagvattenledningar inom delar av planområdet så påverkas dagens flödesvägar. 
Även utökade byggrätter med mer hårdgjorda ytor påverkar den nu naturliga flödesfördröjningen. 
Det i sin tur förändrar avrinningsområdena som påverkar flödet vid utloppspunkterna under järn-
vägen. Kapaciteten vid utloppspunkt 1 och 2 bedöms vara tillräckliga för att hantera det förändrade 
flödet. Däremot bedöms kapaciteten för utloppspunkt 3, vara för låg för att hantera det ökade 
flödet som tillkommer (se figur 1). För att undvika kapacitetsbrist behövs antingen utbyte av kulvert 
under järnväg eller att en fördröjningsdamm anläggs. 

Om inte trumbyte under järnväg är ett alternativ behöver flödet till trumman (uppsamlingpunkt 3) 
fördröjas innan vattnet når banvallen och trumman. En fördröjningsdamm ska då dimensioneras 
för att klara tillrinnande vatten i dagvattensystemet (10-årsregn, inkl klimatfaktor 1,25).

Detaljplanen möjliggör anläggande av en fördröjningsdamm inom kvartersmark (E1). 

För att begränsa andelen hårdgjord yta och minska dagvattenflödet inom området finns följande 
planbestämmelse: För friliggande enbostadshus får andel hårdgjord yta, utöver byggnadsarea, inte 
överstiga 10 % av fastighetsareans storlek, dock max 150 kvm (n2). Som hårdgjord yta räknas även 
packat grus, marksten och betongsten. Bestämmelsen krävs för att säkerställa att kapacitetbrist i 
dagvattenätet inte uppstår samt att begränsa konsekvenserna vid ett skyfall.

Dräneringsvatten
Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå i för-
bindelsepunkt beaktas. I normalfallet ligger dämningsnivån cirka 0,2 meter över gatans nivå utanför 
fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dränvatten ska avledas med själv-
fall. Hamnar dräneringen under denna nivå och det inte kan accepteras att dränledningen tidvis kan 
komma att stå dämd måste dräneringsvatten pumpas. 

Exempel på miljöhus, här från Mjölnartorpet 
i Karlstad.

”Pumpängen”, en av platserna där möjlighet till ett miljöhus 
finns föreslaget i detaljplanen.
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Skyfall
För att klara framtida klimatutmaningar med bland 
annat kraftigare skyfall behöver även lösningar 
för att omhänderta större vattenmängder ses över 
vid planläggning för att undvika översvämningar. 
Trafikverkets banvall får inte översvämmas vid ett 
100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Skyfallshan-
tering ingår inte i kommunens skyldigheter i en 
allmän dagvattenanläggning, utan det är en skyldig-
het för respektive fastighetsägare att ta hand om 
vattnet så att intilliggande fastigheter eller vägar 
inte skadas.

Planförslag
Varje fastighetsägare har ansvar för att regnvatten 
vid kraftiga regn från den egna tomten inte rinner 
in på grannfastigheter (eller ut på gatumark). Inom 
områden där skyfallsvatten kan komma att skada 
omgivning ställs därför krav på att marken ska 
anordnas så att regnvatten vid skyfall (100-årsregn 
inkl. klimatfaktor 1,25) inte översvämmar intillig-
gande fastigheter eller gatumark (n1). Om tillräcklig 
fördröjning inte kan ske inom egna fastigheter, 
krävs antingen byte av trumma under järnvägen 
eller en fördröjningsdamm i sydvästra delen av planområdet för att klara en skyfallshantering. För 
anläggande, drift och underhåll av denna behöver i så fall en gemensamhetsanläggning bildas.

Dagvatten vid skyfall kan i övriga områden rinna till intilliggande naturmarker. För Råbäcksvägens 
östra sida planeras den kommunala gatan utformas så att skyfall kan tas om hand inom gatumarken; 
utrymme bedöms finnas. 

Avfall
För hämtning av hushållsavfall ansvarar Karlstads energi AB. Avfallshanteringen sker idag enligt 
kommunens gällande renhållningsordning genom hämtning vid varje fastighet. Sopbilarna har idag 
en begränsad framkomlighet på de smala vägarna och speciellt besvärligt är det på vintrarna att 
komma fram till alla fastigheter. Planförslaget innebär att fler kommer att kunna bosätta sig här 
permanent vilket ökar behovet av sophämtning. 

I vissa fall, när framkomligheten för tunga fordon är dålig under hela eller delar av året eller där 
genomfart eller tillräckligt stor vändplats inte kan ordnas, behöver anläggande av gemensamt hämt-
ningsställe på lämplig plats anordnas.

Planförslag
Eftersom det är problematiskt för renhållningen redan idag i området så föreslås sådana gemen-
samma hämtställen vid tre ställen (E2). Placeringarna är spridda i området för att nå så många som 

Område där krav på omhämdertagande av dagvatten vid 
skyfall ställs på respektive fastighet. Bestämmelse (n1).  
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möjligt. De föreslagna ytorna är där brevlådor finns samlade idag och därmed redan är platser som 
flera går till och där det finns utrymme. Ytorna har fått byggrätt för att miljöhus ska kunna byggas. 
Vissa utformningsbestämmelser finns även för att de ska passa in i miljön. Fasader ska vara av trä 
och i dova jordkulörer eller falu rödfärg (f2). Byggnadshöjd max 3 meter. Taken får gärna vara vege-
tationsklädda för att minska andelen hårdgjord yta och för att smälta in. Marken ska vara tillgänglig 
för gemensamhetsanläggning för sophantering (och post) (g4).

Gemensamma hämtningsställen är inte bara mer praktiskt för renhållningsfordonen utan det är 
också både miljösmart och mer ekonomiskt för de boende. Med gemensamt insamlingsställe går 
det också att ha fler och större kärl för olika typer av avfall för bra återvinning. Det finns därtill en 
säkerhetsaspekt i att slippa ha sopbilar inne på alla de mindre gatorna, speciellt med hänsyn till barn 
som vistas i området. 

Energi
Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för fjärrvärme. För att minska energiförbruk-
ningen är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar. Ny bebyggelse bör därför uppfylla höga krav på 
energieffektivitet och det är önskvärt att underlätta för solkraftinstallationer med avseende på bland 
annat takens utformning, placering och skuggning. 

Störningar, hälsa och säkerhet
Trafikbuller
I förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) finns bestämmelser om rikt-
värden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Riktvärden 
från spår- och vägtrafik bör inte överskrida: 

 3 §
  1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och,
  2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid minst en, gemensam eller  
 egen, uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

 4 §  
 Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
    1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvi- 
 valent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
    2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå  
 inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
 5 § 
 Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå över- 
 skrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger  
 per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Bullerberäkningar har tagits fram för planområdet (WSP 2021-08-26). Beräkningarna har gjorts 
både för buller från E18 i norr och från järnvägen, Värmlandsbanan, i söder som trafikeras med 
både gods- och persontåg. Beräkningarna är gjorda utifrån Trafikverkets prognosår 2040.

Trafikbullerberäkningen visar att det är bullernivåerna från järnvägen som påverkar fastigheterna 
mest. Eftersom fem överskridanden av maximal ljudnivå per timme (medeltimme) kan godtas för 
uteplatser enligt bullerförordningen, är det med tanke på trafikmängden på järnvägen, statistiskt 
sett färre än fem tåg per timme som passerar området. Maximal ljudnivå från tåg blir således inte 
dimensionerande. Detta under förutsättning att den maximala ljudnivån aldrig överstiger 80 dBA på 
uteplatsen. 
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Kartan överst visar ekvivalent ljudnivå för hela Lung-
vik. Kartan under är inzoomad på den södra delen 
närmast järnvägen. Här har möjliga, ej idag byggda, 
vinkelhus placerats ut och beräknats för att ge en 
bedömning om bullerkraven på uteplats skulle kunna 
uppnås vid nybyggnation. Kartan längst ned visar max-
nivåerna för passagerartåg.

Bullerkartor 
Fler finns i Bullerberäkningar och PM Buller, WSP 2021
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Eftersom bullerförordningen anger att uteplats ska klara 50 dBA ekvivalent ljudnivå, utan undantag, 
blir detta dimensionernade för vilka fastigheter som klarar gällande riktlinjer för buller.

Planförslag
Samtliga bostäder inom detaljplanen klarar gällande riktvärden för buller från E18. Det är bullret 
från järnvägen som påverkar fastigheterna. För uteplatser klaras riktlinjerna inte helt på alla fastighe-
ter men de kan klaras med åtgärder vilket Buller PM (WSP 2021-09-29) visar. Utformningen av hus 
har betydelse för ljudnivån vid uteplats. Ljudnivån på uteplatsen kan sänkas om utformningen på 
huset beaktas för att minska ljudnivån på den sida som är vänd bort från järnvägen. Det kan göras 
genom att t.ex. bygga ut eller nytt så att huset skapar en vinkel där en tystare del skapas. Andra 
åtgärder skulle kunna vara en delvis inglasad uteplats eller på annat sätt avskärmad plats.

För att bostäderna längst i söder ska klara gällande riktvärden finns en planbestämmelse om att 
minst en uteplats ska anordnas inom fastigheten där 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maxi-
mal ljudnivå inte överskrids. Om ljudnivån om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån 
inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00 (m1). I praktiken innebär det för de flesta fastigheterna i södra delen av planområdet att ute-
plats kan skapas norr om bostadshuset, där byggnaden blir ett skydd mot järnvägen. 

Plusmark, mark som får förses endast med komplementbyggnader, finns inom de områden där 
bullernivåerna är för höga. De befintliga bostäder som inte klarar 60 dBA ekvivalent ljuvnivå och 
70 dBA maximal ljudnivå vid fasad omfattas inte av detaljplanen. Där kommer nuvarande detaljplan 
fortsättningsvis att gälla. 

Vibrationer
Järnvägen, sträckan Värmlandsbanan, passerar planområdet i söder. Enligt Naturvårdsverket och 
Trafikverket ska vibrationer inte överskrida 0,4 mm/s och 14 m/s2 för att en god miljökvalitet ska 
uppnås. Planområdet består av berg, vilket är bra grundförhållanden ur den här aspekten. Enligt  
vibrationsmätningar, gjorda av Sweco 2021, i samband med detaljplan för Brödet en bit västerut 
från gällande planområde uppnås inga höga värden direkt intill järnvägen. Bedömning görs att 
vibrationer inte bör vara ett problem för aktuell detaljplan.

Farligt gods och risk kopplat till järnvägen
Både Värmlandsbanan och E18 är transportleder för farligt gods. E18, som ligger cirka 270 meter 
norr om planområdet, utgör led för transporter av farligt gods av olika slag, främst i form av brand-
farliga vätskor, som bensin. Detta är långt från planområdet så skyddsavståndet är stort.

Direkt söder om planområdet däremot ligger Värmlandsbanan där det förekommer transporter av 
farligt gods. Det finns inga restriktioner avseende vilka transporter som får ske, teoretiskt sett kan 
därför transporter av i stort sett samtliga farligt godsklasser passera förbi det aktuella området. Järn-
vägen innebär även risker som brand och urspårning vilket kan påverka aktuellt planområde. 

I Karlstads kommuns översiktplan (2012) finns rekommendationer för hur ny bebyggelse utmed 
transportled för farligt gods ska beaktas i planeringen. Dessa anger att inom avståndet 70-150 meter 
från transportled kan de flesta typer av markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller 
analyser, exempelvis markanvändning för bostäder (småhus). Om bostäder ska planeras närmare än 
70 meter från en farligt gods led behöver en riskanalys göras som tar reda på vilka risker som män-
niskor inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i förekommande fall föreslå hur 
risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.
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I samband med denna detaljplan har en riskutredning tagits fram (Brandskyddslaget 2021) vilken 
beskriver att identifierade olyckshändelser har varit olyckor förknippade med urspårning, tågbrand 
samt transporter av farligt gods på Värmlandsbanan. 

Den sammanfattande bedömningen är att avståndet mellan järnväg och bostäder är betryggande för 
flera olyckor inklusive urspårning. Olyckor med gaser, stora explosioner, brandfarlig vätska och tåg-
brand kan dock innebära en konsekvens för bebyggelsen. Sannolikheten för dessa olyckor är mycket 
låg och ger en totalt sett begränsad påverkan på risknivån. Bebyggelsen är befintlig och redan i 
dagsläget vistas personer i området mer än tillfälligt. Även vid ny bebyggelse bedöms personantalet 
enbart ge en mindre ökning i persontätheten. Detaljplanen ger därmed en begränsad ökning av risk-
nivån i området. 

Den sammanvägda risknivån bedöms hamna inom det spann där åtgärder ska vidtas i den mån de 
bedöms rimliga ur ett kostnads-/nyttoperspektiv. En genomgång av möjliga åtgärder och rimlighe-
ten i att vidta dessa med avseende på att bebyggelsen är befintlig har utvärderats och utifrån detta 
ges förslag på säkerhetshöjande åtgärder.  

Utifrån genomförd analys rekommenderas att följande åtgärder vidtas för bebyggelse inom Lungvik 
med anledning av ändring av fritidshusområde till bostadsområde: 

- Ingen ny bebyggelse bör uppföras inom 30 meter till Värmlandsbanan.
- Säkerställa att för byggnader inom 70 meter till Värmlandsbanan ska utrymningsvägar  
 placeras och utformas så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på järnvägen.  
 Detta krav gäller vid nybyggnation, större ombyggnationer eller tillbyggnad av befintlig  
 bebyggelse.
- För byggnader inom 70 meter till Värmlandsbanan ska friskluftsintag till utrymmen för  
 stadigvarande vistelse placeras mot en trygg sida, d.v.s. bort från Värmlandbanan. Detta  
 krav gäller vid nybyggnation, större ombyggnationer eller tillbyggnad av befintlig bebyg- 
 gelse.

För alla byggnader inklusive befintliga byggnader bör följande åtgärd vidtas:
-            Bostäder inom 40 meter till Värmlandsbanan och som vetter direkt mot järnvägen ska  
 skyddas genom en vägg/avskärmning mellan byggnad och järnvägsspåren. Avskärm- 
 ningen ska motsvara lägst brandteknisk klass EI 30. Detta gäller befintlig byggnad   
 och vid nybyggnation.

Planförslag 
För att säkerställa att ovanstående åtgärder vidtas har en planbestämmelser lagts till i detaljplanen 
för de fastigheter som ligger inom 70 meter från järnvägen:
Vid ny- till- eller ombyggnad ska utrymmen för stadigvarande vistelse förses med friskluftsintag 
samt utrymningsväg som vetter bort från järnvägen (m2). Utrymning genom fönster får tillämpas i 
bostäder i Br3 upp till 5 meter. 

Prickmark, mark som inte får bebyggas, har lagts till inom en mindre del som är 30 meter eller 
mindre från järnvägen. Inga bostäder tillåts inom 40 meter från järnvägen, enbart komplementbygg-
nader.

Säkerhetsåtgärder järnvägen
Järnvägen strax söder om planområdet saknar idag stängsel/staket och spårspring förekommer. Tra-
fikverket, i samfinansiering med kommunen, planerar skyddsåtgärder längs aktuell sträcka i syfte att 
höja säkeheten. Planen är att åtgärder ska utföras under 2023-2024 oberoende av denna detaljplan. 
Avtal mellan kommun och Trafikverket är ännu inte påskrivet. 
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Kraftledning
Den kraftledning som finns genom planområdet är idag delvis nedgrävd och delvis en luftledning. 
Den återstående luftledningen kommer att grävas ned och ledningsrätten säkras genom planbestäm-
melse (l1). Där ledningen redan är nedgrävd finns planbestämmelse (u1) som säkrar ett markreservat 
där allmännyttiga allmänna ledningar får finnas.

Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns i området.
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GENOMFÖRANDE
Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrätts-
liga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 
sätt. Även vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda beskrivs.

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta
Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildningsåtgärder, bildande och om-

prövning av ledningsrätter, servitut och gemen-
samhetsanläggningar

Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen

Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten 
och dagvatten, försäljning av tomter på kommu-
nens mark, skötsel av allmän plats med kommu-
nalt huvudmannaskap. Anläggnings- och skötsel-
ansvar för fördröjningsdammen för dagvatten.  

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
ev. markförorening och sanering

Exploatörer (fastighetsägare 
och samfällighetsförening/-ar)

Utbyggnad av kvartersmark, utbyggnad 
och skötsel av allmän plats med enskilt hu-
vudmannaskap. Ansökan om bildande av 
gemensamhetsanläggning/-ar vid behov.

Avtal
Exploateringsavtal avses träffas mellan kommun och gemensamhetsanläggning(ar) avseende anlägg-
ningsåtgärder inom gatumark. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem (5) år från det att detaljplanen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad byggrätt i enlighet med detaljplanen. 
Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras, ersätts eller upphävs. 
En detaljplan kan dock ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång. Då har den som 
äger en fastighet rätt till ersättning av kommunen för den skada som ändringen eller upphävandet 
medför för ägaren.

Befintlig bebyggelse 
För hela planområdet gäller att befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte 
överensstämmer med bestämmelserna i den nya detaljplanen ska anses planenliga. Om sådan bygg-
nad helt eller delvis förstörs genom våda får ny byggnad återuppföras om inte byggnadens volym 
eller våningsantal ökas.

Huvudmannaskap för allmän plats
Kommunen föreslås bli huvudman för gatumarken inom Råbäcksvägen och Råbäcksbacken.
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Övriga allmänna ytor föreslås ha fortsatt enskilt huvudmannaskap. Vid planläggning av enskilt hu-
vudmannaskap ska det finnas särskilda skäl för det. Skäl för enskilt huvudmannskap i detaljplanen 
är följande:

• Avstånd till kommunens tätort 
Planområdet ligger cirka 2 kilometer från Skattkärr som är närmsta tätort, men området är inte 
sammankopplat med Skattkärr utan ligger avskilt. I kommunens strategiska planering är visserli-
gen Lungvik utpekat som ett tillväxtområde och bebyggelse och nya gator kan komma till närmare 
planområdet framöver. Planområdet ligger ändå för sig självt och ingen genomfartstrafik finns eller 
planeras genom planområdet. 

• Befintliga förhållanden i fråga om vägskötsel
Det är enskilt huvudmannaskap på allmän plats idag och olika gemensamhetsanläggningar och 
servitut finns för detta.

• Avsaknad av kommunalt bedriva anläggningar
Det finns inga målpunkter som kommunen driver eller tillhandahåller för allmänheten i området. 
Den allmänna platsmarken är av lokal karaktär och nyttjas främst av fastighetsägare inom området. 
Det förekommer inte någon genomfartstrafik genom området. 

• Områdets karaktär kan bibehållas
Om huvudmannaskapet är enskilt finns en större flexibilitet i utformning, utbreding och vägstand-
rad jämfört med vid ett kommunalt huvudmannaskap. Det ökar möjligheterna till att behålla den 
lantliga karaktären även om vissa krav på vägstandarden gäller även vid enskilt huvudmannaskap.

I det pågående arbetet med framtagandet av ett planprogram för Lungvik föreslås utveckling och 
bebyggelse både väster och öster om detaljplaneområdet. Därför föreslås del av Råbäcksvägen få ett 
kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen. Råbäcksvägen utgör idag den enda kopplingen mellan 
områdets östra och västra delar, varför den föreslås få kommunalt huvudmannaskap, mot dagens 
enskilda. Kopplingen blir i en framtida utveckling en särskilt viktig länk för boende i området och 
mellan målpunkter.

Enskilt huvudmannaskap
Att kommunen inte är huvudman för en allmän plats innebär att det är upp till fastighetsägarna 
inom planområdet att bestämma hur den allmänna platsen ska ordnas och underhållas. Normalt 
hanteras detta genom att man i enlighet med anläggningslagen bildar en gemensamhetsanläggning, 
som sedan förvaltas av en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning. 

Vid enskilt huvudmannaskap kan fastighetsägare med mark planlagd som allmän plats begära att 
marken löses in av huvudmannen (samfällighetsförening/vägförening). Inlösen av mark kan ske 
genom antingen förvärvandet av marken och äganderätten eller upplåtande av gemensamhetsan-
läggning inom det aktuella utrymmet. Huvudman har rätt att välja på vilket sätt markåtkomsten ska 
ske. Om någon gemensamhetsanläggning inte kommer till stånd på initiativ av någon som ska delta 
i anläggningen, har markägaren rätt att begära en förrättning enligt anläggningslagen.

För allmän plats inom planområdet (NATUR, GATA) ansvarar fastighetsägarna inom området. 

Se mer information under rubriken Fastighetsrättsliga åtgärder.
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Kommunalt huvudmannaskap
Där kommunen är huvudman för allmän plats ska vägar utformas enligt ”ortens sed”, vilket innebär 
att kommunen är skyldig att hålla en likvärdig gatustandard som inom liknande detaljplanerade om-
råden. Kommunens standard enligt ortens sed är något högre än Trafikverkets riktlinjer för enskilda 
vägar.
 
Se mer information under rubriken Fastighetsrättsliga åtgärder.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför att tre nya fastigheter kan bildas inom fastighet Lungvik 1:74 (öster om Lung-
viksvägen). Därutöver kan fastigheten Lungvik 1:65 delas till två. 

Fastighetsreglering och inlösen
Detaljplanen möjliggör utökning av fastigheten Lungvik 1:17 på bekostnad av Lungvik 1:2 samt 
Lungvik 1:80 på bekostnad av Lungvik 1:74.

Detaljplanen möjliggör att gatumarken utvidgas för att kunna utforma vägen till standard enligt 
Trafikverkets riktlinjer för enskilda vägar. Det innebär att mark behöver förvärvas från en del av 
de angränsande fastigheterna. Samfällighetsföreningen ansvarar för markinlösen och utbyggnad av 
vägen (vilket lämpligen samordnas med att kommunen anlägger ledningar för vatten och avlopp). 
Kostnaderna fördelas inom föreningen och ersättning ska utgå till dem som upplåter mark.

Tillfarter till fastigheter via kvartersmark anordnas som gemensamhetsanläggning för de fastigheter 
som berörs, alternativt genom servitut.

Vid eventuell framtida planläggning och utökning av Busterudsvägen kan följande fastigheter inom 
detaljplaneområdet komma att beröras av inlösen av mark för breddning av vägen: Lungvik 1:80, 
1:78, 1:77, 1:76, 1:75. 
 
Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut 
För del av Busterudsvägen (utanför detaljplanen), samt Lungviksvägen finns en gemensamhetsan-
läggning, Lungvik ga:2, vilken sköts av Lungviks vägsamfällighet. Gemensamhetsanläggningen och 
samfällighetsföreningen har inrättats genom en anläggningsförrättning av Lantmäteriet år 1952. 
Utöver dessa samfälligheter finns också servitut för mindre gator i västra delen av planområdet. 

Lungvik ga:2 bör omprövas så den innefattar all allmän gatumark med enskilt huvudmannskap, 
samt samtliga befintliga och nya fastigheter som har nytta av vägen, inom planområdet. Vid kors-
ningen Lungviksvägen/Busterudsvägen behöver gemensamhetsanläggningen flyttas till det läge där 
vägen ligger idag. Befintligt servitut kan då upphävas, liksom övriga servitut som istället planeras 
omfattas av gemensamhetsanläggningen. Viss gatumark i gällande detaljplan, som idag utgör servi-
tut inom fastigheten Lungvik 1:2, planläggs som kvartersmark. För dessa bör gemensamhetsanlägg-
ningar bildas omfattande de fastigheter som har nytta av respektive gata.

För Råbäcksvägen finns idag en gemensamhetsanläggning för väg; Busterud ga:3. Denna föreslås 
upphävas då vägen får kommunalt huvudmannaskap.

För att säkerställa att banvallen söder om planområdet inte översvämmas vid skyfall (100-årsregn 
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(inkl. klimatfaktor 1,25) behöver säkerställas att 
inte mer vatten än idag belastar befintlig trumma 
under järnvägen inom fastigheten Lungvik 1:8. 
För att inte mer vatten än idag ska rinna bort från 
enskilda tomter har bestämmelser om markut-
formning införts i planen, bl a begränsning av 
hårdgjorda ytor och att tomter anordnas så att 
vatten vid skyfall inte översvämmar grannfastig-
heter eller gata. Om detta inte är tillräckligt, vilket 
kommer att utredas i det fortsatta planarbetet, 
måste en gemensam fördröjningsdamm anläggas, 
samt flödesvägar inom området till denna säker-
ställas. Detta är en fråga som i sådant fall måste 
lösas av fastighetsägarna själva inom det aktuella 
avrinningsområdet (se vidstående karta).

För detaljplanens naturområden med enskilt 
huvudmannaskap (NATUR1) finns idag ingen 
gemensamhetsanläggning. En gemensamhetsan-
läggning för områdets naturmark kan bildas. 

Lungvik 1:42 saknar idag tillfartsväg, varför rättig-
het till servitut som belastar Lungvik 1:15 säkerställs i detaljplanen. Inför antagande av detaljplanen 
behöver läge säkerställas. Alternativt kan tillfartsväg anordnas inom kvartersmark norr om fastig-
heten, en väg som också skulle ge bättre tillfartsförhållanden till de fastigheter som idag har tillfart 
via smala och branta stickgator från Lungviksvägen. För sådan tillfart bör gemensamhetsanläggning 
bildas.

Vid eventuell avstyckning av Lungvik 1:65 behöver servitut för tillfartsväg anordnas. Innan anta-
gande av detaljplanen behöver läge och vilken fastighet som belastas säkerställas i detaljplanen.

Det finns även andra servitut strax utanför planområdet för bad- och båtplatser, undergång under 
järnvägen, gångväg med mera vilka fortsatt kan gälla. 

Gemensamhetsanläggningar för avfallshantering kan bildas för de miljöhus som kan uppföras inom 
detaljplanens E1-områden. Det är gemensamhetsanläggningen som ansvarar för och bekostar upp-
förande, underhåll och avgift till Karlstads Energi AB för sophämtning. 

Ledningsrätt för vatten- spill- och dagvattenledningar ska bildas. Ansökan görs av kommunens 
teknik- och fastighetsförvaltning.

Den luftledning, kraftledning, som finns idag i området kommer att grävas ned när kommunala 
vatten- och avloppsledningar dras fram i området. Ledningsrätten för den (Ledningsrätt 17-Å-37.1) 
kommer att ligga kvar. Avtalsservitut finns för den tidigare nedgrävda ledningen mer österut som 
kommer vara kvar. 

Avrinningsområden och utloppspunkter.
För grönmarkerade fastigheter är fördröjning inom egen 
fastighet av särskild vikt för att kapacitet i trumman 
under järnvägen ska räcka till vid skyfall. 
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Tekniska åtgärder
Vatten- och avlopp 
Planområdet avses ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten. Kom-
munen är med andra ord huvudman för vatten- och spillvattennätet, vilket innebär att kommunen 
bygger ut samt ansvarar för de vatten- och spillvattenledningar, pumpstationer med mera som be-
hövs inom verksamhetsområdet, fram till varje förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den punkt 
där fastighetsägarens ledningar ansluts till det kommunala vatten- och spillvattennätet. I normalfall 
ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Respektive fastighetsägare ansvarar för 
och bekostar anslutning. Inom fastighet på kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för respektive 
ledningar. 

Dagvatten 
Delar av planområdet avses ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten (10-årsregn inkl. 
klimatfaktor 1,25). Kartan bredvid visar vilka fastigheter som bedöms behöva dagvattenledningar 
och därmed ingå i ett utökat verksamhetsområde för dagvatten och vilka som inte behöver det (gul-
markerade). Respektive fastighetsä-
gare ansvarar och bekostar anslutning 
till dagvattenledningar.

Kommunen är inte huvudman för 
dagvattenhanteringen inom övriga 
delar av området. Där kan avrinning 
ske mot angränsande naturmark. 

Enskilda fastighetsägare ansvarar för 
anläggande och upprustning samt 
drift och underhåll av samtliga anlägg-
ningar på den egna fastigheten, t.ex. 
dagvattenmagasin, diken och dagvat-
tenledningar.

Skyfall
Kommunen ansvarar inte för dag-
vattenhantering vid skyfall. Det är så-
ledes de enskilda fastighetsägarna och 
eventuell gemensamhetsanläggning 
som ansvarar för hantering av dag-
vattenavrinning vid extremregn inom 
egna fastigheter samt inom allmän 
plats med enskilt huvudmannaskap 
(GATA1). För flera fastigheter inom 
Gamla Lungvik ställs därför krav på 
omhändertagande av dagvatten vid 
skyfall inom den egna fastigheten (n1). 

Om tillräcklig fördröjning inte kan ske 
inom egna fastigheter, krävs antingen 

Figur 1: De gulmarkerade fastigheterna kan avvattnas mot diken. Övriga 
fastigheter bedöms behöva avvattnas mot kommunala dagvattenledningar 
och därmed ingå i ett utökat verksamhetsområde för dagvatten.
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byte av trumma under järnvägen eller en fördröjningsdamm i sydvästra delen av planområdet för att 
klara en skyfallshantering.

För anläggande, drift och underhåll av denna behöver i så fall en gemensamhetsanläggning bildas. 
För att samordna den med kommunens dagvattenanläggning behöver exploateringsavtal mellan 
kommun och berörda fastighetsägare/gemensamhetsanläggning träffas. Se avsnitten Dagvatten och 
skyfall samt Fastighetsrättsliga åtgärder för mer info. 

Gatumark
Kommunen ansvarar för ombyggnad av Råbäcksvägen i samband med framdragning av vatten- och 
avlopp. I övrigt ansvarar och bekostar vägföreningen för de åtgärder som berör gemensamhetsan-
läggningen. Åtgärderna rör breddning av vägar och anläggande av vändzoner. Vägarna i området 
ska ha en standard som säkerställer att sopbilar, utryckningsfordon och fordon för snöhantering 
och halkbekämpning kan röra sig i området. Se avsnittet Gator och trafik för mer info.

Fastighetsägare som har tillfart som inte ingår i det gemensamma vägnätet svarar själva för kostna-
der vad avser anläggande och drift av den privata vägen. 

Uppvärmning 
Fastighetsägare ansvarar och beskostar själv för sin enskilda uppvärmningslösning.

El, tele och fiber 
Skanova har ledningar i området. Behöver telekablar flyttas eller skyddas för att möjliggöra exploa-
tering förutsätts att den part som initierar åtgärden även bekostar den, samt i god tid informerar 
ledningsägaren. Fiber finns inte draget till området idag, men kan bli aktuellt framöver i samband 
med att vatten- och avlopp dras fram. Varje fastighetsägare ansvarar själv för eventuell anslutning 
till fibernätverken. Karlstads El- och Stadsnät AB ansvarar för utbyggnad av fiber.

Markföroreningar
Den som ska bygga svarar för sanering av eventuella markföroreningar inom sin egen fastighet 
enligt tillsynsmyndighetens, miljöförvaltningens, krav. Om markföroreningar påträffas, till exempel 
vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Exploatören ska 
då utföra/komplettera markföroreningsundersökning och sanering om det behövs.

Sophus 
Gemensamma sophus kan uppförs inom området. De ska genom en gemensamhetsanläggning 
uppföras och bekostas av delägarna. De tillsammans ska betala en avgift till Karlstads Energi AB 
för sophämtningen, medan gemensamhetsanläggningen själv ska sköta ytan. 

Mark- och bygglov
Vid mark- och/eller bygglov ska stor vikt läggas vid att sökande ska påvisa att ändringen inte med-
för negativa konsekvenser för dagvattenavrinningen. 

Ekonomiska frågor
Allmän plats
Gemensamhetsanläggningens medlemmar står för kostnader för drift och underhåll av den enskilda 
vägen/vägarna. Hur stor kostnad det blir per fastighet beror på andelstal och på vad och hur man 
gemensamt väljer att drifta vägen. Lungviksvägen har statligt driftsbidrag som kommunen erhål-
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ler mot att kommunen står för drift och skötsel av vägen. Trafikverket ansvarar och beslutar om 
statsbidrag.

Inlösen
Flera fastigheter inom planområdet berörs av att vägarna måste breddas. Eftersom vägarna är 
enskilda är det gemensamhetsanläggningens ansvar att sörja för markåtkomst och utbyggnad. En 
överslagsmässig beräkning av kostnader för marklösen och förrättningskostnader visar att kostna-
derna bedöms kunna bli relativt måttliga. 

Avgifter 
Planavgift och bygglovsavgift tas ut i samband med bygglov i enlighet med kommunens taxa. För 
fastigheterna Busterud 1:88 - 1:101 och Busterud 1:152 gäller däremot: ”planavgift tas endast ut i 
samband med bygglov för ny- om- och tillbyggnad som gör att den sammanlagda byggnadsarean 
blir större än 100 kvm”. Detta då det är en bestämmelse som finns i gällande detaljplan för de fast-
igheterna och som följer med in i den nya planen. Detta finns som information på plankartan. 

Bygglovsavgift tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande bygglovstaxa.

Avgift för anslutning till det kommunla vatten-, spill- och dagvattennätet tas ut av fastighetsägare 
enligt vid aktuell tidpunkt gällande taxa.

De kostnader som uppkommer i samband med förrättning hos lantmäterimyndigheten, t.ex. vid 
avstyckning och omprövning av gemensamhetsanläggning, hanteras i Lantmäteriets beslut. Om ny 
gemensamhetsanläggning bildas kan förrättningskostnaderna fördelas av Lantmäteriet. Lantmäteriet 
beslutar om förrättningskostnaderna.

Kommunen kommer att betala ersättning till respektive berörd fastighetsägare/marksamfällighet för 
upplåtelse av ledningsrätt för kommunala VSD- ledningar.

Driftbidrag
Lungviksvägen erhåller idag driftbidrag från Trafikverket. Det innebär i Karlstads kommun att 
kommunen driftar Lungviksvägen mot att kommunen tar hand om detta bidrag. Det är Trafikverket 
som ansvarar och beslutar om driftbidrag. Eftersom detaljplanen föreslår fortsatt enskilt huvudman-
naskap i området bedömer kommunen att förutsättningarna inte förändras.
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET
Nedan följer en beskrivning av detaljplanens förväntade konsekvenser. Då planen inte antas med-
föra en betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning (MB 6 kap.) inte upprättats. Se 
inledning för mer information kring miljöbedömningsprocessen.

Miljökonsekvenser
Detaljplanen är förenlig med översiktplanen och bedöms bidra till en god hushållning med resurser, 
då planområdet redan är ianspråktaget. Detaljplanen bedöms inte påverka berörda riksintressen ne-
gativt, då det finns en svag koppling till dessa inom det aktuella området. Miljökvalitetsnormer har 
iakttagits i planarbetet. Planen bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp i området kommer att minska risken för övergöd-
ning i Vänern och bidra till en långsiktigt hållbar miljö. 

Sociala konsekvenser
Planförslaget möjliggör för större och fler bostadshus än vad gällande detaljplan gör, vilket i prakti-
ken innebär en större valfrihet inom den egna tomten. Områdets vägar kommer att behöva bred-
das för att klara de behov som ställs på tillgänglighet i ett område för permanentboende. Områdets 
landsbygdskaraktär kommer successivt att förändras till ett mer stadsmässigt villaområde i takt med 
att antalet åretruntbostäder ökar. Detta kan upplevas som positivt för vissa och negativt för andra. 
Med stor hänsyn till natur, terräng och växtlighet finns dock möjlighet att bevara delar av dagens 
karaktär. 
 
Det finns en stor efterfrågan på bostäder inom kommunen, där många vill bo nära Vänern och även 
gärna i ett lantligt läge, men nära till staden. Detaljplanen medför möjlighet till fler permanentbo-
städer i området. Närhet till grannar under hela året ökar och fler människor vistas i området vilket 
kan vara bra för upplevelsen av trygghet och positivt för det sociala livet. Ett område där det finns 
människor och ”ögon” som ser vad som händer upplevs generellt oftast tryggare än ett folktomt 
område. 

Det är en bit att ta sig till busshållplats vid Skattkärrsvägen och då det saknas belysning längs med 
vägen kan detta upplevas som en otrygg väg. På de vägar där detaljplanen föreslår fortsatt enskilt 
huvudmannaskap är det upp till vägföreningarna/samfälligheterna att besluta om och genomföra 
eventuell belysning. För Råbäcksvägen, som föreslås få kommunalt huvudmannaskap, kan belysning 
komma att ordnas, åtminstinde delvis. 

I pågående planprogramarbete för Lungvik föreslås Busterudsvägen få kommunalt huvudmanna-
skap och i samband med det förses med belysning, kollektivtrafik och gång- och cykelväg.

Konsekvenser för kulturmiljön 
Med en ökad byggrätt kommer sannolikt de idag mindre byggnaderna med tiden försvinna och er-
sättas av större hus, vilket påverkar kulturmiljön i området. Att bevara de ursprungliga stugorna in-
till nya byggnader skulle bevara en del av det kulturhistoriska värdet men innebära att byggnaderna i 
sin miljökontext blir mindre läsbara. Lungviks gård, som tidigare låg utanför detaljplanelagt område 
och därmed även utan något skydd får i och med detaljplanen skydd i form av både rivningsförbud, 
skydds- och varsamhetsbestämmelser. 

Barnkonsekvenser
Utökade byggrätter skapar möjlighet för fler att bosätta sig permanent i området vilket också kan 
antas leda till att det blir fler barn i området. Det i sin tur ökar behovet av förskole-/skolplatser i 
närområdet. Behovet av en eventuellt ny förskola/skola inom området utreds inom ramen för pro-
gramarbetet för hela Lungvik. 
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Idag finns befintliga lekvärden, förutom inom den egna tomten, framförallt inom skogsområdena i 
närheten och strandområdet med badmöjlighet söder om järnvägen. Det finns inga anlagda lekpar-
ker inom eller i direkt närhet av planområdet. Målpunkter för barn/unga i närheten av planområdet 
är främst Lungvikskorset som skolskjutsplats, busshållplats vid Skattkärrsvägen, den närmsta sko-
gen och badstranden söder om järnvägen. Lite längre bort är det skola, förskolor, lek och idrotts-
platser inom Skattkärr och Alster. 

Möjlighet för barn att ta sig till Skattkärr på egen hand finns, men obelysta delar av vägnätet försvå-
rar detta under dygnets mörkare timmar. Eftersom det också är långt särskilt för mindre barn blir de 
relativt beroende av skjutsning.

Detaljplanen innehåller inga allmänna nya programmerade lekytor. Att fler barn bosätter sig i områ-
det leder till fler kompisar i närheten.

Inom ramen för programarbetet för Lungvik utreds möjlighet till tryggare vägar för oskyddade tra-
fikanter längs bland annat Busterudsvägen, säkrare passager över Skattkärrsvägen samt fler lekplat-
ser och ytor för spontanidrott inom området. 

Ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanen ger möjlighet till mer permanentboende vilket bedöms som positivt utifrån kommu-
nens ställningstagande kring tillväxtmål med ökade skatteintäkter som följd. 

Utökade byggrätter och kommunalt vatten- och avlopp höjer fastighetsvärdet för de enskilda bo-
stadsfastigheterna. 

En permanent boendemiljö ställer ökade krav på områdets infrastruktur så som vägars framkom-
lighet och dag- och skyfallshantering. För att detaljplanen ska kunna antas behöver åtgärder som 
vägbreddning, vändzoner och skyfallshantering utredas vidare och säkerställas. Även ansvarsför-
delning och ekonomiska konsekvenser kommer behöva utredas vidare. Eftersom större delen av 
området planläggs med enskilt huvudmannaskap kommer kraven och kostnaderna främst ställas på 
de enskilda fastighetsägarna, både enskilt och via gemensamhetsanläggning(ar). Se Genomförande för 
mer information. 

Att ställa om Råbäcksvägen till kommunalt huvudmannskap innebär en kostnad för kommunen.



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


