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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och byggavdelningen 
Minnesanteckningar, 2022-03-30 
Kerstin Berg, 054-540 45 51 

 

Samrådsmöte Lungvik planprogram 
  
Datum 2022-03-30 
Plats Digitalt, via Teams 
Deltagare 

Marie Janäng, Emelie Dronsfield och Kerstin Berg från 
stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 

 
15 deltagare från området 

 
Presentation 
Marie presenterade deltagarna från kommunen och förklarade uppdraget och 
syftet med mötet – att berätta om förslaget och ge möjlighet att ställa frågor om 
det. 
Presentationen och anteckningar från mötet kommer att läggas ut på hemsidan. 
Ett motsvarande möte hölls i måndags, anteckningar från det kommer också att 
finnas på hemsidan. 
 
Presentation av förslag till planprogram  
Marie presenterade förslaget. 
Det är ett stort område – lika stort som Skattkärr (jämför på kartbilden i 
presentationen). 
Området är sedan länge utpekat i kommunens översiktsplan som 
stadsutvecklingsområde, och även i förslaget till ny ÖP som var på samråd i 
somras. 
Attraktivt läge, kommunen äger inte all mark, det finns också privata markägare. Vi 
har kontakt med dem. 
Det finns ett stort behov att ta fram mer tomter för småhusbebyggelse i Karlstad. 
Det ska också finnas plats för natur (skog) och jordbruksmark i området. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, naturmiljö och topografi. 
 
Uppdraget att ta fram ett planprogram gavs av stadsbyggnadsnämnden i februari 
2021 – samtidigt gavs uppdraget att upprätta en detaljplan för Gamla Lungvik 
(ersättning av gällande planer för att ge större byggrätter). Arbete med 
detaljplanen pågår, och samråd om den planeras i maj. Ett särskilt informations-

https://karlstad.se/
mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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/samrådsmöte kommer att ordnas om den där berörda bjuds in. Det här mötet 
handlar om planprogrammet. 
 
Skillnaden mellan planprogram och detaljplan 
I ett planprogram redovisas hur kommunen vill att området ska utvecklas, mål och 
avsikter, och förutsättningar för utveckling av området. I efterkommande 
detaljplan läggs fast i detalj vad, var och hur man får bygga och hur marken får 
användas. 
 
Ett planprogram är inte juridiskt bindande, och det kan inte överklagas. 
 
Processen 
Planprogrammet ligger tidigt i processen med att utveckla ett område. Samrådet 
om programmet syftar till att tidigt få in synpunkter på kommunens intentioner, 
både från boende i och kring området och från länsstyrelsen och andra 
myndigheter och förvaltningar. Alla synpunkter sammanställs i en 
samrådsredogörelse, där vi också kommenterar synpunkterna och redogör för 
vilka avvägningar och förändringar av förslaget vi föreslår med anledning av dem. 
Ni kommer att få ta del av samrådsredogörelsen via hemsida när det slutliga 
programförslaget finns och förväntas godkännas av stadsbyggnadsnämnden. Detta 
blir troligen någon gång under vintern 2022-2023.  
 
Därefter inleds detaljplaneprocessen – det blir troligen flera detaljplaner, eftersom 
området är stort. Då kommer ytterligare (minst två) tillfällen att lämna synpunkter 
i respektive detaljplaneprocess. Även de synpunkter som lämnas under 
programskedet följer med till detaljplaneskedet. 
 
I vårt arbete ska olika intressen vägas mot varandra: behov av bostäder, förskola o 
vårdboende, ambitioner att utveckla natur och friluftsliv, statliga intressen, t ex 
dubbelspår på järnvägen (inte aktuellt idag, då inga pengar avsatts för det), 
bevarande av jordbruksmark, som är ett nationellt intresse liksom naturvärden, 
samt enskilda intressen – från er som bor i området och är berörda av planen. 
 
Den digitala kartan som låg ute på hemsidan maj-augusti 2021, där man kunde 
lämna synpunkter, visade favoritplatser, vägar, platser man undviker mm. En 
sammanfattning finns i programdokumentet (styrkor, svagheter mm). Där pekades 
bl a på att det är långt till skola, att man önskar säkrare lekplatser och boende för 
äldre, att vara rädd om naturen och inte vill ha mer trafik i gamla Lungviksområdet 
– framför allt ingen genomfartstrafik. Underlaget har varit till hjälp inför 
framtagandet av förslaget. 
 
Utifrån alla intressen har vi landat i ett förslag. 
 
Programförslaget 
Emelie presenterade förslaget. Det visar grovt struktur och innehåll i området, och 
försöker hitta en balans mellan natur (skog, park och jordbruksmark) och bostäder 
(främst villatomter). Även ett vårdboende och en förskola finns med i förslaget. 
 
Kartan är grovt skissad – programmet visar strukturen. I detaljplanen går man 
sedan in mer detaljerat och lägger fast hur det kommer att se ut i olika områden. 
Vår tanke är att det ska vara relativt stora tomer, och att det ska finnas viss 
naturmark även inom de olika delområdena för bostäder. Intentionerna beskrivs i 
texten som är en viktig del för att förstå planprogrammet.  
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Busterudsvägen föreslås som huvudväg genom västra delen av programområdet – 
med gång- och cykelbana och kollektivtrafik. Utmed Busterudsvägen ligger 
bostadsområden som angörs med lokalgator in i områdena.  
 
En förskola har placerats vid Busterudsvägen så att den blir lätt att nå för många i 
området (även till fots eller med cykel) och så att den har nära anslutning till 
skogen. 
 
I programmet föreslås också ett centralt aktivitetsfält på en befintlig plan yta som 
skulle kunna utvecklas för spontanidrott, lek o spel. Två lekplatser föreslås också, 
med placering som är lätt att nå även för befintliga bostäder. Programområdets 
östra del har sin tillfart i Råbäcksvägen. Här finns en gammal lada som skulle kunna 
utvecklas för någon form av publik verksamhet, som skulle kunna bli en kvalitet för 
området. 
 
Det finns behov av ett vårdboende i östra delen av Karlstad – vi har föreslagit en 
plats vid Råbäcksvägen. 
 
Råbäcken är en stark barriär i programområdet. Den enda kopplingen som finns 
söder om Skattkärrsvägen ligger inom det område som håller på att 
detaljplaneläggas - Råbäcksvägen.  
 
Emelie visade en karta som beskriver intentionerna för varje delområde (finns i 
presentationen). Inom privatägd mark är det upp till markägaren att ta initiativ till 
detaljplanläggning – det finns inget tvång att exploatera marken, men om 
markägaren önskar göra det ligger planprogrammet till grund för vad som får 
göras. 
 
Flera släpp ska finnas genom områdena ut till naturen, liksom gröna stråk för både 
människor och djur genom/mellan delområden. Även dagvattenhantering tar 
utrymme. 
 
Eventuellt kan ett trygghetsboende lokaliseras till området – bl a vill kommunen 
kunna skapa en blandning av bostadstyper för att kunna erbjuda kvarboende för 
den som vill lämna sitt villaboende. 
 
Det föreslagna aktivitetsfältet är kopplat till naturområde. Här skulle t ex ett 
utegym kunna lokaliseras. 
 
Det ska finnas koppling mellan skogsområdena norr och söder om Busterudsvägen. 
 
Intill aktivitetsfältet finns en möjlig plats för en ekoby/byggemenskap med lite 
jordbruksmark för odling. 
 
I östra delen innehåller programmet plats för ett vårdboende om 1,5 ha. I övrigt är 
det tänkt villabebyggelse. Det är viktigt med naturstråk genom området så även 
andra kan röra sig inom, genom och mellan områden.  
Emelie visar en illustration för östra området, och förklarar att vi är försiktiga med 
illustrationer i programskedet. Det är mycket vi fortfarande inte vet, och mycket 
kan förändras.  En illustration kan ofta uppfattas som en sanning – ”så här har ni 
sagt att det ska bli”.  
Områdenas detaljutformning läggs fast i detaljplanen, men illustrationen sätter en 
slags bild över hur vi tänker att området ska bli. 
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Emelie visade också en karta med mått på några områden för att ge lite grepp om 
hur stort området är. Ett intressant mått är hur nära/långt ifrån befintlig 
bebyggelse den nya bebyggelsen kommer, och hur breda de gröna stråken är. Hon 
visade också några inspirationsbilder med bl a terränganpassad bebyggelse. Vi ska 
försöka behålla topografi och naturmark även inom enskilda tomter (ett medskick i 
uppdraget).  
 
Frågor (kommunens svar/kommentarer skrivs med kursiv stil): 
Busterudsvägen som blir genomfart – hur bred kommer den att bli? Det finns 
inte så mycket utrymme att ta av i början mellan befintliga bostäder. Det finns en 
illustration i programmet som visar en totalbredd på 9,5 meter för att få plats för 
både buss och gång- och cykelbana. Andra lösningar kan bli aktuella där det inte 
finns så mycket plats – tanken är att det ska gå att lösa utan att göra intrång i 
befintliga fastigheter. Det kommer att utredas i detaljplanen. 
 
Vilken hastighet? 40 km/h tror vi. 
 
Vilka trafikmängder handlar det om? Ca 1000-1300 fordonsrörelser/dygn räknar 
vi med. Kan jämföras med t.ex. Ringvägen på Råtorp.  
 
Det är ju väldigt mycket i ett bostadsområde! Varför dra en så stor väg genom 
bostadsområdet med barn … när Skattkärrsvägen finns. Trafikförsörj istället 
området från Skattkärrsvägen och bevara Busterudsvägen som är det mest 
användbara promenadstråket mellan Alster o Lungvik. Bra med konkreta 
synpunkter – skicka in dem. 
Vi har lagt bebyggelsen längre in i området för att det är mer bullerutsatt i norr 
närmare E18. 
 
Synpunkt från boende i östra området:  
Programmet talar mot sig själv, det säger att det ska formas med omsorg i mötet 
mellan bostäder och natur. Vad är varsam exploatering? Östra området inte 
heller med i ÖP 2012. 
 
11 av 18 ha skog blir bebyggelse, och vi har inte ens fått en skogsridå mot nya 
bebyggelsen. Vi har bosatt oss där för att vi vill bo naturnära. Tomterna är också 
mindre än vad som finns utmed Råbäcksvägen. 
 
Jämför med hur Stockfallet ser ut – där natur skulle sparas. Vi vill inte att det ska 
se ut som Norra Stockfallet, med bara gräsmattor. 
 
Vi förstår att det skulle vara trevlig med mer bebyggelse, men halvera området. 
Gör färre och större tomter, och ett bredare naturstråk mot befintliga bostäder 
(helst inga tomter alls mellan Råbäcksvägens bebyggelse och grusvägen). 
 
Med större tomter kan mer natur sparas inom tomten.  
Lämna gärna in synpunkterna skriftligt så att de kommer med i handlingarna. 
 
Bevarande av natur, ni nämner friluftsliv – vad innebär det? Motionsspår, 
grillplatser och utegym – för mig är det skogen som är friluftsliv – den behöver 
inte tillrättaläggas! 
Det är en intressant fråga som har diskuterats mycket! Friluftsliv kan definieras 
väldigt olika – det skrivs en del om det i förslaget till ny översiktsplan. 
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Vissa områden blir mer ”orörd” natur, framförallt där naturinventering visat att det 
finns högre naturvärden, medan det kan bli mer tillrättalagt på andra delar. Det 
blir mer bostadsnära friluftsliv.  
 
Alsters nya delar (Busterudsplanen, KB anm) – där hade man lovat att det skulle 
bli träd kvar. Så blev det inte. Tomterna gjordes mindre, t ex blev en tomt tre 
istället. 
Hur tas våra synpunkter tillvara? Ni vill ha synpunkter, men bryr ni er om dom? 
Vi har inte alltid så starka muskler att bestämma hur privata fastighetsägare får 
göra inom sin mark. Detaljplanen för Busterud gjordes flexibel inom vissa delar så 
att man kunde välja att bygga radhus eller göra villatomter inom vissa delar.  
 
Synpunkter som kommer in måste vägas mot andra intressen (och mot lagar och 
regler) – våra ambitioner når inte alltid ända fram. I slutändan är det de privata 
fastighetsägarna som hanterar sin mark/tomt. Men vi kan styra en hel del i 
detaljplaner, tomtstorlekar och vilka områden som får bebyggas, vilka områden 
som ska vara naturmark, skydda vissa träd osv. 
 
Vi är några som lämnade synpunkter i översiktsplanen, rödlistade arter – hur har 
man tagit hänsyn till det här? Vi har inte gjort några artinventeringar – mer 
inventeringar kommer att göras i detaljplanskedet, bl a fågelinventering. Det kan 
komma att påverka utformningen och vad som är möjligt att göra i området. 
Länsstyrelsen brukar komma med inspel i programsamrådet som är nu vilka 
utredningar vi kan komma att behöva göra. 
 
Vad är planen för vägen över Råbäcken? Vi ser i programmet att den vägen är 
intressant för att knyta ihop området. Den behandlas i detaljplanearbetet för 
Gamla Lungvik. Idag är den enskild väg, inte klart än vem som ska vara huvudman 
för vägen och vilken funktion den ska ha. Ett förslag kommer i maj när detaljplanen 
kommer på samråd. 
 
Kommer vägen över Råbäcken att få mer biltrafik eller vara för promenader? 
Framtida trafikmängder kan bland annat bero på vägens framtida 
huvudmannaskap, men oavsett inga stora mängder trafik. Gång- och cykeltrafik 
tillåtet oavsett huvudmannaskap. Måttlig biltrafik idag, men den används. Den är 
inte en naturlig koppling mellan områdena. Kan man komma med sådana 
synpunkter här i programmet? Ja, vi tar med dem till detaljplanen för Gamla 
Lungvik men också bra att lämna synpunkter i samrådet för detaljplanen. 
 
Buller kan inte vara något hinder för att flytta förskolan till Skattkärrsvägen – 
den befintliga ligger ju så. Med placering där slipper man få alla som hämtar och 
lämnar in i området. Vi tar med oss synpunkten. Om den ligger nära bostäder kan 
fler välja att cykla i stället för att ta bil för att lämna/hämta barn på förskolan. 
 
Vad händer nu? 
Synpunkter ska lämnas senast den 14 april. Det går att lämna synpunkter direkt på 
hemsidan, men också genom brev. Har ni fler frågor är det bara att höra av sig. 
Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 
Tack för att ni kom! 
 
 
Antecknat av Kerstin Berg, granskat av Emelie Dronsfield och Marie Janäng 
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