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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och byggavdelningen 
Minnesanteckningar, 2022-03-28 
Kerstin Berg, 054-540 45 51 

 

Samrådsmöte Lungvik planprogram 
 

  
Datum 2022-03-28 
Plats Alsters Hembygdsgård, Alster 
Deltagare 

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

 
Ca 50 deltagare från området 

 
 
Presentation 
Emelie presenterade deltagarna från kommunen och förklarade uppdraget och 
syftet med mötet. 
Hon berättade att bildspelet och anteckningar från mötet kommer att läggas ut på 
hemsidan. 
 
Presentation av förslag till planprogram  
Emelie presenterade förslaget. 
Det är ett stort område – lika stort som Skattkärr. 
Området är sedan länge utpekat i kommunens översiktsplan som 
stadsutvecklingsområde. 
Uppdraget gavs av stadsbyggnadsnämnden i februari 2021 att ta fram ett 
planprogram – samtidigt gavs uppdraget att upprätta en detaljplan för Gamla 
Lungvik. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, naturmiljö och topografi. 
Kvällens möte handlar om planprogrammet – detaljplanen kommer troligen ut på 
samråd i maj. 
 
Processen 
Emelie beskrev den kommunala planeringsprocessen: 

- Planprogram ligger väldigt tidigt (steget efter översiktsplanen) – samråd 
om ny översiktsplan 2050 ägde rum under sommaren 2021. 

https://karlstad.se/
mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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- Ett planprogram är inte obligatoriskt enligt plan- och bygglagen och inte 
heller juridiskt bindande – det utgör underlag för efterkommande 
detaljplan(er). Kan ej överklagas. 

- I planprogrammet beskrivs mål och utgångspunkter för kommande 
planläggning, och synpunkter samlas in för att förbättra beslutsunderlaget. 

- Efter samråd sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse, 
förslaget bearbetas och läggs sedan fram till politiken för godkännande. 

- Nästa steg är att göra detaljplan(er) – då finns ytterligare möjligheter att 
lämna synpunkter vid samråd och granskning av detaljplanen. 

- Alla som är intresserade kan/får lämna synpunkter – för att ha rätt att 
överklaga en kommande detaljplan ska man ha lämnat skriftliga 
synpunkter och dessutom vara sakägare/berörd (t ex boende inom eller i 
direkt anslutning till området). 
 

Frågor (kommunens svar/kommentarer skrivs med kursiv stil): 
När kan det bli byggstart? Gissningsvis tidigast ca 2025 för del av området. 
Hör strandområdet på andra sidan järnvägen till planområdet? Nej 
Hur mycket kommer framtida dubbelspår att betyda? Det planeras av Trafikverket 
och kommer att beaktas i kommande detaljplaner.  

 
Utgångspunkter för planprogrammet 
Våra utgångspunkter för programarbetet är områdets förutsättningar (natur, 
topografi, infrastruktur, bebyggelse mm), olika intressen som ska samsas och 
avvägas och konsekvenser av avvägningarna som görs. 
 
Programmets innehåll 
Förutsättningar: Området är kuperat, mycket naturmark och djurliv, skog med 
olika grad av naturvärden, jordbruksmark (som blivit en alltmer viktig fråga) samt 
kulturmiljö. 
 
Kommunala intressen 
Framför allt ett stort behov av bostäder – med stort tryck på att få fram 
småhustomter. 
Även behov av förskola och vårdboende har framställts. 
Också viktigt att utveckla natur och friluftsliv när staden växer och många intressen 
ska samlas på samma plats. 
 
Frågor och synpunkter: 
Behov av skola? Vi håller på att titta på det i detalj – Skattkärrsskolan ska byggas 
ut, men ska se över mer noga om det kommer att räcka samt att ny skola kan 
byggas inom Välsviken framöver. 
Hur många fler kommer att flytta hit? Skattkärrsskolan får 200 platser fler – 
kommer det att räcka till? 
Kronoparksskolan – för stort avstånd dit. Ny skola inom Välsviken hamnar för 
nära Kronoparksskolan och ändå långt från det här området. 
 
Ni säger att alla ska bo naturnära – men ni tar ju bort naturen! 
Inte länge sen man sa att det skulle bli ett stort industriområde norr om E18 – 
det försvann tack o lov (samrådsförslaget till översiktsplan 2050/KB) 
Varför ska allt byggas här ute? 
Bara en remsa skog ger inget friluftsliv. 
 
Om bussen ska gå på Busterudsvägen blir det ingen natur kvar. 
Även naturen i Välsviken försvinner – det ska ju byggas där också. 
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Nästan mer naturnära att ha en lägenhet på Våxnäs. 
 
Hur mycket och vilken naturmark som sparas är en avvägningsfråga mellan alla 
olika intressen – intresset att skapa mer bostäder i bra lägen i kommunen är starkt. 
Att ett område pekas ut som kommande bostadsområde (gult i kartan) innebär 
inte att all naturmark inom området med automatik försvinner – det regleras i 
detaljplaneringen av området. En hel del mark inom programområdet är också 
föreslaget som naturmark (grönt i kartan). 
 
Är alla partier överens om förslaget? Alla partier är inte representerade i 
stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott! 
Det är stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott som beslutat om att förslaget ska 
gå ut på samråd. AU:s ordinarie ledamöter representerar KD, M, C och S. 
 
Förslaget – strukturen 
Området är uppbyggt av några sammanhängande bostadsdelar (gula i 
strukturplanen) som åtskiljs av gröna stråk/släpp med naturmark (gröna i 
strukturplanen) mellan bostadsdelarna 
Busterudsvägen är en sammanbindande lokalgata inom området väster om 
Råbäcken och planeras utgöra ett kollektivtrafikstråk – och med separat gång- och 
cykelbana/väg. 
Bostadsdelarna har planerats så att avståndet till kollektivtrafikstråket blir litet. 
Det kommer att finnas ett behov av förskola i området. Den har placerats nära 
lokalgatan för god tillgänglighet och intill skog som ger värde till förskolans 
utemiljö. 
 
Frågor  
Hur brett är naturområdet nedanför den röda förskolan? Minst 50 meter 
(kontrollmätning visar att det är ca 90 meter/KB). 
 
De gula fälten (bostadsdelarna) – visar kartan max hur stora de blir? Får det plats 
200-250 bostäder inom dem? Hur mycket skog kommer att tas bort utanför 
gränsen för att träd inte ska falla över tomter/hus? Gränserna kommer att läggas 
fast i kommande detaljplan. 
 
Det ska gå ett stråk med nya va-ledningar inom det naturområdet – hur mycket 
skog kommer att fällas där, vilken bredd får ledningsstråket? Det blir inte mycket 
kvar! Vi tar med frågan. Uppkollat efter mötet: Enligt VA-enheten kommer 10-12 m 
behöva röjas för schakt vid anläggande, därefter kommer ca 7 meter brett stråk 
hållas relativt fritt från större träd (oklart hur ofta röjning görs) /ED.  
 
Ska de gröna stråken kunna hävdas måste de gula områdena minskas. 
Avgränsningen av olika delområden kommer att läggas fast i detaljplan. 
 
Hur stora tomter planeras? Tomtstorlekar 1000-1500 m2 för att kunna behålla 
naturtomter. Det kan också bli parhus/radhus i området. 
 
Hur noggrann djurinventering har gjorts? Ingen artinventering har gjorts. 
 
Det finns kattuggla, lärkfalk, spillkråka, tretåig hackspett, mindre flugsnappare, 
paddor, salamander … Finns i hela området norr om Busterudsvägen. 
Inventeringar kommer att göras när det blir aktuellt att göra detaljplan. 
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Om man ser hur Karlstad utvecklats i andra delar har det sagts att det ska vara 
naturnära, att naturen ska vara kvar – hur ser det ut?! Inte mycket natur kvar. 
 
Att matcha befintlig bebyggelse? Se Eneboslingan – det blev inte alls som det var 
tänkt, det blev mycket mer. Mycket mer par- o kedjehus än som var tanken från 
början. Inga fler radhus har tillåtits i området än vad detaljplanen möjliggör för. 
Detaljplanen gjordes flexibel för både villor och radhus inom vissa delar av området 
i syfte att kunna vara flexibel utifrån rådande behov /ED. 
 
Den biologiska mångfalden är viktig – hela insektslivet håller på att rasa 
samman, och när de försvinner … försvinner fåglar och i slutändan 
förutsättningarna för oss människor. Det krävs större skogsområden för att de 
ska kunna vara kvar. 
Vi har med kommunbiolog i arbetet som bevakar bl a dessa frågor. 
 
Planering av stadens utveckling handlar om avvägningar mellan olika intressen och 
konsekvenser av de val man gör. I översiktsplaneringen hanteras övergripande 
strukturer, där avvägningar mellan att spara stora naturområden för biologisk 
mångfald mm och stadsutvecklingsområden för att skapa bostäder, arbetsplatser 
och service mm för fler människor görs, för att skapa ett hållbart samhälle. Varje 
enskilt projekt har sina egna avvägningsförutsättningar. Alla intressen kan inte 
tillgodoses överallt.  
 
En ny översiktsplan är på gång. Ett första förslag var på samråd under sommaren 
2021 och nu håller man på att omarbeta det utifrån alla synpunkter som kom in. 
När den kommer ut på granskning finns det möjlighet att lämna synpunkter på 
den. Vi vet inte när det blir, men det kommer att annonseras i pressen. 
 
Kollektivtrafik – inte hållbar utveckling med bara regiontrafiken och inte 
stadsbuss – alla måste ändå ha bil, standarden blir för dålig.  
Det är Region Värmland som ansvarar för kollektivtrafiken, både länstrafiken och 
stadstrafiken. De vill inte köra dubbelt i områden. Men de planerar trafiken utifrån 
behov – ju fler människor som bor i ett område desto bättre incitament för att se 
till att det går en buss där. 
 
Satsa på bättre cykel- och gångvägar till stan! 
Det planeras en GC-väg utmed Busterudsvägen, sedan från Alster genom Välsviken 
som kopplar till befintligt GC-nät. Bättre övergångsställen ingår också i planen för 
kvarteret Brödet i Alster.  
 
Allt gult är väl skog idag? Ja, men det är inte bara bostadstomter inom ”de gula 
områdena”, de ska också innehålla gator och grönområden tex i östra Lungvik som  
Emelie visar illustration över. 
 
Inte mycket grönt kvar! Det blir inget kvar som man kan gå i – inget trevligt 
område för spår och promenader. Och med GC-väg försvinner ännu mer skog! 
Med elljusspår inte natur. 
Förslaget innebär också satsningar på natur och friluftsliv på de naturområden 
som sparas. Exempel är motionsspår, ev elljusspår, grillplatser. Men också mer 
orörda områden där det finns höga naturvärden. 
 
Har va-utbyggnaden kört fast pga detaljplanen? 
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Utbyggnaden är på gång, men innan den kan gå vidare måste man vänta på 
detaljplanen för Gamla Lungvik. Det är lite andra förutsättningar efter att man 
beslutat att göra ny plan för Lungvik än när va-utbyggnaden påbörjades. Efter 
samrådet (maj?) kommer vi att veta mer.  
 
Lägg förskolan i ett läge som är bättre tillgängligt för trafik – man kommer köra 
barn från Skattkärr bl.a., så ett läge vid Skattkärrsvägen är bättre. 
Vi får fundera på det. Samtidigt är det en kvalitet att ha förskolan nära bostäder 
och skogsområde. Lämna gärna in synpunkten skriftligt så den kommer med i 
handlingarna.  
 
Tar man ner mer skog blir det mer buller! Bl a från järnvägen. Med dubbelspår 
blir det mer trafik. 
Vi vet inte när – eller om – det blir dubbelspår. Det finns inte med i Nationella 
planen som är på remiss nu – både Regionen och kommunerna i Värmland har 
lämnat synpunkter på att planen inte innehåller några pengar till Värmland. De 
bullerberäkningar som gjorts i arbetet med detaljplan för Gamla Lungvik tar dock 
höjd för ökad trafik på järnvägen. 
 
Grönstråk som illustreras i programmet – är de inte till för att arter ska kunna 
flytta sig? 
Grönstråken är till både för människor och djur/växter. I detaljplaneskedet kommer 
artinventeringar att göras. De kan leda till att vissa områden behöver justeras, t ex 
på grund av artskyddsbestämmelserna. Planprogrammet visar kommunens 
intentioner, men det kan bli justeringar. 
 
På vilken sida kommer cykelvägen som byggs utmed Busterudsvägen idag? 
Söder. 
Då kommer vi som kör ut att behöva korsa cykelbanan – trafikfarligt! 
 
Hur bred blir Busterudsvägen? Totalt 9,5 meter – varav 3 m cykelbana. Det finns 
en illustration på sektion i programhandlingen. 
 
Hur gör ni med alla rödlistade djur? 
Inventeringar kommer att göras i detaljplaneskedet. Sedan får vi se hur det 
kommer att påverka den fortsatta planläggningen. 
 
En del av marken ägs av privata markägare – vill dom detta? Tvingas dom med? 
De får själva avgöra om de vill exploatera sin mark. Om de önskar göra det krävs 
detaljplan. Men det är inget tvång att exploatera marken. Markägare har varit 
delaktiga i processen. 
 
Varför inte utnyttja Skattkärrsvägen bättre och lägga tillfarter från den i stället 
för att knyta upp området kring Busterudsvägen? Tar med oss frågan. Skriv gärna 
synpunkt. En anledning hittills har varit att området nära E18 är bullerutsatt. 
 
Vad händer nu? 
Emelie visar bild över processen. 
14 april är sista dagen för att lämna synpunkter på programförslaget. 
Man måste lämna skriftliga synpunkter för att de ska komma med i den fortsatta 
planprocessen. 
Synpunkterna sammanställs och övervägs och redovisas med kommentarer i en 
samrådsredogörelse, som utgör del av beslutsunderlaget för politiken. 
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Vi skickar ut besked till dem som lämnat mailadress och talar om när 
samrådsredogörelsen och förslag till uppdaterat planprogram finns på hemsidan. 
 
Frågor 
Måste man lämna synpunkter nu för att kunna yttra sig senare? Nej, men för att 
ha rätt att överklaga en kommande detaljplan måste man ha lämnat skriftligt 
yttrande senast under granskningen i detaljplaneskedet. Berörda kommer få 
information i god tid. 
 
Var beslutas planprogrammet? Stadsbyggnadsnämnden beslutar om 
planprogram. 
 
 
 
 
 
Antecknat av Kerstin Berg, granskat och tillägg av Emelie Dronsfield, Marie Janäng 
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