
Planprogram för 
Lungvik  

 

Sammanhållen stad 
 Gång- och cykelvänliga stråk 

mellan för barn viktiga 
målpunkter och kompisar 

 Kollektivtrafik och väg till 
hållplats 

 Fysiska och mentala barriärer 
 

 

Barnvänliga 
miljöer/platser 
 Variation i 

upplevelsevärden 
 Anlagda lekmiljöer 
 Oprogrammerade lekmiljöer 
 Bullerfria miljöer 
 Bra luft och sol/skugga 

Vardagsliv 
 Vardagsaktiviteter och säkra 

vägar dit 
Bostad//skola/Fritidsaktiviteter 

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

Identitet 
 Identitetsskapande 

värden 
 Värdering och tolkning 
 Historia 
 Rykte/status 
 Medskapande av 

platsen 

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

 

Program‐ 
och 

närområdet 
 

Nuläge 
Inventering 

 
Förutsättningar 
och möjligheter 

Utifrån artikel 2 i Barnkonventionen 
krävs det ett biloberonde för att barn 
ska ha samma möjligheter som vuxna. 
Det är även viktigt att alla barn har 
samma villkor, oavsett eventuell 
funktionsvariation. 
 
Kända målpunkter för barn inom 
programområdet är skolskjutsplatsen 
(Lungvikskorset). I direkt angränsning till 
planområdet är det busshållplatsen 
(regionbuss) längs Skattkärrsvägen, 
badplatsen söder om Lungvikområdet och 
Alsters förskola. Lite längre bort finns 
lekplatser/bollplan, Alsters strandbad samt 
Skattkärr med service, skolor och 
fritidsaktiviteter.  
 
Programområdet består till största del av 
smala grusvägar utan ljus och gång- och 
cykelvägar. Liten mängd trafik och de smala 
vägarna gör att hastigheten hålls nere på de 
flesta sträckor. Busterudsvägen är delvis 
asfalterad fram till Skattkärrsvägen, vilket 
för boende i Lungvikområdet är den mest 
använda vägen för att komma ut på 
Skattkärrsvägen. Utifrån dialog med boende 
kör många fort på Busterudsvägen. Att ta sig 
till målpunkter både inom och utanför 
området på egen hand som barn skulle kunna 
kännas otryggt då både belysning och gång- 
och cykelväg saknas. Enligt dialog med 
boende skjutsas det mycket i området idag. 
 
Skattkärrsvägen är försedd med separerad 
och belyst gång- och cykelväg där man kan 
ta sig till Skattkärr och mot stan. 
Övergångställe till hållplatsen mot stan 
saknas över Skattkärrsvägen.  
 
Närmsta hållplats för stadsbuss ligger inom 
Alsters villaområden (Granuddsvägen).  
 
Järnvägen skapar barriärer i söder mot 
vattnet men passager finns. Tydligt att 
spårspring förekommer inom bland annat 
Lungvikområdet pga. omväg att ta sig via 

Enligt Barnkonventionen i artikel 6 
kan ett rikt fritidsutbud berika 
många barns liv och utveckling.  
 
Inga anordnade lekplatser/idrottsytor finns 
inom programområdet idag. I Alster finns 
närmsta lekplats och grusplan (1,6 km 
från Lungvikskorset). Alsters förskola 
med förskolegård är tillgänglig när 
förskolan är stängd och ligger direkt 
väster om programområdet. Ny lekplats 
planeras vid Enebovägen. Större nyanlagd 
lekplats för både mindre och större barn 
finns i Skattkärr centrum (2,8 km från 
Lungvikskorset). En samägd badplats 
finns direkt söder om Lungvik. 
 
Inom programområdet finns dock stora 
och många oprogrammerade ytor i skog 
och på öppna fält. Delar av området är 
utsatt för buller från både järnväg och E18 
men tystare områden i skog finns. Bra 
luft- och skuggmöjligheter. 
 
Öster om Ängtorpsvägen, via en 
gångtunnel, nås Herrön med 
tillgänglighetsanpassade vandringsleder 
och fågeltorn.  

Barnkonventionen artikel 6: Även 
friheten i att själva ha möjlighet att 
förflytta sig på ett säkert sätt till sina 
aktiviteter är en del av barns rätt till 
utveckling. 
 
Samtliga bostäder inom området idag består 
av friliggande villor vilket möjliggör för 
barn att leka på egna tomten. Närhet till 
skog för kojbyggen och spontanlek finns. 
Avstånd till programmerade ytor varierar 
beroende på vart i området man bor. Se 
Barnvänliga miljöer/platser och 
Sammanhållen stad. 
 
Delar av programområdet är 
skolskjutsberättigat då avstånd till skola 
(Skattkärrsskolan) överstiger 3 km. 
Skolskjutsen stannar idag vid 
Lungvikskorset 
(Busterudvägen/Lungviksvägen). Tydlig 
hållplats och belysning saknas. Boende öster 
om Råbäcken har inte rätt till skolskjuts då 
avståndet till skolan är knappt 2 km. 
Avstånd till förskola är ca 1,5 km.  
 
Vägen till/från busshållplats längs 
Skattkärrsvägen saknar både belysning och 
gång- och cykelväg.  
 
 
 
 

Att känna sin historia är en del 
av barnets historia, vilket ska 
främjas enligt Barnkonventionen 
artikel 6. 
 
Programområdet består till stor del 
av skog och öppna fält som utgör 
delvis rekreationsskog för 
närboende. Hagar och åkermarken 
skapar landsbygdkänsla. Närheten 
till E18, järnväg och industriområdet 
Bråtebäcken påminner ändå om 
närhet till staden. 
 
I öster finns rester av en 
ladubyggnad från en gammal 
herrgård ”Herrgården”.  
Längs Strandviksvägen finns större 
sommarvillor från 18/1900-tal. 
 
Befintliga bostäder i 
Lungviksområdet har en historia från 
tidigt 1900-tal då området byggdes ut 
som fritidshusområde i samband med 
lagstadagad semester. Identiteten då 
var små enkla byggnader med 
naturen inpå knuten. Delar av 
områdets tomter och byggnader finns 
kvar utifrån detta ideal men på flera 
håll har byggnader ersatts/byggts ut 
och tomterna programmerats mer. 
Allt från enkla fritidshus till större 
åretruntbostäder. Området ligger i 
lantlig miljö men ändå nära stad och 
service. 
 
 

Vägar är smala och saknar 
belysning, vilket skapar otrygghet 
och osäkerhet. Enligt flera boende 
åker fordon snabbt på vissa vägar, 
särskilt Busterudsvägen, vilket kan 
utgöra trafikfara.  
 
Järnvägen i söder saknar 
avskärmning och säkerhetsstängsel 
längs flera sträckor. Spårspring 
förekommer.  
 
Inom Lungvikområdet finns flera 
åretruntboende vilket skapar viss 
trygghet kvälls- och nattid. Ödehus 
finns vilket också kan skapa 
upplevda otrygga platser inom 
området.  
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säkra passager. Eftersom stängsel saknas vid 
järnvägen är detta en fara för barns säkerhet.  
 
Styrka idag: lantlig miljö, lite trafik, men 
ändå cykelvänliga stråk mot stan och 
Skattkärr. 
 
Svaghet idag: Trafiksäkerhet över järnväg 
och Skattkärrsvägen. Barriäreffekterna och 
delvis otrygga skolvägar. Långt till 
fritidsaktiviteter och lekplatser.  
 

Förslag 
Vad innebär 
förslaget? 

 

 
Problempunkter? 
Var placeras barns självklara mötesplatser i 
förhållande till rörelsestråk och 
kommunikationer? 
 
Förslaget innebär säkrare vägar till 
skolskjutsen och busshållplatser för del av 
boende och nya boende i och med att både 
belysning och gång- och cykelvägar föreslås 
på Busterudsvägen (men däremot inte inom 
”gamla Lungvik” som utreds inom aktuell 
detaljplan).  
 
Trafiken ökar i området med fler boende 
vilket även kan minska säkerheten för barn 
och då är det extra viktigt med separerade 
gång- och cykelvägar på de sträckorna, som 
Busterudsvägen. 
 
Planförslaget innebär också att 
kollektivtrafiken kan utökas i området, både 
genom tätare turer, och genom att bussen 
skulle kunna dras ned i området, på 
Busterudsvägen, och på så vis komma 
närmare de boende. Att ha närhet till 
kollektivtrafik underlättar för unga och ger 
dem större rörelsefrihet att själva ta sig till 
fritidsaktiviteter eller kompisar längre bort. 
 

 
Placering av lekmiljöer, mötesplatser för 
barn och skola/förskola så ljud-ljus och 
luftförhållanden är så goda som möjligt. 
 
Förslaget innebär två nya lekplatser och 
en spontanidrottsyta/aktivitetsfält i 
området. 
 
Förslaget innebär också en ny förskola 
med tillhörande förskolegård som också 
skulle kunna bli en tillgång för boende på 
helger och tider när förskolan är stängd. 
 
Fler mötesplatser för barn/unga inom 
området är positivt för gemenskapen och 
för att kunna träffa kompisar utomhus. 
Lekplatsernas placering är mellan de 
befintliga och nya bostadsområdena vilket 
gör att de är en tillgång både för nya och 
befintligt boende. De är också utspridda i 
området så att alla ska ha nära till en. 
Lekplatserna föreslås integrera skogen för 
att skapa fler lekvärden och möjlighet till 
mer fri lek. 
 
Skogsområden för lek kommer att finnas 
kvar med förslaget, även om en del 
försvinner för bostadsbyggnation.  
 
I och med fler boende blir det också mer 
trafik vilket leder till mer buller även från 
Busterudsvägen som idag är delvis en tyst 
sträcka. Därför viktigt att sammanhållen 
skogsmark föreslås så att tystare partier 
fortsatt kan finnas i området. 
 
 

Säkra vägar till vardagsaktiviteter förbättras 
i och med planförslaget se kommentarer 
intill under Barnvänliga miljöer/platser och 
Sammanhållen stad. 
 
Gällande närhet kommer 300 meter till 
lekmiljö utan barriärer att uppfyllas. 
 
Stadsdelslekplats finns idag inte inom 800 
meter och föreslås inte heller i 
planprogrammet, men däremot en variation i 
form av att ett aktivitetsfält/spontanyta 
också tillkommer där andra aktiviteter kan 
utföras som kräver plan och öppen yta 
istället för lekplats/skogsmiljö. 
 
 

Förslaget innebär att den äldre ladan 
som finns bevaras och föreslås 
nyttjas för publikt ändamål. Det kan 
bli en plats som skapar identitet och 
värde till platsen. 
 
I kommande detaljplanearbete inom 
området blir det viktigt att se över 
gestaltningen av de nya områden så 
att de passar in i det som idag 
karaktäriserar området, som skogen 
och den delvis kuperade terrängen 
med klippblock. Att delområden kan 
få sin egen karaktär. 

Med fler boende i området kan 
tryggheten öka på så sätt att det är 
fler som kan hålla uppsikt och är ute 
i området. Framför allt kvällstid kan 
det bidra till en större upplevd 
trygghet. Med förskola, vårdboende 
och annan verksamhet (ladan) ökar 
befolkningen och därmed tryggheten 
även dagtid. 
 
Belysningen ökar i och med att 
Busterudsvägen föreslås att bli 
kommunal och även inom de nya 
bostadsområdena. 
 
Stängsel intill järnvägen är en 
förutsättning för ny bebyggelse 
vilket kommunen tillsammans med 
Trafikverket ska ordna. 
 
 

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

 

 
Vilka kvaliteter ska uppnås, vilka brister ska 
åtgärdas och vem ansvarar? 
 
Säkrare övergång över Skattkärrsvägen till 
busshållplats skulle vara önskvärt. Även 
stängsel intill järnvägen behövs vilket 
kommunen tillsammans med Trafikverket 
ska ordna. 

 
Alsters strandbad skulle behöva utvecklas 
när det blir fler boende i området och fler 
som har detta som närmsta badplats. 
Skulle t.ex. kunna vara utegym, 
kanotuthyrning, aktivitetsytor m.m.  
 
Ny tydlig entrépunkt mot Herrön. 

 
 

 
 

 
 


