
VÄLKOMNA!
Informationsmöte 

Planprogram Lungvik
2022-03-28 och 2022-03-30

Kl. 18:00 – 19:30



OMRÅDET

Alster

Centrum

E18
Skattkärr

• 1,5 km2 stort
• Lika stort som 

Skattkärr
• Utpekat i gällande 

översiktsplan 
(2012) och förslag 
till ny översiktsplan 
som 
utvecklingsområde 
för fler bostäder.



UPPDRAGET (februari 2021)

• Ta fram planprogram 
för Lungvik

• Göra detaljplan för 
Gamla Lungvik

• Hänsyn ska tas till 
områdets naturmiljö, 
topografi och befintlig 
bebyggelse

Detaljplan
Gamla Lungvik



PROCESSEN

Kommunens vilja, mål och avsikter 
med området. Och förutsättningarna. Detaljplanen det juridiska dokumentet!

14 mars – 14 april Vintern 2022/2023 i 
stadsbyggnadsnämnd



TIDPLAN

• Programsamråd mars-april
• Godkänt planprogram vintern 2022 (stadsbyggnadsnämnden)
• Detaljplanearbeten kan påbörjas 2023 för del av området (flera detaljplaner)
• Detaljplan för “gamla Lungvik” planeras till maj 2022



FÖRUTSÄTTNINGAR
• Natur- och rekreationsvärden
• Befintlig bebyggelse

• Stora höjdskillnader
• Jordbruksmark
• Hästar

• Kulturmiljö



VÄGA OLIKA INTRESSEN

• Fler bra bostäder, högt tryck på småhustomter
• Behov av förskola

• Vårdboende i Karlstads östra delar
• Utvecklat natur- och friluftsliv
• Andra kommunala styr- och måldokument

• Statligt intressen, dubbelspår järnvägen
• Jordbruksmark
• Naturvärden

• Enskilda intressen – från er boende



KARTDIALOEN

”Lungvik är livskvalité för mig. 
Bebyggelse har själ och 
närheten till skogen och 
naturen skapar ett lugn i 

området.”

”Att bo nära stan samtidigt 
som man bor på landet!”

”Grannsämjan och tryggheten 
för våra barn.”





FÖRSLAG
• Balans mellan nya bostäder och natur, främst villatomter
• Busterudsvägen som huvudstråk med 

gc-väg och kollektivtrafik
• Förskola och aktivitetsfält centralt i området
• Två lekplatser

• Råbäcksvägen infart till öster 
• Ladan för publik verksamhet
• Vårdboende i öster





ILLUSTRATIONSPLAN









FRÅGOR?



SYNPUNKTER?

Karlstad.se/programlungvik

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Karlstads kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 
651 84 Karlstad

FRÅGOR?
Emelie Dronsfield, 054 – 540 45 47

Marie Janäng, 054 – 540 46 21

Kerstin Berg, 054 – 540 45 51

Ossman Sharif, 054 – 540 45 48 (Gamla Lantmännen)

mailto:stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
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