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PLANPROCESSEN

Planprogram
Detaljplanarbetet kan om det bedöms nödvändigt inle-
das med att ett planprogram. Ett program kan många 
gånger vara en förutsättning för att ett planarbete ska 
kunna bedrivas effektivt och underlätta det efterföljande 
planeringsarbetet. I ett program kartläggs de övergripande 
förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för en 
kommande planläggning. Ett planprogram är inte juridiskt 
bindande. 

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och 
påverkan av förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så 
bra beslutsunderlag som möjligt. Efter samrådet redovisas 
inkomna synpunkter och eventuella ändringar av förslaget 
med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. 

Godkännande: Beslutet att godkänna planprogrammet 
sker i stadsbyggnadsnämnden. Ett planprogram kan där-
för inte överklagas.

Detaljplan
För del/delar av planområdet ska detaljplan tas fram. 
Under detaljplaneprocessen ges ytterligare 
möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. 
Detaljplaneprocessen finns beskriven i figuren ovan.  
För mer information kring varje steg se www.boverket.se.
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Lungvik ska vara ett naturnära, attraktivt 
och hållbart bostadsområde där naturen är 
lättillgänglig och en del av de boendes vardag. 

De nya bostäderna ska vara väl anpassade 
till terräng, natur och rekreationsvärden. 
Det ska finnas en variation i bebyggels-
en för att passa olika skeden i livet, men 
de småskaliga bostäderna ska dominera 
bostadsutbudet.

Ny bebyggelse ska ha höga ambitioner kring 
resurseffektivitet där olika systemlösningar 
bidrar till minskad klimatpåverkan och 
smarta boendelösningar.

Syfte
Planprogrammet syftar till att möjliggöra en framtida utveckling av ett naturnära och hållbart bostadsområde där terräng, 
rekreations- och naturvärden tas tillvara. Programmet ska främst möjliggöra för småhusbebyggelse, men kan innehålla 
inslag av andra bostadstyper, samt förskola, vårdboende, lekplatser, park- och naturmark. Programmet kartlägger och 
föreslår de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för kommande detaljplaneläggning/bygglovs-
givning. 

Övergripande struktur
Utbyggnaden av Lungvik bygger på den övergripande målsättningen att bebyggelsen ska anpassas till befintliga naturvär-
den och till terrängen i området. Det ska läggas stor omsorg i mötet mellan natur och bebyggelse. Den skogsmark med 
tall och berg som finns här idag har både sociala och ekologiska värden som behöver tas tillvara på och lyftas fram och 
utvecklas i de nya bostadsområdena som skapas.

Busterudsvägen föreslås vara huvudstråket genom området som binder samman Alster med Lungvik. Här ska gång- och 
cykelväg finnas och från den föreslås sedan mindre lokalgator till ny bostadsbebyggelse. Sammanhållande natur- och 
rekreationsstråk bevaras mellan bostadskvarteren. Längs Busterudsvägen, centralt i området, föreslås en ny förskola och 
ett aktivitetsfält som blir nya målpunkter i området.

Ny bebyggelse i öster ansluts mot Råbäcksvägen där befintlig lada föreslås vara kvar centralt tillsammans med en lekplats. 
Möjlighet till etablering av handelsträdgård, kulturverksamhet eller bostäder föreslås även här intill ladan. Nytt gatunät 
bygger vidare på befintligt där fina utsiktslägen över Vänern tas tillvara för nya bostäder. Tydlig gångväg mot Ängtorp-
svägen skapas för att ge genare väg till Skattkärr och ner mot Herrön. I norra delen av området, med anslutning till 
Råbäcksvägen, föreslås möjligheten till ett vårdboende/äldreboende.

Bebyggelsekaraktär
Ny byggnation inom Lungvik ska präglas av ett boende i naturen. Det ska vara nära att ta sig ut till skogsmarken genom 
stigar mellan bebyggelsen. Bebyggelsen ska anpassas efter natur och terräng genom exempelvis att byggas på plintar eller 
välja en placering på tomten där terrängen inte behöver förändras så mycket. Material ska väljas med omsorg för
att vara både hållbart och passande. Exempelvis genom träfasader och färgval som dova jordfärger/naturfärger. 
Berghällar, tallar och naturmark ska bevaras mellan bebyggelse och intill gator så långt det är möjligt.
Inom Lungvik ska det finnas goda boendemiljöer för barn, men även för äldre och det är önskvärt att det skapas en vari-
ation i boendeform som kan passa fler även om det till största del föreslås villatomter. 

SAMMANFATTNING Vision för området

Programförslaget innehåller:
• 200-250 bostäder i form av främst småhus
• En förskola, vårdboende och eventuellt 

trygghetsboende
• Två nya lekplatser och en aktivitetsyta
• Bevarande av lada för publik verksamhet
• Kollektivtrafik på Busterudsvägen med  

busshållplatser inom området
• Tillkommande gång- och cykelvägar  

längs med Busterudsvägen och del av 
Råbäcksvägen

• Bevarande av skogsmark och satsningar på 
natur- och friluftsliv inom delar av natur-
marken



 SAMRÅDSHANDLING                   | 5
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INLEDNING
Bakgrund
Det finns ett stort behov för fler småhustomter inom 
Karlstads kommun. Efterfrågan är stor och programom-
rådet, mellan Alsters villaområde och Skattkärr, söder om 
E18 är ett attraktivt läge för fler småhustomter. I kommu-
nens gällande översiktsplan (2012) pekas området ut som 
ett stadsutvecklingsområde.

Området består idag till största del av skog och åkermark 
och är delvis bebyggt med fritidshus och permanentbo-
städer. Utbyggnad av kommunalt vatten- och spillvatten 
pågår i området vilket möjliggör utveckling av området 
enligt intentionerna i översiktsplanen. Därav finns ett be-
hov av att ta fram ett översiktligt program för den fortsat-
ta planeringen av området. 

Planuppdrag
Stadsbyggnadsförvaltningen fick 2021-02-24 § 43 i upp-
drag att ta fram ett planprogram för Lungvik. I planar-
betet ska hänsyn tas till naturmiljöerna, topografin och 
befintlig bebyggelse.

I samma beslut fick stadsbyggnadsförvaltningen i upp-
drag att ta fram detaljplan för de områden som omfattas 
av äldre byggnadsplaner för fritidshus. Syftet är att utöka 
byggrätterna och möjliggöra permanentbostäder. De-
taljplanearbete pågår och samråd för beräknas påbörjas 
april/maj 2022.

Geografiskt läge och avgränsningar
Programområdet gränsar i norr mot Skattkärrsvägen, i 
väster till Alsters förskola och befintligt exploateringsom-
råde för bostäder (detaljplan Busterud). I söder gränsar 

området till järnvägen och i öster till Ängstorpsvägen. 
Området ligger både inom Alster och Skattkärr enligt 
2020 års stadsdelsindelning. Området som är under 
detaljplaneläggning omfattas inte av programmet och 
behandlas istället i detaljplan för gamla Lungvik. 

Markägare
Stora delar av områdets skogsmark, jordbruksmark och 
bostadstomter är i privat ägo. Karlstads kommun äger 
också stora delar av skogs- och jordbruksmarken.

Busterudsvägen, delar av Lungviksvägen, Nedre Lung-
viksvägen och delar av Råbäckvägen ägs av samfälligheter.

Programområdet

Skattkärr

Karlstad centrum

Alster

300m2001000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2021-10-08

Skala 1:10000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommunDen rosa marken är kommunal mark, övrig mark är privatägd. 
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Snabbfakta om området
• Antal bostäder inom programområdet och 

Gamla Lungvik idag är cirka 100 stycken.

• Från områdets centrala delar är det  
cirka 3 km till Skattkärrs centrum  
och 9 km till Karlstads centrum. 

• Programområdet är cirka 150 (1,5 km2) 
hektar vilket är lika stort som Skattkärr 
eller Tingvallastaden, Haga och Herrhagen 
tillsammans.

• Areal skogsmark uppgår till 83 hektar

• Areal jordbruksmark uppgår till 31 hektar

Programområdets avgränsning. Den grå delen i mitten är under detaljplaneläggning, Detaljplan för gamla Lungvik.

Programområdet

Gällande och pågående planer
Inom området finns två gällande byggnadsplaner, 
uppförda 1976 och 1980, som anger bostadsända-
mål med max 60 kvm bostadsyta. Det finns också 
en gällande detaljplan, uppförd 2000, som anger 
bostadsändamål om totalt 160 kvm byggnadsarea per 
tomt inom programområdet. Planarbete pågår med 
en ny detaljplan som ska ersätta de här detaljplanerna 
i syfte att utöka byggrätterna. Samråd planeras till 
april-maj 2022.

I angränsning till programområdet pågår utbyggnad 
av bostadsområde enligt detaljplan för Busterud 
(2017). Området har tidigare varit planlagt för fri-
tidshusbebyggelse, men byggs nu ut med kommunal 
infrastruktur och permanentboende. Antalet nya 
bostäder uppskattas till cirka 50-70 stycken i form av 
enbostadshus, par- och radhus. 
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Detaljplan 
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Längre västerut, inom området för Lantmännens tidigare 
fabriksområde, pågår detaljplan för omvandling till bostä-
der, förskola och service. Detaljplanen var på samråd hös-
ten 2021 och möjliggör för bland annat cirka 320 bostäder 
i blandad bebyggelse.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplanen
I kommunens översiktsplan (2012) pekas större delen av 
programområdet ut som stadsutvecklingsområde med 
fokus på bostäder med ökad Vänerkontakt. Västra delen 
av det utpekade området är redan detaljplanelagt för bo-
städer och exploatering pågår. Österut, Råbäcksvägen och 
markerna fram till Ängtropsvägen, ingår inte i det utpeka-
de området i översiksplanen. Delar av denna mark pekas 
ut som värdefull jordbruksmark klass 2 (lägre klassningen 
enligt kommunens skala). Jordbruksmarken bör endast  
tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses 
genom att annan mark tas i anspråk (enligt 3 kap 4 § MB).

I kommunens samrådsförslag till ny översiktsplan (2050) 
pekas hela det aktuella programområdet ut för stadsut-
veckling komplettering med fokus på varsam komplette-
ring av bostäder i ett lantligt läge. 

Karlstads kommuns vision
”Ett bättre liv i solstaden” är kommunens vision som 
berättar om vart vi ska färdas tillsammans och ger en bild 
av vår framtid. Den framtagna visionen beskriver varför 
Karlstads kommun måste skapa en lockande livsmiljö 
samtidigt som vi växer och utvecklas. Ett bättre liv i sol-
staden syftar till att livet ska vara bättre i Karlstad oavsett i 
vilket skede i livet du befinner dig och det handlar om alla 
slags liv; näringsliv, arbetsliv, studentliv, familjeliv, nöjesliv, 
friluftsliv, pensionärsliv, stads- och lantliv.
 
Visionen beskriver att karlstadsborna ska ha ett tryggt var-
dagsliv med närhet till arbete, fritid, vatten och grönska. 
Det ska vara enkelt att ta sig mellan jobb, skola och bostad 
på ett hållbart sätt. 
Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt med 
miljön i fokus. Kommunen ska ligga långt framme och 
vara innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. 

Övriga kommunala utredningar/behov
Utöver översiktsplan pågår även andra utredningar och 
översyner som kan vara relevanta för programmet. 
• Teknik- och fastighetsförvaltningen har ett uppdrag 

att se över möjligheten att koppla samman Herröns 
vandringsleder med Alsters Frödingleden. 

• Kommunstyrelsen (2021-12-14 § 337) har gett tek-
nik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att inleda 
planeringsfas för ett nytt vårdboende i kommunen. 
Enligt den förstudie som ligger till grund för beslutet, 

uppgår behovet till minst 72 platser för demensvård i 
Karlstads tätorts östra delar med tillgång till stadskol-
lektivtrafik. Detta boende skulle med fördel kombine-
ras med nytt centralkök, som det enligt en förstudie 
från 2020 också finns ett behov av (vård- och om-
sorgsnämnden 2021-04-13 § 28). 

• En utredning kring lokalisering av båtplatser pågår 
(SBN 2020-21). Syftet med utredningen är att på en 
övergripande nivå analysera och ge förslag till platser 
lämpliga för fler båtplatser och flytande bostäder i 
Vänern och utmed Klarälven inom Karlstads tätort 
och i de tätorter som ansluter mot Vänern. 

Pågående VA-utbyggnad
I kommunens VA-plan, som är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen, har Busterud och Alster pekats ut som 
område för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp 
i syfte att främja miljön, invånarnas hälsa och för att möta 
och möjliggöra utveckling i områdena. 

Vatten och spillvatten har byggts ut från Alster fram till 
till detaljplaneområdet för gamla Lungvik. På sikt byggs 
systemet vidare och kopplar samman Skattkärr med Alster 
och vidare till Välsviken.

Utredningar 
Till planprogrammet hör följande utredningar: 
• Naturvärdesinventering (Greensway 2021)
• Naturvärdesinventering (Kråkfot 2022)
• Bullerberäkning (WSP 2021)

Pågående detaljplaner i området. Busterud har vunnit laga kraft och 
genomförs just nu.

Detaljplan 
Busterud

Detaljplan
Gamla Lungvik

Detaljplan
Brödet
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Dialogkarta
Karlstads kommun bjöd in samtliga fastighetsägare inom 
och i direkt anslutning till området till att lämna upplys-
ningar och synpunkter i en digital karta. Syftet var att få in 
närboendes syn och användning av området idag och 
imorgon. 45 personer har valt att lämnat information i 
kartan vilket redovisas i bilaga 1. 

Styrkor
• Skogen, djurlivet och lugnet inpå husknutarna
• Utsikten och närheten till vattnet
• Lantligt men ändå nära stan
• Grannsämjan och gemenskapen
• Tryggheten i området

Svagheter
• Långt till skola och fritidsaktiviteter
• Svårt för äldre att bo kvar i området
• Otryggt och farligt vid järnvägen då stängsel saknas
• Få möjligheter att komma intill vattnet

Möjligheter
• Belysning och tryggare stråk för barn önskas
• Boendemöjligheter för äldre som vill bo kvar i området 

men inte äga villa önskas
• Mer aktiviteter för barn önskas, som lekplats
• Bättre kopplingar till Alster
• Säkrare vägar med lägre hastigheter och bättre stan-

dard

Hot
• Stigar och viktiga rekreationsstråk försvinner eller 

krymper när fler ska använda området
• Risk att nya boende i området nyttjar ”vår” badplats 

(Lungvikområdet).
• Mer trafik i Lungvikområdet, särskilt om koppling mel-

lan Strandviksvägen och Lungviksvägen öppnas upp.

Vad är det bästa med Lungvik?  
”Närheten till naturen och vattnet. 

Lugnet och skogen! 
Att bo nära stan samtidigt som  

man bor på landet!”

”Grannsämjan och tryggheten för 
våra barn” 

 ”Lungvik är livskvalité för 
mig. Bebyggelsen har själ och närhe-
ten till skogen och naturen skapar ett 

lugn i området.”
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en liten del av områdets och kommunens totala jordbruksmarker 
och att jordbruksvärdet är av den lägre klassningen. Se avsnitten 
Förslag och Konsekvenser.

Både E18 (norr om) och Värmlandsbanan (söder om) 
omfattas av riksintresse enligt 3 kapitlet 8 § vilket innebär 
att de ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra utnytt-
jande samt försämra framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av programmet.

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

Programmet bedöms inte påverka riksintresset negativt då särskilt 
järnvägen och bebyggelsen söder om avgränsar planområdet till 
Vänern.

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)

Området har inga kända problem med luftkvaliteten idag och 

Avvägningar mot annan lagstiftning
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avväg-
ningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas:

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

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jordbruk av nationell bety-
delse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Med väsentligt samhällsintresse avses bl.a. bostadsförsörj-
ning.

I översiktsplan klassas jordbruksmarken som klass 2 (av 2) 
(lägre klassningen - övrig värdefull jordbruksmark).

I planförslaget föreslås aktivitetsfält och öppen bostadsmark inom 
en jordbruksfastighet, centralt i området. Denna mark ska utgöra 
främst öppen mark i syfte att kunna göra plats för spontanidrott, 
gemensamma odlingar och andra öppna ytor. På så vis hålls marken 
fortsatt öppen och reversibel. 

Ett vårdboende föreslås även i östra Lungvik, i närhet till Skatt-
kärrsvägen, på jordbruksmark. Motivet till ianspråktagandet är att 
det kommunala behovet av ett vårdboende bedöms vara av väsentligt 
samhällsintresse (se Övriga kommunala behov), att blocket utgör 

förslag till exploatering är så pass begränsad att miljökvalitetsnor-
merna för luft nte bedöms överskridas. Den lokala ökningen av 
bilrörelser som följd av fler bostäder inom området bedöms inte 
innebära att föroreningar i utomhusluft påverkas märkbart. 

Eventuellt kan ny bebyggelse komma att påverkas buller från 
främst E18 och Skattkärrsvägen. En översiktlig bullerutredning 
har tagits fram inom ramen för programmet. Se avsnittet Buller.

Det finns inga kända markföroreningar inom eller i närheten av 
planområdet. Där odling skett finns risk att det i matjorden kan 
finnas spår av bekämpningsmedel etc. Fler provtagningar kan bli 
aktuella i samband med geotekniska undersökningar i senare skede.

Planområdets recipient är vattenförekomsten Hammarö-
sjön i Vänern. Vattenförekomsten har otillfredsställande 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status idag. Re-
cipienten har dock hög status avseende näringsämnen och 
ljusförhållanden samt nickel och kadmium som riskerar att 
spridas via dagvatten. 

För att undvika påverkan på MKN vatten och för att undvika en 
ökad mängd vatten att nå tomter nedströms behöver en dagvatten-
utredning tas fram vid kommande detaljplanering för att ta fram 
specifika dagvattenlösningar för området. Pågående utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp i området är positivt för vattenkvali-
teten.

6 kap. MB - Undersökning om betydande miljöpå-
verkan
En undersökning om programmet kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan har gjorts och samråd har skett 
med Länsstyrelsen 2021-05-12, enligt Miljöbalken (6 kap).
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Kommunens bedömning är att genomförandet av programmet inte 
riskerar innebära betydande miljöpåverkan. 

Förslaget enligt planprogrammet kan dock innebära en 
viss påverkan på miljön vilket behandlas under rubriken 
Konsekvenser i slutet av det här dokumentet. 

Följande aspekter har i undersökningen bedömts vara 
relevanta att särskilt utreda i programarbetet och efterföl-
jande detaljplaner:
• bullersituationen
• dagvatten och påverkan på miljökvalitetsnormer för 

vatten
• naturvärden

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, bio-
topskydd, naturreservat, Natura 2000 mm
Det finns biotoper som har ett generellt biotopskydd i 
hela landet. Det är små biotoper som har minskat starkt 
och är värdefulla för växt- och djurarter i ett ofta ensartat 
eller fragmenterat landskap. De flesta av dessa biotoper 
finns i jordbrukslandskapet. De biotoper som är skyddade 
i hela landet är:
• Allé
• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
• Odlingsröse i jordbruksmark
• Pilevall
• Småvatten och våtmark i jordbruksmark
• Stenmur i jordbruksmark
• Åkerholme 

Inom programområdet kan biotoper kopplat till jordbruksmark 
finnas. Utöver vårdboendet bedöms ingen ny bebyggelse komma att 

påverka eventuella biotopskydd. Hur vårdboendets placering kan 
komma att påverka eventuellt bioptopskydd kopplat till Råbäckan 
utreds i kommande detaljplanearbete.

Råbäcken som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom programom-
rådet bedöms inte omfattas av 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
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 
respekterad.
För denna plan har en barnkonsekvensanalys gjorts i syfte 
att utveckla den fysiska utformningen utifrån ett barnper-
spektiv samt att förbättra beslutsunderlaget. I denna plan 
har särskilt frågor som sammanhållen stad/vardagsliv, 
trygghet och barnvänliga miljöer/platser berörts.  

Vilka konsekvenser programmet bedöms innebära ur ett barnper-
spektiv redovisas under rubriken Konsekvenser - Sociala konsekven-
ser, i slutet av det här dokumentet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Historia 
Området var under 1800-talet jordbruksmark och skog. På 
den häradsekonomiska kartan (se sid 16) syns några går-
dar med åkermark, små torp, soldattorp och backstugor. 
Några av gårdarna finns kvar än idag, medan andra har 
delats upp.

Stambanan som band samman Stockholm med Oslo 
drogs förbi Lungvik intill Vänern och öppnade för tåg-
trafik i början av 1870-talet. Det förde med sig en station 
i Alster och även banvaktarstugor med några kilometers 
mellanrum. Under slutet av 1800-talet och in på 1900-talet 
byggdes ett antal stora och påkostade sommarvillor nära 
Alster station och österut längs Strandvägen. 

Den gamla landsvägen mot Kristinehamn gick genom 
området, som dagens Busterudsvägen är en rest av.

Markanvändning och landskapsbild
Idag består marken till största del av barrskog och åker-
marker. Hästhagar finns både inom och i angränsning 
till området. Det är stora höjdskillnader inom området 
där marken varierar mellan +46 meter över havet till +87 
meter över havet. Inom skogsområdena finns det bitvis 
branta steniga slänter som också gör det svårframkomligt. 
På höjderna kan Vänern skymtas. Jordbruksmarken och 
Råbäcken med sin lövskog skapar en barriär inom områ-
det men är också en kvalité till landskapsbilden.

Bebyggelsen som växt fram längs Busterudsvägen, Lung-
viksvägen och Råbäcksvägen består av fritidhusbebyggelse 
men där flera hus växt till permanentboenden. Även tre 
arrendetomter finns insmugna i skogsområdena i öster. 
Gamla Lungvik är kuperat och små vägar har tydligt växt 

fram utifrån markens beskaffenhet. I söder gränsar bebyg-
gelsen till järnvägen, som också är en skarp barriär mellan 
området och Vänern. 

Bebyggelse
Utöver bebyggelsen inom gamla Lungvik och längs 
Råbäcksvägen (omfattas och beskrivs inom detaljplan) 
finns bostads- och fritidshus längs Busterudsvägens östra 
del. De första gårdarna växte fram på tidigt 1900-tal och 
har successivt byggts ut fram till 2011. Karaktären varierar 
från mindre fritidshus till moderna villor. 

I öster finns en bostadsgård från 1930-talet samt tre ar-
rendetomter för fritidshus, varav en byggts om och ut de 
senaste åren. Här finns också en lada från tidigt 1900-tal, 
se Kulturmiljö.

I områdets västra delar, inom Busterud 1:9 finns ett bo-
stadshus färdigställt under 2021. Byggnaden är i ett plan 
och uppförd på pålar förankrade i den naturliga terrängen 
och berget. 

Rekreation och friluftsliv
Skogsområdena i väster, mellan Alster och Lungvik, 
är välanvända rekreationsområden för närboende. Det 
finns flera stigar och kojor i området och befintliga vägar 
används som promenad- och cykelstråk. Delar av den 
nordvästra skogen används även av Alsters förskola för 
utflykter och lek. I dialogkartan är skogsområdet strax 
väster om Lungviksområdet särskilt utpekat som favorit-
plats av många. 

Skogsområdet i öster har färre stigar och består delvis 

Skogsmark norr om Busterudsvägen med välanvända stigar.

Öppen jordbruksmark norr om Busterudsvägen och gångtunnel mot Herrön 
under järnvägen som nås via Ängtorpsvägen.



 SAMRÅDSHANDLING                   | 13

av tätare och snårig skog. Det finns dock en välskött stig 
mellan ladan och en privat fastighet längs Ängtorpsvägen. 
På höjden är skogen mer tillgänglig och från några håll 
skymtas Vänern.

Vänern ligger nära och erbjuder vattenkontakt även om 
möjligheterna till att nå vattnet är begränsat av järnväg 
och bebyggelse. I Alster, cirka 1,5 - 3 km från planområ-
det, ligger den kommunala badplatsen Alsters strandbad. 
Här finns även 110 båtplatser fördelat på två bryggor 
som en bryggförening förfogar över. Det finns också en 
sjösättningsramp och parkeringsplatser. Bryggföreningen 
arrenderar platsen av kommunen. Möjligheterna att utöka 
antalet båtplatser undersöks av kommunen i ett separat 
uppdrag (Lokalisering båtplatser SBN 2021-21). 

Stora rekreationsvärden finns vidare ut mot Herrön och 
Fiskartorpet från programområdet, vilket nås via Äng-
torpsvägen som angränsar i öster. Här finns iordningställ-
da leder, som också är tillgänglighetsanpassade. 

Naturvärden
Två naturvärdesinventeringar har gjorts för programom-
rådet (Greensway 2021, Kråkfot 2022).

Inom det norra och östra inventeringsområdet (Greens-
way 2021) har tre naturvärdesobjekt, ett landskapsobjekt 
och två övriga områden av intresse identifierats. Två 
hällmarkstallskogar på vardera 0,5 och 1 ha har pekats ut 
som naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (natur-
värdesklass 3) med senvuxna tallar av hög ålder. Dessa 
båda objekt ingår i ett landskapsobjekt med ytterligare 
hällmarkstallskogar i närheten men utanför deras inven-
teringsområde. En barrblandskog med en yta av 0,15 ha 

Resultat av naturvärdesinventering (Greensway 2021). Grön ring: Kopparödla, gul ring: orkidén nattviol.

11 | 19 
 

3. Identifierade naturvärden 

3.1. Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet ligger direkt söder om riksväg E18 mellan orterna Alster och Skattkärr, 
ca en mil öster om Karlstad centrum (Figur 4). Större delen av inventeringsområdet utgörs av 
skogsmark (ca 68 ha) dominerat av medelålders barrträd, främst tall. Av de skogbeklädda 
områdena inom inventeringsområdet har en stor andel, varit jordbruksmark och sedan 
beskogats under andra halvan av 1900-talet. De skogspartier med längre skogskontinuitet 
har med stor sannolikhet tidigare brukats till skogsbete där historiska flygfoton visar glesa 
skogar. Vid inventeringen sågs också spår av bete i form av enbuskar. Av dessa områden är 
flera delar påverkade av äldre avverkningar. Den brutna skogskontinuiteten i flera områden 
har lett till att större delen av skogsmarken bedöms vara trivial med relativt nyetablerade 
bestånd, med undantag för de ostörda hällmarkstallskogarna och det mindre 
granskogsområdet med påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. 

Figur 4. Resultat av naturvärdesinventering av Lungvik i Karlstads kommun. Symbolerna och färg för 
naturvärdesarter (fridlysta, skogliga signalarter eller rödlistade) följer Figur 3, rosa fyrkanter är den fridlysta 
orkidén nattviol. Tre naturvärdesobjekt håller alla påtagligt naturvärde och två av dessa ingår i ett landskapsobjekt 
kopplat till hällmarkstallskogar. 
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håller också påtagligt naturvärde, värdet kopplar bland 
annat till inslag av död ved av både barr- och lövträd i 
olika nedbrytningsstadier. 

Förutom dessa förekommer en nyligen gallrad skog 
med 60-åriga tallar där det förekommer rikligt med den 
fridlysta orkidén nattviol, eftersom området inte håller 
några andra värden har det inte pekats ut som ett natur-
värdesobjekt. Den södra delen av Råbäcken har en längre 
trädkontinuiteten som bidragit till naturvärden kopplat till 
åldersstruktur, tillgång till död ved och störningsdynamik. 
Dock saknas artfynd vilket gör att inget naturvärdesobjekt 
har identifierats. 

Inom den sydvästra delen av programområdet (Kråkfot 
2022) har åtta naturvärdesobjekt hittats, där två av dem är 
i naturvärdesklass 2 (höga naturvärden) och resterande i 
klass 3 (påtagliga naturvärden). Naturvärdena är kopplade 
till de branter och sluttningar som finns och äldre häll-
markstallskog. Här finns individer av äldre tallar på 160-
170 år. Det finns även en sumpskog och ett vattendrag 
med utpekade naturvärden.

Förutom de naturvärdesobjekt som pekats ut finns gamla 
skogar runt om dessa som visserligen har begränsade na-
turvärden men som tillsammans och ur ett landskapsper-
spektiv stöttar de naturvärden som finns i området. 

Arter
Endast ett fåtal naturvårdsarter och en rödlistade arter har 
hittats inom området: garnlav, i kategori NT (Nära hotad). 
Garnlav förekommer dock endast sparsamt. Den fridlysta 
orkidéen nattviol har hittats inom del av området, se rosa 
fyrkantiga markeringar i kartan på s. 13. Även fridlysta ar-

Äldre tall inom område 5.

Äldre tall inom Busterud 1:74, söder om 
Busterudsvägen.

Naturvärdesinventering av fastigheten Busterud 1:9 (södra delen) Karlstad kommun 2021. Eva Götbrink Kråkfot 
Natur AB. Version 2022-01-07 
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småmiljöer som hällar, sten, block, sprickor, osv samt – dock mer sparsamt 
förekommande - ved i olika nedbrytningsgrader. Även påverkansgrad är förstås av 
betydelse. I alla områdets trädklädda delar har uttag av träd skett.  

5.2 Naturvärdesobjekt 

I figur 12 har resultaten från naturvärdesinventeringen visualiserats genom att de ytor 
som bedömts hålla naturvärdesklass har markerats med färg. Klass 2 (högt naturvärde) 
har färgats ljusröda och klass 3 (påtagligt naturvärde) orange. Några klass 1 objekt har 
inte påträffats i området. Samtliga naturvärdesobjekt inklusive de objekt som bedömts 
till klass 4 (vissa naturvärden), beskrivs i den bifogade objektskatalogen (bilaga 2).  

 
Figur 6. Figuren visar en översiktsbild över det inventerade området med yttergränsen för 
inventeringsytorna inlagda (vit linje) samt naturvärdesobjekt nr 1-7 samt A (vattendrag). 
Naturvärdesobjekt i klass 2 har färgats röda medan klass 3-objekt är orange. Några klass 1-objekt 
har ej påträffats i inventeringsområdet. Ytor med klass-4 värden och ytor som saknar naturvärde 
är ofärgade.  

Kartan intill visar 
inventeringsområdet 
i den sydvästra delen 
av programområdet 
(Kråkfot 2022). Här 
hittades åtta natur-
värdesobjekt (klass 2 
och 3). 
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Jordbruksblock. Gröna = betesmark. Gula = åkermark

Brant inom naturvärdesobjekt 3, sydvästra delen av programormådet. 
Foto: Kråkfot AB.
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Gul yta och röda länkar - Spridningskorridorer och länkar barrskogsmesar. 
Orange - Sridningskorridorer för entita. 

ten kopparödla har observerats inom betesmarken i norr. 

En stor mängd rödlistade fågelarter har rapporterats in 
från en lokal väster om inventeringsområdet. Dessa har 
rapporterats in under en lång tidsrymd under vilken na-
turmiljön i området redan har förändrats (bostadsområdet 
har utökats) och från en relativt stor yta som till större del 
är belägen utanför inventeringsområdet. 

Spridningssamband
Spridningssamband för barrskogsmesar och entita går i 
nord-sydlig riktning genom programområdet och vidare 
nordöst ut mot Kronoparken. 

Jordbruk
Större delen av områdets öppna marker består av åker-
mark eller betesmark. Totalt utgör 31,13 ha jordbruk-

smark som i kommunens översiktsplan (2012) har klass 2 
av 2 (den lägre klassningen). Enligt länsstyrelsens underlag 
till Karlstads översiktsplan 2012 avser klass 1 åkermark 
av väsentligt intresse som bör förbehållas jordbruket och 
klass 2 mark med jämförelsevis sämre produktionsförut-
sättningar. Stora delar av jordbruksmarken på kommunal 
mark arrenderas ut för jordbruk och brukas aktivt. 

I kommunen finns det totalt ca 23 000 ha jordbruksmark, 
vilket utgör ca 15% av den totala marken i kommunen. 

Jordbruksmarken väster om Råbäcken pekas ut som om-
råde för stadsutveckling i översiktsplanen (2012). 

Kulturmiljö
Programområdet ingår inte i kommunens kulturmiljöpro-
gram då området ännu inte inventerats. Inför programar-
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Ladan i östra delen av planområdet är den enda resten kvar av ”Herr-
gården” som legat här. Ladan är från någon gång kring 1900-talet och 
föreslås sparas och få en ny användning.

Häradsekonomiska kartan 1883-1895. ”Herrgården” och Busterudsvä-
gen samt gamla landsvägen mot Kristinehamn.

600m4002000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2021-10-20

Skala 1:15000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2021-10-28

Skala 1:4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Ekonomiska kartan

betet har dock en översiktlig kulturmiljöinventering gjorts 
i syfte att inventera eventuella värdefulla kulturmiljöer och 
byggnader. 

Namnet Lungvik kommer från gården Lugnvik som anges 
på den Häradsekonomiska kartan. Busterudsvägens är en 
rest från gamla landsvägen mellan Oslo och Stockholm 
och har på så vis ett visst kulturhistoriskt värde. 

I områdets östra del finns en lada som den enda kvarva-
rande byggnaden från en gård som kallades ”Herrgården”. 
Det finns inget som tyder på att ”Herrgården” var en 
herrgård i betydelsen av skattebefriat säteri med adligt 
ägarskap. Namnet ska ha myntats av en ägare under sent 
1800-tal med ambitioner om ett ståndsmässigt utförande. 
Gården bildade en kringbyggd gårdsplan med en allé. Den 
lada som finns idag byggdes troligen kring sekelskiftet 
1900 och har byggts ut senare. Ladugården som tidigare 
tillhört gården illustrerar områdets tidigare agrara karaktär 
och byggnadssättet visar på byggnadsteknik och material 
från flera skeden under 1900-talet. Ladugården bedöms ha 
ett visst kulturhistoriskt värde.

Längs Ängtorpsvägen, som angränsar till programområdet 
i öster, ligger gårdar placerade längs en äldre vägsträck-
ning. Gårdarna med dess placering och gårdsbilder visar 
på landsbygdens och lantbrukens organisation efter det 
omvälvande laga skiftet på 1800-talet. Gårdarna utgör en 
kulturhistoriskt värdefull miljö i landskapet.

Service
Avståndet till Karlstads centrum med både bil och cykel 
är mellan 8-9 km. Närmare är det till Välsvikens han-



 SAMRÅDSHANDLING                   | 17

delsområde med 3-4 km. Österut ligger Skattkärr med 
livsmedelsaffär, förskolor, bibliotek och större lekplatser. 
Här ligger även Skattkärrsskolan (F-6), vars upptagnings-
område omfattar Lungvik. Just nu pågår renovering och 
utbyggnad av skolan, vilket innebär att den kommer ha 
plats för 525 elever när den ska stå klar hösten 2023. 

Närmsta förskola är Alsters förskola som gränsar till plan-
området i väster. 

Trafik
Vägstruktur
Programområdet nås via E18 och Skattkärrsvägen, cirka 
8-9 km öster om Karlstad (centralstationen). Trafikverket 
är väghållare för både E18 och Skattkärrsvägen, varav 
E18 är av riksintresse för kommunikation. Skattkärrsvä-
gen trafikeras med regionbussar, har en körfil i vardera 
riktning och en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Här  
passerar 6 330 fordon i genomsnitt per dygn under ett år 
(mätår 2011), enligt Trafikverket. Andel tung trafik är 9%. 
Prognosen för årsmedeldygnstrafiken år 2040 är 7 400 
med 10% tung trafik. 

Busterudsvägen inom programområdet är cirka 3 meter 
bred där bilar, gående och cyklister samsas om vägbanan. 
Vägen utgörs av två samfälligheter (Busterud s:2 och s:3) 
och delvis en gemensamhetsanläggning (Busterud ga:2). 
I väster, strax utanför planområdet, får Busterudsvägen 
kommunalt huvudmannaskap, breddas och förses med 
separerad gång- och cykelbana enligt detaljplan för del av 
Busterud. Busterudsvägen bedöms trafikeras med cirka 
500 f/d. I öster nås programområdet även från Råbäcks-
vägen via Skattkärrsvägen. Vägen är ca 3 meter bred, 
grusad och utgörs av gemensamhetsanläggning (Busterud 
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Cykelvägnät. Blåstreckad linje är befintligt, grönstreckad linje redovisar del av Frödingleden och röd sträckning visar planerade nya cykelvägar i 
andra projekt än detta.

GA:3). Trafikmängden bedöms uppgå till cirka 50 f/d. 

Gång och cykel
Inom programområdet finns inga gång- och cykelvägar 
idag, men Busterudsvägen är utpekat som del av Sve-
rigeleden. I väster, utanför programområdet, planeras 
Busterudsvägen förses med separerad gång- och cykelväg 
fram till Enebovägen för att koppla området till Alsters 
cykelvägsnät. 

Längs Skattkärrsvägen finns en separerad och belyst 
gång- och cykelväg. Via denna nås Skattkärr, Alster, 
Kronoparken och Välsviken. Väster om Alsters Herrgård 

sträcker sig Frödingleden (vandringsled) som idag används 
av många för att ta sig till Välsviken och centrum. En ny 
gång- och cykelväg med förhöjd standard planeras från 
Stampvägen (Brödet) till Välsviken. 

I skogsområdena inom programområdet finns flera stigar 
och enligt dialogkartan är det många som promenerar och 
cyklar i området. 

Kollektivtrafik
Programområdet trafikeras inte av kollektivtrafik idag. 
Närmsta busshållplats ligger längs Skattkärrsvägen, där 
Värmlandstrafik linje 501 (Karlstad-Skattkärr-Väse) tra-
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fikerar med en turtäthet om 30-60 min. Denna linje når 
Karlstads centralstation, via universitetet, på 23 minuter.

Karlstadsbuss linje 5 trafikerar Alsters bostadsområde 
med en turtäthet om 15 minuter. Närmsta hållplats från 
programområdet ligger cirka 1 km bort längs Lantmanna-
vägen. 

Skolskjuts
Delar av området är skolskjutsberättigat idag. Skolskjutsen 
lämnar/hämtar idag barn i korsningen mellan Busteruds-
vägen och Lungviksvägen (Lungvikskorset). En avsedd 
hållplats med belysning saknas idag. Boende öster om 
Råbäcken har inte behörighet till skolskjuts idag då Skatt-
kärrsskolan ligger knappt 2 km från området.

För att ett barn ska ha rätt till skolskjuts gäller följande 
avstånd mellan hemmet och skolan. Om det finns gång- 
och cykelväg mäts avståndet där.
• Förskoleklass: 3 km
• Årskurs 1-3: 3 km
• Årskurs 4-9: 4 km 

För att barn ska få skjuts till och från hållplatsen för skol-
skjutsen gäller följande gångavstånd:
• Förskoleklass: 2 km
• Årskurs 1-3: 2 km
• Årskurs 4-9: 2 km
Erfarenhetsmässigt bör avståndet mellan skolskjutsplats 
och hemmet inte överstiga 800 m. Längre avstånd bidrar 
i större utsträckning till att föräldrar skjutsar till och från 
hållplatsen.

Geoteknik
Utifrån den översiktliga jordartskartan består skogsmar-
kerna av berg och jordbruksmarkerna av glacial lera. Även 
områden med sandig morän och kärrtorv finns inom 
skogsområdena i väster. Det finns också tydliga blötare 
partier inom en del områden.

Radon
Programområdet utgör enligt kartunderlag från Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) inte högriskområde för 
radon. Sandig morän bedöms vid normala radonhalter 
i jordluften inte vara högriskjordarter för markradon. 
Lerjordar kan vara riskjordart för radon om det bildas 
torrsprickor eller vid begränsat jorddjup. Behov av under-
sökning av radonhalter bör bestämmas i fortsatt planlägg-
ning/lovgivning. 
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Jordartskartan visar var det är berg i dagen (rött), glacial lera (gult), san-
dig morän (ljusblått), postglacial sand (prickigt) och kärrtorv (grönt).

Strava heat map visar de mest använda vägarna och stigarna i området för 
träningsaktivitet.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Kommunalt vatten- och spillvatten håller på att planeras 
och byggas ut till befintlig bebyggelse inom Gamla Lung-
vik, enligt kommunens VA-plan från 2014. 

Dagvatten
Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för 
dagvattensystem idag. I samband med planläggning för 
Busterud (strax väster om programområdet) och inför 
projektering av utbyggnaden inom Lungviksområdet har 
dagvattenutredningar gjorts (Ramböll 2020). Utredning-
en redovisar befintlig dagvattensituation, beräkning av 
dagvattenflöden före och efter exploatering (b la utifrån 
en uppskattning av utbyggnadsmöjligheter) och förslag på 
hur dagvattensituationen kan lösas. Uppdaterad dagvatten-
utredning behöver göras vid fortsatt detaljplaneläggning. 
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Programområdet har flera avrinningsområden som alla 
leder till olika utlopp mot Vänern. Delar av program-
områdets västra delar rinner mot exploateringsområdet 
Busterud och i förläning mot utlopp i Vänern. Norra och 
östra delen rinner mot Råbäcken och de centrala delarna 
rinner mot Lungviksområdet, se karta på nästa sida.
Enligt en utredning från 2020 (Ramböll) bör inte flödet 
ut från område 1A och 2B öka jämfört med idag. Utjäm-
ningsmagasin för att fördröja vattnet vid höga flöden kan 
behövas i dessa delar. 

Störningar, hälsa och säkerhet
Farligt gods
Både Värmlandsbanan och E18 är transportleder för 
farligt gods. E18, som angränsar till planområdet i norr, 
utgör led för transporter av farligt gods av olika slag, 
främst i form av brandfarliga vätskor, som bensin. Mellan 
50-150 m söder om planområdet ligger järnvägen mellan 
Karlstad och Hallsberg där både brandfarligt och giftigt 
gods transporteras. 

I Karlstads kommuns översiktplan (2012) finns rekom-
mendationer 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), handel, centrumfunktioner, kultur-
verksamhet samt idrottsanläggningar utan betydande 
åskådarplats. Undantaget är sådan markanvändning som 
omfattar många eller utsatta personer. Vid ett avstånd 
över 150 meter kan alla former av verksamheter tillåtas 
utan skärskilda åtgärder eller analyser, dvs. flerbostadshus, 
hotell, vårdanläggningar, skola samt idrottsanläggningar 
med betydande åskådarplats.

Område 1B
61.8ha

Område 2A
2.6ha

Område 1A
42.6ha

Område 2B
14.5ha

Område 3
5.4ha

E18

Järnväg

Vänern

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Teckenförklaring
Utloppspunkt Område 1A,1B

Utloppspunkt Område 2A,2B

Utloppspunkt Område 3

Avrinningsområden
Område 1A

Område 1B

Område 2A

Område 2B

Område 3

Bilaga 1
Avrinningskarta Lungvik
Området är uppdelat i fem olika avrinningsområden: 1A, 1B, 2B och 3

200 0 200100 Meter

±1:10 000

Avrinningsområden och utlopp. 
Utdrag ur dagvattenutredning, Ramböll 2017-03-16. 
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Blöta områden (blå färg) enligt inventering och orienteringskarta.

Avrinningsområden och utlopp. 
Utdrag ur dagvattenutredning, Ramböll 2020-03-16.
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Trafikbuller
I förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216) finns bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostads-
byggnader. Riktvärden från spår- och vägtrafik bör inte 
överskrida: 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad och,
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljud-
nivå vid minst en, gemensam eller egen, uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

De beräknade ljudnivåerna ska redovisas i detaljplaneske-
det om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till 
bullersituationen, vilket enligt en preliminär bedömning 
innebär åtminstone 5 dBA under riktvärdena. 

Bullerberäkningar har tagits fram för programområdet, se 
nedan (WSP 2021). 

Djurhållning
Inom och i direkt närheten av programområdet finns föl-
jande registrerade eller noterade hästverksamheter:

• Busterud 1:36 
• Björknästorp 1:15 
• Björknästorp 1:18 
• Björknästorp 1:5 

Djurhållning kan medföra negativ påverkan på omgiv-
ningen i form av olägenheter så som dammbildning, 
buller, lukt, flugor samt risk för hälsopåverkan (främst risk 
för allergenspridning från hästhållning). 

Boverkets Vägledning för planering för och invid djurhållning 
(rapport 2011:16) ger kommunen ansvaret att bedöma 
lämpligt skyddsavstånd mellan bostäder och djurhållning. 
Vägledningen lägger inte fast några rekommenderade 
skyddsavstånd utan innehåller ett resonemang kring hur 
förhållandena på platsen och i närområdet ska utgöra 
grund för hur djurhållningen ska beaktas vid planläggning.
Man konstaterar att enbart skyddsavstånd inte är ett bra 
sätt att hantera planeringskonflikter och att det finns alter-
nativa möjligheter att åstadkomma godtagbar samexistens 

Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 μPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring
Bostadsbyggnad
Samhällsfunktion
Övrig byggnad
Väg
Järnväg
Planområdesgräns
Vänern

Bilaga 6

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 117
SE-651 04 Karlstad

Karlstads Kommun
Busterud och Lungvik

Beräkning av ekvivalent ljudnivå
Busterud och Lungvik i Karlstads kommun

Sammanslkagen ekvivalent ljudnivå med
väg+tåg

10323950
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Kartan visar beräknade bullernivåer, ekvivalent, inom programområdet från E18 och järnvägen. 

mellan djurhållning och bebyggda miljöer. Verksamhet-
ens (djurhållningens) art och omfattning måste beaktas, 
t ex att fler djur ger större påverkan, att bebyggelse som 
ligger i vindriktningen från djurhållningen påverkas mer 
än annan bebyggelse, och att topografi och vegetation kan 
utgöra skydd mot störningar. Boverket anger vidare att 
på landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspå-
verkan vara i högre grad acceptabel än i miljöer där det 
normalt inte förekommer.
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några meters avstånd. Eftersom antennen sitter högt upp i 
detta fall är strålning inte någon potentiell hälsorisk här. 
Vid enskilda tillfällen, när arbeten utförs i masten, behövs 
ett säkerhetsavstånd om 2/3 av konstruktionens höjd 
spärras av. I detta fall innebär det en radie om 48 meter 
runt masten. 
Ytterligare säkerhetsavstånd på grund av fallrisk anses 
enligt mastägaren inte behövas, då risken är väldigt liten. 
Samtliga master med samma typ av konstruktion klarade 
vindpåvkerna från stormen Gudrun 2005. Däremot fanns 
det stora träd som föll på staglinor, vilket gjorde att master 
böjde sig men föll aldrig till marken utanför en radie av ca  
10-15 meter från mastens centrum. 

Anläggningen har ledningsrätt och rättighetshavaren har 
rätt att använda vägen fram till masten. 

Studier gällande hästallergener har visat att förhöjda 
värden kan uppmätas i närhet av stall och hagar, men efter 
50-100 meter från källan var halterna mycket låga eller 
under detektionsgränsen. I öppna landskap, och i vindrikt-
ningen, kan dock fortsatt och succesivt avklingande nivåer 
av allergen uppmätas på längre avstånd från hästgårdar. 
Studier visar också att vegetation effektivt hindrar allergen 
från att spridas (Boverket, 2011).

Markföroreningar
Det finns inga kända markföroreningar inom eller i när-
heten av planområdet. Där odling skett finns risk att det i 
matjorden kan finnas spår av bekämpningsmedel etc. Fler 
provtagningar kan bli aktuella i samband med geotekniska 
undersökningar i senare skede.

Mobilmast
Inom Busterud 1:9 finns en 72 meter hög 3G-mast 
med tillhörande teknikbodar. Masten är förankrad med 
3 infästningar. Masten nyttjas av en myndighet och sex 
mobiloperatörer och anses vara av starkt allmänt intresse, 
då masten förser närområde med mobil teckning samt 
blåljusteckning. 

Masten har en antenn som sänder ut och tar emot ra-
diovågor. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning 
innebär inte dessa radiovågor några hälsorisker för allmän-
heten. Strålningen är någorlunda stark åt det håll antennen 
är riktad. Över, under eller bakom antennen är strålningen 
svag, det gäller även nära antennen. Teknisk utrustning 
i stationen som kablar ger obetydlig strålning. Strålning 
minskar mycket snabbt med avståndet och för de flesta 
antenner överskrids bara referensvärdet på någon eller 

3G-masten skymtas inne i skogsområdet. Bilden tagen ca 50 meter från 
masten.
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E18

Alsters förskola

3G-mastens placering inom Busterud 1:9.
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ANALYS
En stads- och landskapsanalys har gjorts i syfte att utgöra 
hjälpmedel i planeringsarbetet. Analysen fokuserar på de 
fysiska elementen i landskapet och människors upplevelse 
av området. Analysen hjälper till att förstå hur människor 
upplever och orienterar sig i området och på så vis skapar 
en visuell bild av den. Analysmetoden är ett sätt att hitta 
både kvalitéer och brister i stadsstrukturen. Att identifiera 
och åtgärda sådana brister kan förhoppningsvis leda till ett 
tryggare, mer lättorienterat område med starkare identitet. 
Lika viktigt är det att bevara och förstärka de kvalitéer 
som finns i landskapsstrukturen.

Denna analys fokuserar särskilt på att identifiera stråk, 
barriärer, enhetliga områden, målpunkter och landmärken. 
Platsbesök, kartanalyser och resultatet av dialogkartan har 
varit underlag för analysen.

Resultat
Området består till stor del av skog med stigar och åker-
marker som utgör både kvalitéer och barriärer mellan 
olika delområden. Närheten till Skattkärr, kollektivtrafik, 
och andra målpunkter inom Alster är en styrka, liksom 
närheten till natur och vatten. Busterudsvägen kopplar 
området till Alster och Skattkärrsvägen och utgör på så vis 
ett naturligt stråk genom delar av området. Råbäcken, med 
kringliggande skog och åkermark, är en stark barriär inom 
området, vilket gör det till en utmaning att skapa starka 
kopplingar mellan östra och västra delen. Även järnvägen 
och bebyggelse längs Vänern skapar barriärer och svå-
righet att öka tillgängligheten till vattnet. Det finns dock 
möjlighet på sina håll att nå vattnet söder om programom-
rådet och längre väster ut finns Alsters strandbad, vilket är 
en styrka.

Befintlig bebyggelse längs Lungviksvägen har koppling-
ar till Alster via Busterudsvägen och gångkoppling till 
Strandviksvägen. Bebyggelsen längs Råbäcksvägen har 
svag koppling mot väster och Alster, även om väg finns. 
Alla kopplingar består av grusvägar utan belysning. 

Skattkärrsvägen norr om programområdet utgör den 
tydligaste kopplingen mellan Skattkärr och Alster. Genom 
att få till fler kopplingar kan sambanden och tillgänglighet 
mellan områdena öka. 

Slutsatser

• Ny bebyggelse bör anpassas till områdets 
landskapsbild både vad gäller terräng, 
natur och befintlig bebyggelse. På så sätt 
omhändertas områdets största styrkor.

• Förbättra vägstandard och kollektivtrafik 
där det är möjligt och skapa säkra, tydliga 
stråk för oskyddade trafikanter.

• Skapa fler kopplingar och samband till 
Alster, Herrön och Skattkärr i syfte att 
öka tillgängligheten till målpunkter.

• Bevara naturområden med höga na-
tur- och rekreationsvärden och gör dem 
lättillgängliga för de boende i närheten, 
förskolor och allmänheten. Skapa tydliga 
naturentréer.

• Ta tillvara och tillgängliggör kulturvärdena 
kopplat till ladan och den gamla herrgår-
den.

• Utöka service och aktivitetsutbud.

• Se över hur vattenkontakten och möjlig-
heter till bad utanför programområdet 
kan förstärkas. 
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Teckenförklaring
Barriär

Stig

Grönstråk Identi�erade naturvärden

Skog med rekreationsvärden Hästverksamhet

Be�ntlig/planerad bebyggelse

Be�ntlig/planerad o�entlig service

Be�ntlig/potentiell målpunkt

Mobilmast
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FÖRSLAG
Övergripande struktur
Förslaget bygger på en balans mellan mark för nya 
bostäder och sparad naturmark. Busterudsvägen 
ska fungera som en huvudgata genom områdets 
västra och centrala delar medan del av Råbäcks-
vägen blir huvudgata i den östra delen. Större 
sammanhängande jordbruksmark bevaras.

Skala 1:4000/A1

Teckenförklaring

Natur

Park

Bostäder 

Förskola, vårdboende

Kulturverksamhet

Öppen mark inom bostadskvarter

Bostäder, verksamhet,  kultur

Jordbruks-/åkermark

Gröna kopplingar/gångstråk

Planområdesgräns

Lekplats

Pågående detaljplanearbete (ingår inte i programmet)

Be�ntliga bostäder

Pågående 
detaljplanearbete

FÖRSKOLA

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

AKTIVITETSFÄLT

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

KULTUR, 
VERKSAMHET, 

BOSTÄDER

LEKPARK

LEKPARK

SKATTKÄRRSVÄGEN

VÅRDBOENDE

E18

Programförslaget innehåller:
• 200-250 bostäder i form av främst 

småhus
• En förskola, vårdboende och eventuellt 

trygghetboende
• Två nya lekplatser och en aktivitetsyta
• Bevarande av lada för publik verksam-

het
• Kollektivtrafik på Busterudsvägen med  

busshållplatser inom området
• Tillkommande gång- och cykelvägar  

längs med Busterudsvägen och del av 
Råbäcksvägen

• Bevarande av skogsmark och satsningar 
på natur- och friluftsliv inom delar av 
naturmarken
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Nya bostäder
Bebyggelsestruktur
Programförslaget innebär att nya bostadskvarter skapas 
med kopplingar till befintligt vägnät. Bostadsområdenas 
storlek har avvägts främst mot frilufts- och naturvärdena 
i området i syfte att hitta en bra balans mellan de olika 
markanvändningarna. Förslaget innehåller huvudsakligen 
friliggande enbostadshus. Inslag av par- och radhus är 
också välkommet i syfte att få en blandning av boendefor-
mer. Området ska anpassas till terräng och natur i största 
möjliga mån. Tomterna för enbostadshus bör därför 
vara minst mellan 1000-1200 kvm i syfte att underlätta 
möjligheten att hitta lämplig husplacering och bevara viss 
natur. För samtliga bostadskvarter är det viktigt att tydliga 
allmänna natursläpp för rekreation skapas på lämpliga 
platser i syfte att skapa tillgänglighet och närhet till natur- 
och rekreation för de boende. 

Utformning
Val av hustyp och utformning ska harmonisera med 
natur- och landskapsbilden. Det innebär till exempel att 
grundläggning sker med hänsyn till tomtens förutsättning-
ar och att färgsättning sker med hänsyn till omgivning. 
Exempel på detta kan vara hus på pelare eller suterräng-
hus med dova jordfärger som slamfärger eller naturfärga-
de fasader. Schaktning och sprängning bör undvikas i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Huvudsakligen möjliggörs bostäder för en till två våning-
ar, men enstaka något högre flerbostadshus kan prövas i 
planarbetet för att få till en bostadsvariation. Detta kräver 
väl anpassning till terräng.

Smart och hållbart boende
Nya bostäder och delområden bör utformas med plats för 
smarta och hållbara lösningar, både inom den egna tom-
ten men också på gemensamma valda platser. Det ska vara 
lätt att leva ett hållbart vardagsliv och även om traditionel-
la villatomter föreslås kan möjligheter för delningstjänster 
och gemensamma energi- och sopsorteringar skapas inom 
de olika kvarteren. Genom att förbereda platser och skapa 
gemensamhetsanläggningar för till exempel verktygsbodar 
och gemensamma uppvärmningssystem skapas förut-
sättningar för de boende att själva hitta smarta lösningar 
som kan gynna klimat, miljö och ekonomi. Gemensamma 
tekniska lösningar ger ofta bättre resurshushållning än 
enskilda lösningar för varje tomt och att ha gemensamma 
lösningar kan också öka den sociala samvaron och grann-
samverkan, vilket i sin tur skapar trivsel och trygghet. 

Ekoby
En lämplig plats för ekoby eller liknande har identifierats 
centralt i området, med närhet till natur- och jordbruk-
smark. Platsen lämpar sig för en enhetlig bebyggelse där 
tillräcklig plats för gemensam utrymmen, djurhållning 

Ekobyn Understenshöjden, Björkhagen utanför Stockholm 
(Snidare arkitekter)

Ilustration över planerad ekoby Bysjöstrand, Dalarna (bysjostrand.se)

och odlingsmöjligheter kan skapas. En ekoby känneteck-
nas särskilt av höga ambitioner kring miljö, energi och 
självhushållning. Eftersom teknik och miljö är i ständig 
utveckling finns inga gränser för vad som definieras som 
en ekoby.  

Skala 1:4000/A1
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Bostäder 

Förskola, vårdboende

Kulturverksamhet

Öppen mark inom bostadskvarter

Bostäder, verksamhet,  kultur

Jordbruks-/åkermark

Gröna kopplingar/gångstråk

Planområdesgräns

Lekplats

Pågående detaljplanearbete (ingår inte i programmet)

Be�ntliga bostäder

Pågående 
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BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

AKTIVITETSFÄLT

BOSTÄDER 

BOSTÄDER 

KULTUR, 
VERKSAMHET, 

BOSTÄDER

LEKPARK

LEKPARK

SKATTKÄRRSVÄGEN

VÅRDBOENDE

E18

Lämpligt läge för en ekoby eller liknande.
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Plinthus, Emils backe Tureholm, Trosa (emilsbacke.se).

Nybyggnation av enbostadshus på plintar inom planområdet. Fler liknande hus skulle med fördel passa bra 
inom området (foto: privat).

Gemensamt växthus, Ekobyn Mjölnartorpet i Karlstad. 

Till vänster, villa med sparad naturtomt, 
Gustavsberg, Karlstad. Till höger, parhus 
Katrineberg, Karlstad. 

Plinthus, Emils backe Tureholm, Trosa 
(emilsbacke.se).
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Naturvärdesinventering av fastigheten Busterud 1:9 (södra delen) Karlstad kommun 2021. Eva Götbrink Kråkfot 
Natur AB. Version 2022-01-07 
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småmiljöer som hällar, sten, block, sprickor, osv samt – dock mer sparsamt 
förekommande - ved i olika nedbrytningsgrader. Även påverkansgrad är förstås av 
betydelse. I alla områdets trädklädda delar har uttag av träd skett.  

5.2 Naturvärdesobjekt 

I figur 12 har resultaten från naturvärdesinventeringen visualiserats genom att de ytor 
som bedömts hålla naturvärdesklass har markerats med färg. Klass 2 (högt naturvärde) 
har färgats ljusröda och klass 3 (påtagligt naturvärde) orange. Några klass 1 objekt har 
inte påträffats i området. Samtliga naturvärdesobjekt inklusive de objekt som bedömts 
till klass 4 (vissa naturvärden), beskrivs i den bifogade objektskatalogen (bilaga 2).  

 
Figur 6. Figuren visar en översiktsbild över det inventerade området med yttergränsen för 
inventeringsytorna inlagda (vit linje) samt naturvärdesobjekt nr 1-7 samt A (vattendrag). 
Naturvärdesobjekt i klass 2 har färgats röda medan klass 3-objekt är orange. Några klass 1-objekt 
har ej påträffats i inventeringsområdet. Ytor med klass-4 värden och ytor som saknar naturvärde 
är ofärgade.  

Skala 1:4000/A1

Lekpark

Lekpark

Stig

Tall

Naturentré

Förskola

Trygghetsboende

Aktivitetsfält

Dagvattenståk

Lekotop

Exempel på hur bebyggelse och gator kan placeras i Östra Lungvik inom ramen för den strukturplan som 
föreslås i programmet. Annan utformning och placering är möjlig. 

Exempel på lägenhetshus upp till tre våningar anpassade efter terrängen. ”Halssmycket”, Norra Hallsås, Lerum 
(hyrenbostad.se).

Terränganpassade radhus, Kvarnskogen, Sollentuna (Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB)

Ekobyn Understenshöjden, Björkhagen utanför Stockholm. Exempel på gemensamma odlingar. 
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Förskola och vårdboende
Centralt i området föreslås plats för en ny förskola med 
max åtta avdelningar. Storlek på förskolegården föreslås 
följa Boverkets riktlinjer som anger 40 kvm friyta per 
barn. Det är viktigt att det finns mycket plats för barnen 
att vara ute och också att ha tillgång till en vegetations-
beklädd gård med varierad terräng. Barn som är ute en 
stor del av dagen och har tillgång till gårdar med inslag av 
natur har visat sig ha bättre motorik och koncentrations-
förmåga samt lägre sjukfrånvaro än barn som har tillgång 
till förskolegårdar med enbart byggda inslag. Lek på stora 
gårdar med variation och mycket natur tenderar också 
vara mer harmonisk och mindre konfliktfylld än lek på 
naturfattiga gårdar. 

Förskolans placering är inom skogsmark där det finns 
stora möjligheter att spara tallar och vegetation för att 
skapa en bra förskolegård. Även en mindre kulle finns 
som kan bidra till en varierad gård. Planbestämmelser för 
att skydda vegetation kan behövas i kommande planarbe-
te. Placering av förskolan är intill en föreslagen gång- och 
cykelväg och busshållplats för att underlätta hämtning/
lämning utan bil. 

I detaljplaneskedet är det viktigt att se över placering och 
utformning av förskolebyggnad i syfte att skapa en god 
ljudmiljö på förskolegården genom avskärmning från 
Busterudsvägen. 

Inom västra Lungvik föreslås plats för bostäder som 
eventuellt kan nyttjas för trygghets- eller äldreboende vid 
behov. I östra Lungvik föreslås ett vårdboende med närhet 
till Skattkärrsvägen, E18 och busshållplats (värmlandstra-
fik) cirka 400 meter bort. Gårdar placeras med fördel mot 
väster och Råbäcken.

Den nu pågående utbyggnanden av Skattkärrsskolan 
bedöms täcka det ökade behovet av elevplatser för såväl 
programområdet och pågående intilliggande planarbeten. 

Lekvärden
En ny lekplats håller på att byggas i Busterud, direkt väs-
ter om programområdet, vilket blir nära för de föreslagna 
nya bostäderna i västra delen av programområdet. Inom 
programområdet föreslås dessutom två nya kommunala 
lekplatser, en i den centrala delen av området och en i 
den östra delen. I den centrala delen föreslås lekplatsen 
ligga intill skogen mellan det gamla och det nya området. 
Lekparken kan på så vis binda samman områdena och bli 
en tillgång för de boende inom flera områden. 

Lekparken i östra delen föreslås placeras intill den gamla 
ladan och skogen. Båda lekplatserna ska ha höga lekvär-
den och föreslås ta inspiration av skogen och bestå av 
naturliga material. 

Inom den nordvästra delen föreslås också ett område som 
lekmiljö/lekotop, där naturen utgör lekvärden. Det kan 

Äldreboende eller trygghetsboende intill förskolan skulle bidra till en varia-
tion av boende inom området i stort. 

Lekplatser och lekmiljöer/lekotoper inom området ska gestaltas med 
naturliga material och vegetation (boverket.se). 

Alster är en stadsdel som har en förhållandevis hög andel invånare som på 
sikt kommer hamna i de äldre åldersgrupperna. Det finns också en hög 
andel barn i området. Statistik från Karlstads kommuns statistikdatabas 
(2020).
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till exempel vara stockar för balansgång och vattenmiljö 
för utforskande. En lekotop kan ta tillvara på ekosystem-
tjänster samtidigt som det bjuder in till lek utan att vara en 
standardlekplats. 

Förutom lekplatserna i området kan den tillkommande 
förskolegården vara allmänt tillgänglig på de tider som 
verksamheten är stängd. Förutom de anlagda lekmiljöerna 
så finns det god tillgång till lek inom naturmarken med 
både kuperad terräng, löst material, varierad vegetation 
och vatten. 

Natur- och rekreationsvärden
Stora delar av kommunens mark föreslås fortsättningsvis 
vara natur för friluftsliv, rekreation och naturvård. Det 
ska finnas flera vägar ut i naturen från bostadsområdena 
och även från Busterudsvägen och aktivitetsfältet. Inom 
naturmarken kan det anläggas motionsspår, eventuellt 
elljusspår och grillplatser. Välanvända stigar bevaras i stor 
utsträckning och gröna kopplingar mellan norra och södra 
delen av Busterudsvägen ska bevaras. 

I öster föreslås en tydligare entré mot Herrön som binder 
samman planområdet med resten av naturområdet vid 
Herrön och Fiskvik. Ett arbete pågår med att koppla sam-
man Herröns vandringsled med Frödingleden i väster. 

I öster föreslås naturen utgöra omgivning till bebyggelsen 
och skyddszon mot E18 och järnväg. Den befintliga stigen 
mellan ladan och en privat fastighet föreslås att dras om 
så att den istället hamnar på kommunal mark och landar i 
Ängtorpsvägen.

Äldre tallar inom området sparas i så stor utsträckning 
som möjligt inom tomtmark och i bostadsområden. Dessa 
ska särskilt mätas in och skyddas med planbestämmelser 
där det är lämpligt i kommande detaljplanearbeten. För att 
undvika att äldre tallar utgör framtida risk bör ny bebyg-
gelse placeras med tillräckligt avstånd från dessa träd. 
Områden med högre fristående tallar kan behöva avverkas 
i samband med exploatering. Därefter kan naturmarken 
växa upp och skötas som bostadsnära naturmark. 
Med fler boende i området bör den kommunala badplat-
sen Alsters strandbad utvecklas mer. 

600m4002000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2021-12-13

Skala 1:25000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Rosa heldragen linje visar föreslagen ny sträckning av vandringsled för att binda samman de befintliga 
lederna (lilastreckade).

Aktivitetsyta
Åkermarken centralt i området föreslås även fortsätt-
ningsvis vara öppen och bli en plats för föreningsliv och 
spontana aktiviteter som t.ex. gruppträningar, brännboll, 
kaninhoppning, hundträning, fotboll med mera. Delar av 
ytan kan iordningställas med plats för exempelvis om-
klädningsrum. Ett utegym, med närhet till motions- och 
elljusspår, skulle också kunna placereas här. Delar av ytan 
kan göras om till ängsmark och andra delar av ytan kan 
behövas avsättas för dagvattenhantering.

Kulturmiljö
Den gamla landsvägen, Busterudsvägen, bevaras i sin 
sträckning. Ladan i öster, ”Herrgården”, föreslås sparas 
för att användas till någon form av publik- och/eller 
kulturell verksamhet. Exempel kan vara café, restaurang, 
samlingslokaler, mindre butik med mera. 
Intill ladan har en plats om cirka 6500 kvm pekats ut som 
lämplig för någon typ av verksamhet som kan passa i mil-
jön och omgiviningen, t.ex. handelsträdgård. Tillsammans 
med ladan kan området bli en potentiell målpunkt och 
utflyktsmål.

Exempel på entré till naturområde med mo-
tionsspår. Arnö, Jönköping (Wikipedia).

Grillplats med vindskydd (naturkartan.se)
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Jordbruk
Större delen av jordbruksmarken i området föreslås 
behållas för jordbruk- och betesmark. Åkermarken inom 
Lungvik 1:57 föreslås fortsättningsvis bestå av öppna fält, 
men kunna användas som ett aktivitetsfält (4,46 ha) som 
beskrivet tidigare. Den norra delen av denna åkermark 
föreslås för bostadsändamål (0,7 ha), där jordbruksmar-
ken kan nyttjas för gemensamma ytor för de boende 
som t ex gemensamma eller enskilda odlingar, betesmark 
eller öppen gårdsmark. I detaljplaneläggningen behöver 
markanvändningen inom bostadsmarken därför styras så 
att bebyggelsen inte hamnar på jordbruksmarken utan att 
den fortsatt hålls obebyggd även om den är inom bostads-
kvarteret. 

I östra Lungvik (inom del av Busterud 1:5) föreslås ett 
jordbruksblock på 1,48 hektar kunna tas i anspråk för 
bebyggelse i form av ett vårdboende. 

Trafik
Gatustruktur
Angöring till området sker via Skattkärrsvägen och 
Toppstavägen. Busterudsvägen och del av Råbäcksvägen 
föreslås bli kommunala huvudgator med separerad gång- 
och cykelbana. Exakt utformning utreds i kommande 
detaljplanearbete. Busterudsvägen föreslås utformas med 
ett körfält i vardera riktning, där bil, buss, gående och 
cyklister får utrymme. Gatorna föreslås ha en hastighets-
begränsning om 40 km/h.

Områdets lokalgator utformas för låg fart om 30 km/h 
där gaturummen är smalare jämfört med områdets huvud-
gator. Utformningen ska främja gående och cyklister och 
det finns flera exempel på hur detta kan se ut och genom-

föras (se bilder intill). Utformning utreds i kommande 
detaljplanearbetet. 

De tillkommande bostäderna, vårdboende och förskola i 
programmet bedöms totalt generera ca 1200 f/d. Till-
sammans med kringliggande utbyggnadsplaner (explo-
atering inom Busterud samt pågående detaljplanearbete 
för gamla Lungvik och Råbäcksvägen) bedöms den totala 
trafikmängden uppgå till 1400 f/d, med cirka 1100 f/d på 
Busterudsvägen och 350 f/d på Råbäcksvägen.

Utbyggnadsplanerna bedöms inte generera sådana trafik-
mängder att kapacitetsåtgärder utanför programområdet 
skulle behövas. 

Exempel på sektion för Busterudsvägen

Exempel på gatusektioner för lokalgatorna Exempel på lokalgator med och utan gångbana.

                 3,0                       6,5                
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Skala 1:4000/A1

Be�ntliga gång- och cykelvägar

Planerade separerade gång- och cykelvägar (40 km/h)

Skala 1:4000/A1

Hur göra med Huppiguppvägen? Kommuna?

Kommunalt huvudmannaskap

Komplettering kommunalt huvudmannaskap

Enskild väg

Busshållplats kollektivtra�k/skolskjuts

Gång- och cykel
I och med att nya gång- och cykelvägar föreslås på Bus-
terudsvägen och del av Råbäcksvägen så binds nya och 
befintliga bostadsområden inom programområdet ihop 
med gång- och cykelvägar som går vidare mot Skattkärr 
och Karlstads centrala delar. Det är viktigt att gång- och/
eller cykelkopplingar skapas mellan östra Lungvik och 
Ängtorpsvägen.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är en gemensam och viktig lösning för 
pendling. Värmlandstrafik linje 501, som idag går norr 
om programområdet på Skattkärrsvägen, föreslås dras om 
och gå igenom programområdet på Busterudsvägen med 
hållplatsläge centralt vid förskola och en utanför progra-
mområdet i korsningen Busterudsvägen/Toppstavägen. 
Befintlig hållplats längs Skattkärrsvägen föreslås placeras 
öster om infarten till Busterudsvägen och säkrare över-
gångar föreslås. 

Karlstadsbuss linje 5 trafikerar Alsters bostadsområde 
med en turtäthet om 15 minuter. Närmsta hållplats ligger 
längs Lantmannavägen, 1 km som närmast från program-
områdets västra delar.

Skolskjuts
Skolskjutsplatser föreslås vid busshållplatser och befintlig 
skolskjutsplats. Alla nya bostäder kommer att ha max 800 
meter till närmsta skolskjutsplats vilket kommunen efter-
strävar för att undvika att barnen ska bli skjutsade. 
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bebyggelse ska naturens sätt att ta hand om dagvattnet ef-
terliknas genom avdunstning, fördröjning eller infiltration 
i mark - helst så nära källan som möjligt. Detta kan göras 
genom så kallade utjämningsmagasin, förslagsvis torra 
magasin. Områden som redan idag är våta bör i största 
möjliga mån bevaras och eventuellt förstärkas.

Utjämningsmagasinets huvudfunktion kommer vara att 
fördröja vattnet vid höga flöden i samband med större 
nederbörd. Under långa perioder kommer magasinet att 
vara helt torrt. Det är därför viktigt att det utformas så att 
det blir ett tilltalande inslag i landskapsbilden även under 
torrperioder. Man kan t ex välja att utforma det med 
gräsklädd botten så att det i samband med nederbörd kan 
användas som magasin, men utgöra parkyta under torra 
perioder. Eventuella träd eller buskar inom dammens yta 
kan vara kvar.

Det är viktigt att dagvattenflöden stryps så att flödes-
volymer inte ökar till befintligt magasin väster ut, längs 
Enebovägen, till eventuella magasin inom gamla Lungvik 
(detaljplaneområdet), Råbäcken eller i söder mot järn-

Teknisk försörjning
Vatten- och spillvatten
Kommunen avser att utöka verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp till att omfatta bebyggelse inom pro-
gramområdet. Områdets huvudledning som ska försörja 
befintlig och framtida bebyggelse finns utbyggd längs 
Strandviksvägen. De mest östliga delarna kan komma att 
anslutas från Skattkärr istället. 

På sikt planeras en överföringsledning för vatten och 
avlopp mot Skattkärr att dras genom områdets sydöstra 
delar; inom jordbruksmarken. Exakt sträckning är inte 
utredd än. 

Dagvatten
Ny bebyggelse kan komma att ingå i kommunens verk-
samhetsområde för dagvatten. Behovet utreds i komman-
de detaljplanearbete. 

Enligt kommunens VA-policy ska en hållbar dagvat-
tenhantering efterstävas, vilket innebär att inom samlad 

vägen. Även trummorna under järnvägen ska klara ett 
100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

I detaljplaneskedet behöver dagvattenutredning tas fram 
som beräknar erforderliga volymer och placering av 
utjämningsmagasin och ger specifika lösningar kring för-
dröjning och rening av dagvatten. Mark kan behöva sättas 
av inom föreslagen bostadsmark till utjämningsmagasin.

Avfall
När nya bostäder planeras bör det finnas lättillgängliga 
möjligheter för både återvinning och återbruk. Att ha ge-
mensamma avfallslösningar ger effektivare hämtning för 
renhållningens fordon, det blir billigare för hushållen och 
ger bra förutsättningar för den kommande utvecklingen 
av bostadsnära hämtning av förpackningar och tidnings-
papper. Det finns också en säkerhetsaspekt i att inte ha in 
sopbilen på alla mindre gator, speciellt för barn. Denna 
fråga ska utredas vidare i kommande detaljplaner.  
Närmsta återvinningsstation finns i Alster och Skattkärr 
samt återvinningscentral är Heden.   
 
Posthantering
Gemensamma platser för brevlådor finns redan idag på 
gamla Lungvik och det bör fortsätta finnas även på nya 
områden, gärna ihop med miljöhusen. Här kan även 
Paketboxar placeras som gör det smidigare att hämta ut 
paket.

El- och stadsnät
Området ligger inom Ellevios verksamhetsområde för 
elförsörjning. Vid utbyggnad av området kommer nya 
nätstationer behövas. Exakt antal och lägen för dessa 
utreds i detaljplaneskede. Stadsnätet (fiber) är utbyggt. Exempel på gemensamt soprum, från Mjölnartorpet, Karlstad.

Genom att låta fler fastigheter gå samman till ett 
miljöhus uppnås stora möjligheter till resurshus-
hållning gentemot om varje bostad har sin egen 
lösning. Det ger möjligheten till en liten återvin-
ningsstation med fullservice som även kan ge 
utrymme för att dela verktyg och maskiner. 
Det blir även en avsevärd minskad årlig renhåll-
ningsavgift på under 15 000 kr för 20 hushåll 
gentemot cirka 3 000 kr per hushåll motsvarande 
totalt 60 000 kr för 20 hushåll.
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Strandviksvägen och nya bostäder och verksamheter be-
döms kunna anslutas. 

Energianvändning
Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för 
fjärrvärme, men utbyggnad kan bli aktuellt framöver. 

Genom att ta ett större ansvar för när och hur energi 
används kan konsumenterna i större utsträckning bidra till 
att balansera det framtida energisystemet. Prognoser pekar 
på en fördubbling av elanvändningen på sikt. Då behöver 
elen nyttjas mer effektivt, där värmesystem och uppvärm-
ning som inte belastar elnätet blir viktig del för att bli mer 
energieffektiva. 

Teknikutveckling och digitalisering kommer att bidra till 
ytterligare förutsättningar för samverkan mellan pro-
duktion, distribution och användning av energi. Digitala 
lösningar kan exempelvis användas för användarflexibi-
litet, där en energikonsuments el-, värme- och kylbehov 
automatiskt styrs och regleras för att samtidigt reducera 
konsumentens energikostnad. Energilager, såsom bat-
terier, ackumulatortankar eller att utnyttja byggnaders 
värmetröghet kan utnyttjas för att uppnå en efterfrågeflex-
ibilitet på energitillförseln. 

Allt fler energikonsumenter blir också småskaliga produ-
center, och energidelning i mikronät är tillåtet i Sverige 
från och med januari 2022. Detta möjliggör ytterligare 
samverkan mellan olika energianvändare, distributörer och 
producenter. 

Med gemensamma lösningar mellan fler småfastigheter 
kan verkliga systemfördelar uppnås. Fler fastigheter kan 

dela på eleffekten och balansera uttaget. Solceller kan pla-
ceras på det tak det passar bäst. Värmeanläggningar som 
exempelvis använder bergvärme kan optimeras. Solvärme 
kan ladda gemensamma bergborrhål. Att låta hela områ-
det bli ett gemensamt likströmsnät i stället för växelström 
från början skulle också öka möjligheterna till hållbara 
lösningar.

Lokalt finns det också möjligheter till olika gemensamma 
lösningar som sparar pengar och minskar klimatpåver-
kan. Att kombinera ladduttag hemma med gemensamma 
solceller och mikronät till exempel kan vara intressant och 
kopplar till energianvändningen.

I detaljplanearbetet bör ytor för gemensamma utrymmen 
för energisystem tillgodoses. 

Störningar, hälsa och säkerhet
Farligt gods och buller
All föreslagen bebyggelse ligger längre än 150 meter från 
farligt gods led varför inga vidare riskutredningar behö-
ver göras. All ny bebyggelse föreslås också så pass långt 
från järnväg och de större vägarna i norr att krav gällande 
bullernivåer bedöms kunna uppnås. Eventuellt behöver 
bullernivåerna på uteplatser studeras närmare i detaljpla-
neskedet och eventuellt regleras med planbestämmelser så 
att god ljudnivå klaras.

Djurhållning
Vid detaljplanering av nya bostäder inom programområ-
det behöver skyddsavstånd till befintliga gårdar med häs-
tar beaktas. Nya föreslagna bostadsområden ligger något 
över 100 meter från befintliga fastigheter med hästar och 
en närmare bedömning kring lämpliga skyddsavstånd i de 

olika lägena behöver göras. Vegetation föreslås bevaras 
mellan samtliga fastigheter med hästar och ny bebyggelse. 

Mobilmast
Den mobilmast som finns norr om Busterudsvägen i pro-
gramområdets västra del föreslås flyttas för att möjliggöra 
mer bostadsmark där den idag står. Om detta är möjligt 
får utredas i detaljplaneskedet.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Kommunen avser att vara huvudman för Busterudsvägen 
och del av Råbäcksvägen. Huvudmannaskapet för övriga 
allmänna ytor utreds i kommande detaljplanearbeten. 

Att kommunen är huvudman innebär att kommunen an-
svarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av 
allmän plats och allmänna anläggningar (allmänna gator, 
VAD-ledningar, park- och naturmark inom programom-
rådet).

Tidplan
Programmet påbörjades under våren 2021 och är nu på 
samråd under våren 2022. Efter samrådet ska kommunen 
ta ställning till inkomna synpunkter och göra eventuella 
justeringar av programmet. Planprogrammet godkänns 
sedan av stadsbyggnadsnämnden, vilket beräknas till hös-
ten/vintern 2022.

Detaljplan
Efter att planprogrammet har godkänts av stadsbygg-
nadsnämnden kan planprocess enligt plan- och bygglagen 
för detaljplan inom programområdet påbörjas (efter att 
erforderliga beslut har fattats). Detaljplaner bör delas in 
etappvis.

Markanvisning/Försäljning av tomter
Nya mark för bostäder inom området är både i kommunal 
och privat ägo. Efter detaljplaneläggning hamnar villatom-
ter på kommunal mark i kommunens tomtkö. Radhus/
parhus hanteras enligt gällande riktlinjer för markanvis-
ning. Markanvisningen kan ske till flera byggherrar/explo-
atörer. 

Avtal 
Planarbetsavtal ska upprättas mellan privata fastighetsäga-
re och kommunen vid detaljplaneläggning av privat mark 
för att reglera kostnaderna för detta.

Markanvisningsavtal och genomförandeavtal ska upprät-
tas mellan kommunen och framtida exploatör(er) i syfte 
att i detalj reglera parternas åtaganden och skyldigheter i 
samband med exploateringens genomförande.

Avtal mellan kommunen och Trafikverket angående 
skyddsåtgärder intill järnväg. 

Fastighetsrättsliga frågor
Efter kommande detaljplanering kommer behov finnas av 
fastighetsbildningsåtgärder för att möjliggöra ett genom-
förande av planen/planerna, vilket beaktas inom ramen 
för respektive detaljplan.

Kommande detaljplaner innebär att nya fastigheter ska 
bildas inom kvartersmark. Respektive fastighetsägare/ex-
ploatör ansöker om fastighetsbildning gällande komman-
de exploateringsärenden. 

Planläggning för kommunalt huvudmannaskap på Bus-
terudsvägen och del av Råbäcksvägen innebär behov av 
inlösen av samfälligheterna (del av Lungvik s:3 och del av 
Busterud s:2) samt omprövningar av gemensamhetsan-
läggningarna (ga:2 och ga:3). En sådan omprövning skulle 
innebära färre delägare i gemensamhetsanläggningarna 
och att sträckan för dem blir kortare. För den bostads-
mark som föreslås möjliggöras för bostadsändamål (3 st) 
intill Ängtorpsvägen behöver servitut eller gemensamhets-

anläggning skapas för att de ska få rätt att använda vägen 
som in- och utfart. 

Ledningsrätt finns för 3G-masten i väster. 
Ledningsrätt finns också för kraftledning genom området 
som inte bedöms påverkas av förslaget.

Befintliga bostadsarrenden inom programområdet före-
slås för bostäder. Enligt kommunens markpolicy (2020) 
får inte arrendetomter friköpas förrän området bland 
annat har pekats ut i detaljplan eller motsvarande ställ-
ningstagande gjorts. Beslut om friköp av arrenden tas av 
teknik- och fastighetsnämnden.

Befintliga jordbruksarrenden kan komma att behöva juste-
ras med ändrad markanvändning. 

Befintliga jaktarrenden kan komma att behöva justeras 
med anledning av ny bebyggelse.

Tekniska frågor
Kommande utredningsbehov, detaljplan
Inom ramen för fortsatt detaljplanering inom området 
kan det finnas behov av ytterligare utredningar såsom:
• fördjupade dagvattenutredningar
• VA-utredningar
• geotekniska utredningar
• markföroreningar
• fördjupade bullerutredningar
• fördjupade natur- och artinventeringar
• påverkan från hästverksamheter (lukt/allergener)
• teknisk undersökning av ladan 
Vilka utredningar som behövs avgörs inom ramen för 
respektive detaljplanearbete. 
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Även ett hållbarhetsprogram eller liknande kan komma att 
behövas tas fram i samband med vidare detaljplanearbete 
(t ex kring nyttan med samordning av energisystem, del-
ningstjänster och gemensamma sopsorteringar med mera).

Fortsatt arbete
Efter planprogrammet är godkänt krävs detaljplaner som 
kommer att styra mer i detalj bebyggelse, utormning och 
placering. Efter det behöver utbyggnad av infrastruktur 
ske innan byggnation kan starta. Programområdet kan 

Ekonomiska frågor
Avgifter
De nödvändiga åtgärder som krävs för att genomföra kom-
mande detaljplaner bekostas helt eller delvis av exploatör(-er). 
I dagsläget kända åtgärder är:

• Gator
• Fastighetsbildningsåtgärder
• VSD-ledningar
• Utbyggnad av fördröjningsmagasin dagvatten
• Cykelbana längs Busterudsvägen och infart till  

Råbäcksvägen
• Komplettering av motions- elljusspår, rekrea-  

tionsstigar och grillplats mm.
• Anläggande av lekparker och spontanyta/idrottsyta
• Förskola
• Vårdboende
• Flytt av busshållplatser 
• Säkrare övergång vid Skattkärrsvägen

Åtgärder utanför programområde: 
• Upprustning av Alsters strandbad
• Komplettering av vandringsled mellan Alster och Herrön
• Skyddsåtgärder längs järnvägen (Trafikverket)

byggas ut i olika etapper. Östra Lungvik bör vara en 
gemensam etapp, hela Busterudsvägen behöver vara med 
i första etappen av Västra Lungvik, sedan kan delar av 
Västra Lungvik göras i olika etapper beroende på intresse 
från fastighetsägare.

Skala 1:4000/A1

Områdesindelning

Föreslagen etappindelning

Etapp på lång sikt

VÄSTRA LUNGVIK

ÖSTRA LUNGVIK

GAMLA LUNGVIK
BUSTERUD

ALSTER

Områdesindelning

Föreslagen etappindelning

Etapp på längre sikt
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Undersökning om betydande miljöpåverkan
För programmet har en undersökning om programmet 
kan antas innebära betydande miljöpåverkan gjorts och 
samråd med länsstyrelsen har skett 2021-05-12. Kommu-
nens bedömning är att ett genomförande av program-
met och kommande detaljplaner inte förväntas innebära 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL 
(5 kap. 18 §) och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
behöver därför inte upprättas. 

Programmet förväntas dock innebära en påverkan på mil-
jön vilket behandlas i detta avsnitt. I avsnittet behandlas 
även de sociala och ekonomiska konsekvenserna program-
met väntas medföra. 

Miljökonsekvenser
Natur- och landskapsvärden 
Planprogrammet är utformat så att områden med höga 
naturvärden (klass 2) samt påtagliga naturvärden (klass 3) 
från naturvärdesinventeringen lämnas kvar utan att explo-
ateras. Dock kommer exploateringen att medföra att skog 
tas ned. Spridningsmöjligheterna för arter knutna till tall 
kommer minska något. I västra delen av området planeras 
en spridningskorridor genom hällmarkstallskogen för att 
upprätthålla bra förutsättningar för arter att sprida sig 
inom och genom planområdet. Flera gröna stråk planeras 
också genom bostadsbebyggelsen för att skapa rekreativa 
samband som också kan fungera som spridningssamband 
för mindre känsliga arter.  

Terrängen i planprogrammet är på vissa ställen kuperad. 
Tallar som kan sparas inom kvartersmark får stå kvar och 
anpassningar till terrängen kommer att genomföras i den 
mån det är möjligt. 

KONSEKVENSER
Jordbruksmark 
Av programområdets totala 31,13 hektar jordbruks- 
och åkermark föreslås 1,48 ha kunna tas i anspråk för 
bebyggelse i form av ett vårdboende i områdets östra 
delar (inom del av Busterud 1:5). Det innebär att denna 
jordbruksmark behöver tas ur bruk och att nuvarande 
jordbruksarrende behöver justeras. Motivet till ianspråk-
tagandet är att det kommunala behovet av ett vårdboende 
bedöms vara av väsentligt samhällsintresse (se Övriga kom-
munala behov), att blocket utgör en liten del av områdets 
och kommunens totala jordbruksmarker och att jord-
bruksvärdet är av den lägre klassningen. 

I västra delen föreslås ett jordbruksblock om 4,46 hektar 
tas i anspråk för aktivitetsfält och bostadsmark men i stort 
hållas bebyggelsefritt. Området inom bostadsmarken (0,63 
ha) föreslås kunna nyttjas för exempelvis odlingar. På så 
vis kommer marken fortsatt vara öppen och reversibel 
inför framtida eventuella behov. 

Totalt föreslås 19% av områdets jordbruks- och åkermark 
för annan markanvändning, varav 4% med bebyggelse. 

Skyddade områden 
Biotoper med generellt biotopskydd enligt miljöbalkens 
7:e kapitel som kan finnas inom eller i anslutning till 
programområdet är: allé, odlingsröse i jordbruksmark, 
stenmur i jordbruksmark och åkerholme. 

Ingen ny bebyggelse, förutom eventuellt vårdboendet, 
bedöms påverka eventuella biotopskydd negativt. Hur 
vårdboendets placering kan komma att påverka eventuellt 
bioptopskydd kopplat till Råbäcken utreds i kommande 
detaljplanearbete.

Kulturmiljö 
Förslaget innebär att den äldre ladan, med ett visst kul-
turhistoriskt värde, i öster bevaras och föreslås nyttjas för 
publikt ändamål. Det kan bli en plats som skapar identitet 
och värde till platsen. Eventuella skydds- och karaktärsbe-
stämmelser utreds i kommande detaljplanearbete.

Busterudsvägen, som är en rest av gamla landsvägen 
mellan Oslo och Stockholm, bevaras i sin sträckning vilket 
gör att historien går att avläsa även i framtiden.

I kommande detaljplanearbete inom området blir det vik-
tigt att se över gestaltningen av de nya områden så att de 
passar in i det som idag karaktäriserar området, som sko-
gen och den delvis kuperade terrängen med klippblock. 
Olika delområden kan också få ha sin egen karaktär.

Rekreationsvärden 
Programförslaget innebär att delar av det som idag 
används som rekreationsskog föreslås som bostadsmark. 
Det innebär en förlust av rekreationsvärden i området i 
stort. En avvägning mellan de allmänna intressena mer 
mark för bostäder och mark för rekreation i stort har tidi-
gare gjorts i kommunens översiktsplan då programområ-
det är utpekat som utvecklingsområde för fler bostadshus. 
Eftersom det finns behov av rekreationsskog i området 
och behovet kommer att öka i och med att fler kommer 
att bosätta sig i området är det viktigt att det fortsatt finns 
sammanhängande skog att röra sig i i området. Därför har 
stora delar avsatts som naturmark och förslaget har anpas-
sats så att stora delar av särskilt nyttjade rekreationsstråk 
sparats och kan förstärkas. Programmet innebär även en 
satsning på rekreation inom den sparade naturmarken 
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med iordningställd grillplats, eventuellt elljusspår och 
utegym samt förlängning (ihopkoppling) av vandringsled 
mellan Herrön och Alsters herrgård, Frödingleden. Det 
innebär att det fortsatt kommer att finnas tillgång till 
rekreation inom naturmark i närhet till bostäderna, men 
också möjlighet att ta sig vidare ut på vandringsleder läng-
re bort i omgivningarna.

Dagvatten 
Dagvattnet rinner idag i förlängningen till Hammarösjön, 
Vänern. För att inte tillföra mer dagvatten till järnvägen 
eller påverka vattenkvalitén negativt kommer dagvattenut-
redning att tas fram i kommande detaljplanearbeten. 

Klimatpåverkan
Karlstad kommun har som mål att bidra till att dess kli-
matpåverkan minskar radikalt samtidigt som resurseffek-
tiviteten i kommunen ökar. I Lungvik finns en vision om 
ett hållbart byggande. Här finns möjligheter att jobba med 
att hushålla med resurser där man delar systemlösningar 
för att minska energi- och klimatpåverkan. Med mer sam-
verkan uppnås flera synergieffekter. 

Att bygga hållbart i småhusområden är samtidigt en ut-
maning. Gemensamma tekniska lösningar ger ofta bättre 
resurshushållning än enskilda lösningar för varje tomt, 
men gemensamhetsanläggningar behöver planeras redan 
i tidigt skede och markägare behöver se att dessa investe-
ringar betalar sig i form av lägre driftkostnader.
Planprogrammet uppmuntrar kreativa lösningar som 
utmanar dagens tankesätt och möjliggöra för flexibelt 
agerande utifrån nya förutsättningar så som förändrad 
lagstiftning, nya mål och tekniksprång. I Lungvik finns 
möjlighet att få till gemensamma lösningar som ökar 

hållbarheten i boendena och samtidigt minskar boende-
kostnaderna. Vidare utredningar behövs därför på detta 
område i kommande detaljplaneskede.

Kollektivtrafik föreslås att dras fram inom västra Lungvik.   
Med de nya hållplatslägena innebär det att nya bostäder 
placeras 450 meter som längst från kollektivtrafik. Större 
delen av bostäderna får max 300 meter till närmsta håll-
plats. Däremot är det svårare att få till god kollektivtrafik-
försörjning i östra Lungvik. Där blir avståndet till närmsta 
busshållplats mellan 500-800 meter. Av den anledningen  
blir det extra viktigt med gång- och cykelkopplingar till 
Ängtorpsvägen för att få närmare till Skattkärr. Trots en 
förbättrad infrastruktur för hållbara transporter totalt sett 
kan det antas att boende i det nya området kommer äga 
bil i stor utsträckning. 

Miljökvalitetsnormer 
Programförslaget bedöms inte innebära att miljökvali-
tetsnormer för luft och buller överskrids eller att vatten-
kvalitet för Hammarösjön påverkas negativt. I kommande 
detaljplaner kommer utredning kring dagvattenlösningar 
tas fram i syfte att undvika ökade flöden samt påverkan 
på vattenkvaliteten. Utbyggnad av kommunalt vatten och 
avlopp i området är positivt för vattenkvaliteten.

Sociala konsekvenser
Trygghet
Programförslaget innebär en annan standard vad gäller 
vägar, belysning och struktur jämfört med idag. Tryggare 
kopplingar mellan Alster och Skattkärr kommer att stärkas 
med förslaget. Ett tydligt huvudstråk (Busterudsvägen) 
ger förutsättningar för god orienterbarhet inom området. 

Det är viktigt att gångkopplingar mellan de olika delområ-
dena skapas för att inte skapa isolerade bostadsområden.

Ur trafiksäkerhetspunkt är det viktigt att Busterudsvägen 
och del av Råbäcksvägen kompletteras med gång- och 
cykelvägar. Nytt gatunät ska utformas med stor hänsyn till 
gående och cyklister. 

Programmet innebär att en hel del naturmark sparas mel-
lan bebyggelsen. Det blir då viktigt att det skapas tydliga 
avgränsningar mellan vad som är privat mark och vad 
som är till för allmänheten. Detta för att öka tydligheten 
och därmed även användandet och omhändertagandet av 
platserna. Omhändertagna utemiljöer överlag skapar också 
ökad upplevd trygghet av en plats.

Med fler boende och verksamheter i området kan trygghe-
ten öka på så sätt att det är fler som kan hålla uppsikt och 
är ute i området, både dag- och kvällstid. 

Stängsel intill järnvägen är en förutsättning för ny bebyg-
gelse vilket kommunen tillsammans med Trafikverket ska 
ordna.

Rörlighet och närhet
Med bättre kopplingar till omgivningen i form av högre 
gatustandard, gång- och cykelvägar och kollektivtrafikför-
sörjning kommer området vara en välfungerande livsmiljö 
med närhet till förskolor, grönområden, vatten och service 
inom både Skattkärrs centrum, Välsviken och framtida 
omvandlingsområdet inom f  d Lantmännens område i 
Alster. 
Social sammansättning
Programmet föreslår främst småhusbebyggelse i form av 
enbostadshus, men med inslag av rad- och parhus. Denna 
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typ av bostäder, ofta i form av äganderätter eller som 
bostadsrätter, lockar många familjer. 

För att få en variation i bostadsutbudet kan även enstaka 
flerbostadshus möjliggöras som komplement. Det kan 
till exempel vara trygghetsboende, vilket är en ny typ av 
boende som saknas i Alster och Lungvik idag och som 
skapar möjligheter för äldre personer att flytta från sin 
villa utan att flytta från sin stadsdel. Med anledning av att 
flerbostadshus planeras längre västerut inom Alster (de-
taljplan Brödet 1 m fl Lantmännen) är huvudinriktningen 
småhus inom Lungvik då stort behov finns och områdets 
karaktär lämpar sig för detta i första hand.

I programmet har en plats för ekoby eller byggemenskap 
pekats ut, vilket också skulle bidra till ökad variation av 
boendeform i området.

Det är viktigt att få till bra kopplingar till intilliggande 
områden inom stadsdelen för att skapa en god social sam-
manhållning i området. 

Mötesplatser
Programförslaget innebär att flera nya och tydliga mötes-
platser skapas - så som förskola, lekplatser och parkyta. 
Även upprustning av friluftslivet i form av naturentréer, 
motionsspår och grillplatser skapar nya platser för möten 
och goda möjligheter till rekreation och en god folkhälsa. 
Det är viktigt att mötesplatserna utformas för olika typer 
av målgrupper och aktiviteter för att inte exkludera någon 
grupp till den offentliga miljön.

Barnkonsekvenser 
Sammanhållen stad
Det är viktigt att barn har bilfria eller bilsäkra stråk att ta 
för att kunna röra sig mer fritt på egen hand. Idag finns 
det inte separerade gång- och cykelvägar inom området, 
men å andra sidan är det inte så många boende här idag 
och inte så mycket trafik. Belysning saknas på vägarna 
upp till busshållplatser och skolskjuts, som är viktiga 
målpunkter för barn och unga idag. Planförslaget innebär 
mer trafik på gatorna, speciellt Busterudsvägen och del 
av Råbäcksvägen. Därför föreslås också både belysning 
och separerade gång- och cykelvägar där vilket kan skapa 
säkrare vägar till skolskjutsen och busshållplatser. För-
hoppningsvis kan det leda till mindre behov av att skjutsa 
barn. De gång- och cykelvägar som föreslås i programmet 
binds också samman med kommunens övriga gång- och 
cykelnät vilket gör att det ska vara lätt att ta sig för unga 
till kompisar och målpunkter även i andra stadsdelar. Bil-
fria kopplingar mellan östra Lungvik och Ängtorpsvägen 
är särskilt viktiga för att skapa gen väg till Skattkärr och 
dess målpunkter. 

Väl fungerande kollektivtrafik är också viktigt för att unga 
ska våga och själva kunna ta sig till andra stadsdelar och 
fritidsaktiviteter eller kompisar. Planförslaget innebär att 
kollektivtrafiken kan utökas i området, både genom tätare 
turer, och genom att bussen skulle kunna dras ned i områ-
det, på Busterudsvägen, och på så vis komma närmare de 
boende. 

Barnvänliga miljöer/platser
Befintliga lekvärden inom programområdet finns inom 
naturmarken. Det finns inga lekplatser eller aktivitetsytor 
inom området idag, men det finns inom Skattkärr och 

Aster i genomsnitt 2 km från planområdet. Badmöjlighe-
ter finns både söder om Lungvik (samfällt ägd av boende) 
och vid Alsters strandbad (kommunal badplats). 

Programförslaget innebär möjligheter till nya mötesplatser 
och värden för barn och unga som kommer att vara en 
tillgång både för de redan boende i området och för de 
nya boende. Både lekplatser och en yta för aktiviteter och 
spontanidrott föreslås. 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 boen-
de. 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. 

De nya bostadskvarter som föreslås kommer alla att 
ha nära till lekvärden både inom skogsmark och anlagd 
lekmiljö. Det här ger tillgång till både programmerade och 
oprogrammerade ytor vilket är positivt för barns lek och 
utveckling. Det finns goda möjligheter att skapa variation i 
utemiljön där även de egna privata trädgårdarna och stran-
den, vattenmiljön vid badplats i närheten ingår.
Förslaget innebär också en ny förskola med tillhöran-
de förskolegård som också skulle kunna bli en tillgång 
för boende på helger och tider när förskolan är stängd. 
Förskoletomtens placering och yta ger bra förutsättningar 
för lek och grönska. Tillräckligt stor yta för förskolegård 
behöver säkerställas i detaljplaneskedet. Förskolan är 
placerad vid den större gatan genom området, Busteruds-
vägen, för att den ska vara enkel att nå. I detaljplaneskedet 
behöver förskoletomten studeras närmare när det gäller 
placering av byggnad och gård så att bullernivåerna hålls 
nere.
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Programförslaget anger bostäder intill förskolegården 
vilket gör att platsen får ögon på sig även på kvälls- och 
nattid och behöver inte bli en öde och otrygg plats. Skogs-
områden för lek kommer att finnas kvar med förslaget.

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.

Möjliga problempunkter
Utifrån ett socialt och ett barn- och ungdomsperspektiv 
har några problempunkter identifierats vilka det behöver 
arbetas vidare med i kommande detaljplanearbete. 

• Järnvägen skapar barriärer i söder mot vattnet  
 men passager finns och det är viktigt att det är  
 säkra passager. Idag är det tydligt att spårspring  
 förekommer inom bland annat Lungvikområdet  
 pga omväg att ta sig via säkra passager. Eftersom  
 stängsel saknas vid järnvägen är detta en fara för  
 barns säkerhet. Stängsel intill järnvägen är därför  
 en förutsättning för ny bebyggelse vilket kommu 
 nen tillsammans med Trafikverket behöver ordna.

• I kommande detaljplaner är det också viktigt att  
 skapa tydliga ”släpp” mellan fastigheter   
 i rätt lägen för att skapa tillgänglighet och gena  
 vägar till naturområden.

• För att undvika barriärer och långa omvägar mot  
 Skattkärr är det viktigt att tydliga gångkopplingar  
 mellan östra Lungvik och Ängtorpsvägen skapas. 

• Säkra passager över Skattkärrsvägen vid buss- 
 hållplatserna är viktigt att det finns samt över 
 Busterudsvägen.  

• Då skolan ligger på sådant avstånd att skolskjuts  
 erbjuds behöver det finnas nära, säkra och  
 lättillgängliga hållplatser för skolskjuts inom  
 området och att vägen dit är säker och så bilfri  
 som möjligt. 

Ekonomiska konsekvenser
En utbyggnad av området kommer innebära kostnader för
till exempel anläggning av allmänna gator, ledningar och 
parker. Inom programområdet föreslås även åtgärder för 
att stärka friluftslivet i syfte att åstadkomma boendekvali-
téer för tillkommande och befintlig bostadsbebyggelse.
Programförslaget innebär även behov av mindre infra-
strukturåtgärder även utanför programområdet, så som 
flytt av busshållplatser och säkrare passager över Skatt-
kärrsvägen.

Programmets genomförande kommer också att innebära 
intäkter genom försäljning av mark eller upplåtelse av 
tomträtter. Exploateringsintäkterna avser täcka delar kom-
munens kostnader för utbyggnaden av allmänna gator, 
ledningar, parker och friluftsliv inom programområdet. 
Projektet finansieras även med exploateringsbidrag eller 
liknande.

De föreslagna allmänna platserna kommer utöver an-
läggningskostnader även innebära underhållskostnader. 
Underhåll- och driftkostnader finansieras av skattemedel. 
De nya bostäderna möjliggör för fler Karlstadsbor och 
därmed ökade skatteintäkter.

Idag får en del av de enskilda vägarna inom området 
driftsbidrag från staten enligt kartan nedan (de röda 
sträckorna). Enligt planprogrammet föreslås Busteruds-
vägen och del av Råbäcksvägen få kommunalt huvud-
mannskap, vilket kan innebära att den kvarstående delen 
av Råbäcksvägen med enskilt huvudmannaskap mister sitt 
statsbidrag då den blir för kort för att kvalificera sig för bi-
draget. Det innebär då att de boende längs med Råbäcks-
vägen kommer att stå för kostnaden för underhåll och 
drift av deras enskilda väg. Kommunalt huvudmannaksap 
på Bustreudsvägen kan komma att kräva intrång på priva-
ta fastigheter.

Områdets förhållanden och bebyggelsens terränganpass-
ning kan utgöra en utmaning för VA-försörjningen på 
vissa håll. Både för kommunens ledningsnät men ock-
så för fastighetsägare som eventuellt behöver ha ytligt 
förlagda tryckavlopp när berg i dagen sparas. Inom vissa 
områden kan pumpstationer för avlopp behövas, vilket 
kräver vissa skyddsavstånd. VA-försörjning utreds mer i 
detaljplaneskede.
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Gator med enskilt huvudmannaskap, och som får statligt bidrag för skötsel 
idag. Se karta sidan 31 för föreslagen ny fördelning av huvudmannaskap.
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Sammanfattning av synpunkter/uppgifter
45 personer, mellan 27 och 76 år, har totalt lämnat 211 
synpunkter/uppgifter i kartverktyget. Medelåldern på de 
som lämnat synpunkter är 46 år. 

Vad är det bästa med Lungvik? 
• Naturen med bär, svamp, djurliv och friluftsliv
• Utsikten och närheten till sjön
• Lantligt men ändå nära stan
• Lugnet - lite buller och trafik
• Utsikten över åkrar och vattnet
• Tryggheten, grannsämjan och gemenskapen
• Slippa bo på typisk ”villagata” 

BILAGA 1. Sammanställning av kartdialogen 
I samband med uppstarten av programarbetet för Lungvik 
bjöds boende inom och i närheten av området in till att 
anonymt lämna synpunkter i en digital webbkarta. Webb-
kartan fanns tillgänglig mellan 17 maj och 31 augusti 2021. 

Syftet med dialogkartan var att samla in de de boendes 
kunskap, erfarenhet och önskemål om de olika platserna 
inom och intill programområdet. I verktyget kunde de 
svara i text svara på frågan ”Vad är det bästa med Lung-
vik?” och därefter i kartan markera ut platser med olika 
symboler och lägga kommentarer till dessa under följande 
kategorier:

• Förslag nya bostäder
• Egna idéer
• Favoritplats
• Plats jag undviker
• Mina vägar
• Min väg, bra plats
• Min väg, dålig plats

En sammanställning och sammanfattning av de 
inkomna synpunkterna har nu gjorts och redovisas 
via kartor och text på följande sidor. Informationen 
och synpunkterna blir ett värdefullt underlag för det 
programförslag som håller på att arbetas fram av 
kommunen. Ett förslag till program föreslås redovi-
sas i ett samråd (enligt plan- och bygglagen) under 
första kvartalet 2022.
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Urklipp från  resultatet av dialogkartan
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Förslag nya bostäder

”Bostäder här innebär att 
naturen runt Lungvik kan sparas”

• Goda anslutningsmöjligheter
• Cykelavstånd till Skattkärr
• Inga bostäder på åkermarken 

söder om

”Här kan man bygga ihop områdena”

Egna idéer
• Väldigt många barnfamiljer i området nu och väldigt lite barn-

omsorg i området. Lite för långt för barn att själva cykla till 
skolan och Skattkärr. Skattkärrskolan redan nu stor med många 
elever. Behövs inte en ny skola med alla nya familjer som kom-
mer? Satsa på skola istället för bostäder!

• Bygg bostäder för den äldre generationen i Alsters Lung-
vik. Många äldre i området vill kunna bo kvar i området. Se 
BRF-området Hömånadsgatan i Göteborg.

• Inte hållbart med fler bostäder här pga allt skjutsande som blir. 
Skattkärrsskolan kommer inte räcka till.

• Staket vid järnvägen behövs!
• Fixa kommunal badplats och möjligheter till båtplats!
• Bevara skogen men om man måste bygga någonstans så bygg i 

sydväst på bergplatån. Bevara skogen mellan områdena.
• Bygg inte ihop de nya områdena. Bevara skogspartier emellan.
• Råbäcken bör röjas till förmån för djurlivet.
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Favoritplatser
Rekreationsområde och skog som används av 
många. Viktig för förskolan! Upplevs långt 
från vägar och bebyggelse

Rekreations- och lekområde. 
Bygg inte här!

Föreningens badplats önskas 
bevaras som den är idag och 
med den intimiteten. ”Vårt 
egna ställe”.

Alsters badplats - förläng 
stranden. Bygg kiosk och 
lekplats! Utegym?

Mina vägar
De flesta markeringar har uppgetts 
för gång/motion/rekreation.
Någon har angett Strandviksvägen 
väster ut som cykelväg till jobbet.

Bygg inte ihop Lungviksvä-
gen med Strandviksvägen. 
Låt vara en gång- och cykelk-
oppling endast.

Körs fort på Busterudsvägen! 
Farthinder? Cykelbana önskas.

Låt de öppna landskapen 
fortsatt vara öppet!
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Dålig väg, förbättra med 
mindre grus

Nära järnvägen! Staket längs 
rälsen behovs!

I stort sett alla glada markeringar 
beskriver fin natur, strövområde och 
lugna promenadstråk. 

Platser jag undviker

Min väg - bra/dålig plats

Två ledsna markeringar längs Bus-
terudsvägen, utan motivering. 
Tre vid ängsområde i Lungvik (inom 
detaljplaneområde) med kommenta-
rer om att träd blåst omkull. 
En ledsen markering längs järnvä-
gen med kommentar om att stängsel 
behövs.
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