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Förord

Karlstads kommun har länge arbetat för a   kunna få  ll en etablering av en y  erligare resean-
ledning för barnfamiljer i Karlstad. E   starkt besöksmål för regionala, na  onella och interna-
 onella besökare skulle kunna bidra  ll en stärkt besöksnäring och a   sä  a fokus på Karlstad 

och Värmland som resmål eller bostadsort.

Kommunledningskontoret har inle   en dialog med en privat aktör, Muminvärlden, för a   
pröva etablering av en temapark inom en del av Skutbergsområdet. Skutberget är utpekat för 
upplevelseverksamhet i såväl Karlstad kommuns översiktsplan som i e   separat planprogram 
för Skutberget. Företaget, som är e   av 25 i EU:s klassning över ansvarsfullt företagande, 
bedriver en unik frilu  sinriktad verksamhet som utgår från naturens värden. Företaget har 
besökt kommunens utpekade läge på Skutberget, och bedömt det som mycket intressant. 

Innan dialogen inleddes hade kommunledningskontoret, under februari 2016, få   in en 
begäran från Kultur- och fri  dsnämnden a   genomföra e   fördjupat översiktsplanearbete för 
Skutberget, inom påbörjat projekt om Skutberget Vision 2030. Sy  et med förfrågan var a   
ta fram en vision för utvecklingen av området, med möjligheter och begränsningar, och hur 
området ska ny  jas, ägas och dri  as i fram  den. 

Kommunledniningskontoret har valt a   hantera frågorna parallellt, dels önskemålet om e   
visionsarbete dels möjligheten a   också förverkliga den sedan länge planerade upplevelse-
verksamheten på Skutberget. 

I  digare planering kring Skutberget har det diskuterats etablering av anläggningar som 
Gustavsviks badland, Skara sommarland eller liknande med e   es  merat besöksantal på 
ca 700.000 besökare/år. Muminvärlden bedömer a   området skulle kunna locka omkring 
400.000 besökare på sikt. Muminvärlden har heller inga berg- och dalbanor, karuseller eller 
liknande, utan fokus ligger i sagan och berä  elsen kring den. 

E  ersom Skutberget omfa  as av utökat strandskydd (dock överklagat), har kommunen valt 
a   översiktligt utreda om det fi nns alternatva lägen som skulle kunna passa för en etablering. 
Denna utredning redovisar de slutsatser som dragits av respek  ve prövat läge. 



Bilder från Skutberget. Till vänster bilder från Muminvärlden i Nådendal.



Tillgänglighet Karlstad
Karlstad ligger strategiskt mi   i Sverige, mi   emellan tre nordiska storstäder.  Res  den med 
tåg är idag mindre än 2,5  mmar  ll de tre kringliggande storstadsregionerna Stockholm, Oslo 
och Göteborg,och inom en 20 mils radie når man sammanlagt 4,9 miljoner människor.

Upprustningar av Värmlandsbanan inom projektet Tåg i  d  ll planeras stå klart  ll år 2025 
och innebär bl.a a   Karlstad får e   ny   resecentrum samt utökade mötesspår. Parallellt pågår 
projektet Oslo-Stockholm 2.55, där målet är a   på lång sikt få ner res  den  ll 1.05 mellan 
Karlstad -Oslo och 1.50 mellan Karlstad - Stockholm, samt 35 minuter  ll Örebro. Det innebär 
a   Karlstad långsik  gt kommer a   få en än högre  llgänglighet, vilket är intressant vid na  o-
nella och interna  onella etableringar. 

Parallellt med satsningen på den na  onella infrastrukturen pågår även mycket arbete med 
mobility management. Karlstad har en modern stadsbusstrafi k, som redan idag  klassas som 
en av landets bästa, med digital samhällsinforma  on och nyheter per TV på bussen. Lång-
sik  ga planer fi nns på e   busstråk som ska knyta östra Karlstad, med Campusområdet och 
Välsviken,  ll centrum och Bergvik i väster.

Tillväxtort för befolkning och näringsliv
Karlstad är en stad som växer. Bostadsbyggandet har fördubblats under senare år, och 
Karlstadregionen  - Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga och Grums - har totalt närmare 140.000 
invånare. I dagsläget växer ne  oinvånarantalet med omkring 1000 personer/år. Om det håller 
i sig kommer Karlstad a   nå ca 100.000 invånare år 2027.  

Karlstad har mycket expor  nriktad industri med interna  onellt starka kluster inom bl.a 
pappersprodukter och ICT. Karlstad universitet är också världsledande inom tjänsteforskning. 
Den näring som dock växer mest utgör besöksnäringen, där en stor andel av besökarna utgör 
asia  ska gäster som mellanlandar i Karlstad på resan mellan Oslo - Stockholm. Som centralort 
i regionen har Karlstad poten  al a   utvecklas y  erligare som nod för både turism, besöksnä-
ring och företagande, och därmed fungera som motor för besöksnäringen i hela regionen. 

Karlstad har länge arbetat för a   få  ll y  erligare en reseanledning för barnfamiljer, enligt den 
turismstrategiska planen. En sådan etablering skulle även stärka hela Värmland. Karlstad som 
stad behöver få e   tydligare fokus på besöksnäring, vilket e   starkt besöksmål för na  onella 
och interna  onella besökare skulle kunna bidra  ll. 

Karlstad har även samverkat med grannkommunerna kring Vänern för a   ly  a Vänern som e   
besöksmål för turism. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BESÖKSNÄRING I KARLSTAD

Stadsutveckling
En vik  g del för a   Karlstad ska kunna fortsä  a utvecklas posi  vt är besöksnäringen. O  a ut-
gör e   besök - an  ngen i jobbet, privat på semestern, eller en annan typ av besök  - det första 
mötet med en stad som du i fram  den skulle kunna tänka bosä  a dig på och som du inte har 
någon  digare rela  on  ll. 

För a   skapa den puls som många boende och grannkommuner e  erfrågar i Karlstad krävs 
koncentra  on. Det gäller även större besöksmål som inte bör lokaliseras för långt ut från tät-
orten, för a   det ska kunna stärka Karlstad tätort som besöksmål och motor för turism. 

En vik  g del för a   fortsä  a utvecklas som a  rak  vt turist- och besöksmål, är hur staden och 
Karlstad stadskärna gestaltas och upplevs. Många förnyelseprojekt pågår knutet  ll de centra-
la delarna av Karlstad. Vik  ga delar i stadens utvecklingsarbete utgör bl.a social hållbarhet,  ll-
gänglighet, hållbart resande, ny gestaltning och klima  rågor. Karlstad har goda förutsä  ningar 
 ll samverkan för besöksnäringen exempelvis som i centrum där det fi nns en nära samverkan 

mellan kommun, fas  ghetsägare, handel och andra aktörer som hotellkedjor, restauranger 
mm.  



• Tillväxtfaktor - fl er besökare ger potential för fl er potentiella 
invånare

• Sätter Karlstad på kartan, kan utgöra dragare regionalt, lokalt 
och nationellt

• 250-300 nya arbetstillfällen

• Fler instegsjobb för unga

• Utvecklar Karlstad som besöksmål för familjer

• Barnaktivitet

• Besöksmål asiater

• Naturvänlig aktivitet, ökar intresset natur och miljö

Argument för etablering av en temapark för 
Muminvärlden i  Karlstad

Besöksnäring som utvecklas
Interna  onellt ligger Värmland på andra plats i Sverige e  er Stockholm i antalet interna  onel-
la besökare. Karlstad utgör en naturlig överna  ningsort för asiater på resa mellan Oslo - Stock-
holm, och utgör en stor del av de sammanlagt nära 700.000 gästnä  er/år, varav ca 40.000 
utgörs av asiater. De  a gör sammantaget Karlstad  ll en mycket intressant plats för etablering 
av bl.a interna  onell besöksnäring. 

Karlstad ser en ökning av överna  ande weekendresenärer, vilket  ll stor del är knutet  ll han-
deln. På grund av de goda förbindelserna ut i landet utgör Karlstad e   bra weekendmål som 
går a   samordna med andra turisma  rak  oner som Lerinmuseet, hockey, Värmlands muse-
um, Wermlandsoperan, julmarknader, shopping etc. 

Konferensstad
Karlstad Congress Culture Centre är en av nordens största och mest moderna mötesan-
läggningar, vilket gör a   Karlstad lockar många återkommande kongresser, konferenser och 
mässor från hela landet. Karlstad är också en restaurangtät stad som bidrar  ll a   skapa goda 
förutsä  ningar för besöksnäringen i staden. 



Ny temapark för Muminvärlden
Muminvärlden, vill pröva möjligheterna med en etablering av en ny temapark i Karlstad. 
Upplevelsen ska baseras enbart på den uppbyggda miljön, naturen och fi gurernas närvaro 
genom teater och improvisa  on, som ska s  mulera den egna fantasin  ll en helhetsupplevel-
se. Grundtanken med parken är a   ge besökaren känslan av a   s  ga in i en sagobok och bli 
en del av den.  Den byggda miljön grundar sig på arkitekturen och färgerna i den animerade 
serien. Det fi nns inga  volianläggningar eller karuseller i parken. 

Företagets beskrivning av parken: 

”Moomin Valley is a central place where the Moomins and his friends live. The valley 
is quiet and away from the hubbub of the world. Moomin valley is surrounded by the 
Lonely Mountains and the sea. Across the Moominvalley fl oates a river, which does not 
fall into the sea. The main building in the valley is the blue colored Moomin house.”

Företaget bedriver en unik frilu  sinriktad verksamhet som utgår från sagan och naturens 
värden och utgör e   av 25 i EU:s klassning över ansvarsfullt företagande. I Nådendal har före-
taget bl.a genomfört regelbundna naturundersökningar, som visar på a   naturmiljöerna inte 
påverkats nega  vt. 

Krav på läget
Aktören, dvs Muminvärlden, har krav på a   ligga i en kuperad skogsterräng samt i direkt an-
slutning  ll innanhavet Vänern. Skog och direktkontakt med Vänern är helt avgörande för en 
etablering i Karlstad, e  ersom det utgör en grundläggande del i historiedelen och sagan som 
inte går a   utesluta ur temaparken. Det innebär a   det krävs en redan uppvuxen skogster-
räng, som är kuperad, och som ligger i direkt anslutning  ll va  en och strand. Läget behöver 
vara rela  vt tyst för a   besökarna ska kunna  llgodogöra sig teater, skådespel, sagor mm. 
Området behöver hägnas in, men eventuellt kan delar av parken göras  llgängliga de delar av 
året när parken är stängd.

”Muminvärlden strävar e  er a   följa sina värderingar och hit hör respekt för naturen. 
Målet är a   parken planeras på naturens villkor och a   man undviker a   bearbeta 
landskapet all  ör mycket. Byggnaderna försöker man placera på platser där de passar 
in i naturen. Parken behöver en naturlig och mångsidig miljö i och med a   själva verk-
samheten är väldigt naturvänlig.”

Krav på området

• Central plats

• Lokalisering på en lugn och naturlik yta intill havet, 

• Storlek minst ca 12 ha, med möjlighet till expansion.

• Direktkontakt med Vänern och möjlighet till bad och 
vattenaktivitet

• Området ska vara naturligt, kuperat med skog, klippor 
- möjlighet att skapa olika miljöer och olika typer av 
atmosfär

• Lättillgängligt; rimliga tillgänglighet med bil, buss, hus-
vagn, cykel o.s.v. 

• Det ska vara möjligt att använda området året runt

• Området måste vara inhägnat. Det blir således inte till-
gängligt för allmänheten om man inte betalat entréavgift.

• Flod/å/vattendrag genom området

• Separata spår för service och räddningsfordon

• Lätt för små barn att gå runt, även med vagn, rullstol etc

• Tillgång till VA, el och färskvatten i de fl esta delarna av 
parken

• Parkering ska kunna fi nnas i direkt anslutning till parken. 
Separata ytor för bussar, husvagnar etc.

KRAVSPECIFIKATION ANLÄGGNINGEN
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Kommunala planer för upplevelseanläggning
Översiktsplan 2012
Översiktsplan 2012 för Karlstads kommun, som vann laga kra   2014, pekar ut Skutbergsområ-
det som lämpligt för en större upplevelseanläggning. Området som pekas ut sträcker sig mellan 
Lillgården och Bomstadvägen i väster fram  ll före de  a driving rangen och ön i öster. 

Planprogram för Skutberget 2011
E   planprogram för Skutberget godkändes hösten 2011. I programmet föreslås en anläggning, 
som i storlek prognos  cerades kunna ta emot ca 700.000 besökare/år, och referenser fördes 
 ll bl.a Skara sommarland, Gustavsvik, Tomteland och Jukkasjärvi. De öppna markområdena i 

nordöstra delen av Skutberget pekades ut (rosa områden på kartan), för a    llgodose behoven 
för den typ av anläggningar som diskuterades. Frågan har däre  er vilat i avvaktan på lämplig 
aktör. 

KOMMUNAL INRIKTNING

Planprogrammet för Skutberget pekar ut det nordvästra hörnet av Skutbergs-
området som lämpligt för en upplevelseverksamhet. 

Område på Skutberget som pekas ut för 
upplevelseverksamhet i ÖP 2012. 

Mo  onsområdet på Skutberget. 



Inriktningsbeslut upplevelseanläggning 2006-2008

I juni 2006 beslutade Kommunstyrelsen a   ge kommunledningskontoret i uppdrag a   ta fram 
en förstudie för en upplevelseanläggning i Karlstad. I november 2007 beslutade kommunsty-
relsen om kriterier och inriktning för det fortsa  a arbetet:

• En upplevelseanläggning kan lokaliseras  ll Skutbergets frilu  sområde,

• Den ska vara en föregångare i anpassning  ll den omgivande naturen,

• Energiförsörjning, materialval och u  ormning ska vara långsik  gt ekologiskt hållbara,

• Byggnaderna ska hålla hög este  sk och arkitektonisk kvalitet och kunna vara en sevärdhet i 
sig,

• Anläggningen ska vara en åretruntanläggning med stark lokal och regional prägel och 
gärna innehålla bad,

• Fri  d, rekrea  on, träning, hälso- och friskvård är nyckelord i verksamheten,

• Vänerns och Klarälvens unika resurs tas  llvara,

• Göra en fördjupning kring de planmässiga och fysiska frågorna i området,

• Målgruppen för anläggningen är Karlstadsborna och besökare,

• Sy  et är också a   ge regionen e   konkurrenskra  igt besöksmål som genom sin u  ormning 
stärker kommunens och regionens a  rak  onskra   och varumärken.

Däre  er beslutade kommunstyrelsen i januari 2008 a   ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag 
a   upprä  a e   övergripande program för utvecklingen av Skutbergsområdet, inklusive en 
upplevelseanläggning u  från kriterierna i KS-beslutet 2007.

Tidigare projekt
Under åren har  mängder av idéer kring Skutberget diskuterats som exempelvis hotell i fyr-
byggnader, inomhusskidbackar, upplevelseanläggningar som Skara sommarland eller Tomte-
land, va  enlekland, äventyrsbad etc. 

Tidigare inriktningsbeslut

Inriktningsbeslut kommersialisering 2005
I april 2005 beslutade Kommunfullmäk  ge om Skutbergets fram  da utveckling och dri  sform. 
Beslutet innebär a   kommunen ställer sig posi  v  ll a   Skutbergsområdet utvecklas från a   
i första hand vara e   frilu  sområde med lokalt intresse  ll a   bli e   besöksområde som a  -
raherar externa besökare. Delar av området angavs i beslutet som områden för kommersiell 
utveckling (områdena 2.0 – 2.3 på karta nedan):

Områdena som pekades ut redan 2005 för kommersiell verksamhet var campingen med 
in  lliggande skogspar  er i söder fram  ll mo  onsspåret (område 2.0), den öppna markytan 
i nordost, som  digare använts för golfverksamhet (område 2.1), området kring mo  onscen-
tralen och båthamnen med in  lliggande skogsområde öster om Skutbergsvägen (område 2.2), 
samt området kring Skutbergsgården (område 2.3). 



LOKALISERINGSANALYS 

Utvalda alterna  v
E  ersom det i ÖP utpekade området på Skutberget omfa  as av utökat strandskydd har kom-
munen valt a   genomföra en komple  erande lokaliseringsutredning av en eventuell tema-
park, trots a   Skutberget som område redan är utpekat för upplevelseverksamhet i översikts-
plan 2012 för Karlstads kommun. 

En översiktlig scanning gjordes av samtliga möjliga och  llräckligt stora etableringsområden 
inom Karlstads tätortsområde, vilket resulterade i sju alterna  va lägen som prövats mer ingå-
ende. Lokaliseringsutredningen utvärderar översiktligt e   fl ertal alterna  va placeringar för en 
temapark u  från:

• Storlek

• Belägenhet, terrängförhållanden, strand – topografi , naturkaraktär, strandtyp

• Möjligheter  ll samverkan med andra verksamheter, överna  ning mm 

• Tillgänglighet  - möjligheter a   ta emot besökare både med och utan bil

• Närboende m fl 

• Påverkan på natur- och frilu  svärden

• Angöringsmöjligheter för verksamhetens internlogis  k

• Planläge och strandskydd 

• Genomförbarhet för såväl kommunen som aktören

Riksintressen
Hela kommunen söder om E18 (Vänern med öar och strandområden) är på grund av sina 
natur- och kulturvärden av riksintresse för frilu  sliv och turism enligt miljöbalken 4 kap 2 §. 
Vänerskärgården i sin helhet inom Karlstads kommun är även enligt miljöbalken kap 3 av rik-
sintresse för frilu  sliv (gränsen för riksintresseområdet går i fastlandsstrandlinjen). Vänern är 
även av riksintresse för yrkesfi ske och sjöfart. 

E18 är av riksintresse för kommunika  oner.

Företagets grundidé bedöms kunna vara förenligt med riksintresset Vänerhavet ur e   frilu  s-
livs- och turismperspek  v. Verksamheten bedöms heller inte komma i konfl ikt med övriga 
riksintressen. 
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Bortvalda alterna  v
E   fl ertal lägen har diskuterats men valts bort pga läge, storlek samt markförhållanden, som 
exempelvis Göteborgsudden. E   annat bortvalt alterna  v utgör planprogrammets alterna  v 
från 2011, med en upplevelsepark på ängarna och fotbollsplanerna på båda sidor om entré-
vägen in  ll Skutberget. En etablering i de  a läge har bedömts kunna bidra  ll a   stänga av 
Skutbergsområdet från besökare vilket medför a   det krävs en helt ny entré in  ll området, 
vilket bedömts som svårt a   lösa. Läget medger också enbart verksamhet på pla   mark utan 
skog och med minimal va  enkontakt i e   ej badbart läge, vilket inte är aktuellt för aktören. 
Fotbollsplanerna väster om entrévägen används mindre och mindre, men fungerar sam  digt 
som extra parkering sommar  d för badgäster mfl . Denna funk  on bedöms vik  g a   ha kvar 
varför alterna  vet inte bedömts som aktuellt för fortsa   diskussion. 

Planområdets förslag  ll läge för upplevelseverksamhet har valts bort som alterna  v främst 
pga terrängförhållandena. Den pla  a marken är ej aktuell för aktören, och det har bedömts 
omöjligt, a   inom e   rimligt  dspespek  v, konstruera och nyskapa en kuperat skogsterräng 
med tlllhörande vegeta  on.. 
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ÖVERSIKT ALTERNATIVA LÄGEN
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SKUTBERGET ÖSTER 



Område Skutberget öster
Storlek och belägenhet
24 ha inklusive va  enområdet. Området ligger ca 6 km väster om Karlstads centrum, 1 km 
väster om Bergviks köpcentrum, inom frilu  sområdet Skutberget. 

Terrängförhållanden, strand 
De södra delarna av området samt öarna är kuperade och skogbevuxna med hällmarkstall-
skog. Området har delvis en klippstrand mot Vänern i öster och delvis en uppbyggd badvik 
med sand som övergår i en pir och kajer för båtangöring. Stora delar av området är påverkat,-
dels genom bebyggelse och dels genom asfaltsytor för parkering, kajer, båtramper etc. Inom 
området fi nns rela  vt mycket bebyggelse, i form av både fri  dsstugor för uthyrning, arrende, 
duvslag mm och en större byggnad som utgjort mo  onscentral. Norra delen av området be-
står av e   öppet gräsbevuxet fält som  digare använts som driving range och nu står oanvänt 
och som övergår i en vassbevuxen och sumpig strand mot Vänern. Området väster om entré-
vägen in på området utgör öppna gräsytor med fotbollsplaner. 

Möjlighet  ll samverkan med andra verksamheter, överna  ning mm
Stor samverkansmöjlighet fi nns med Skutbergets campingplats, där det fi nns både stugor och 
plats för husvagnar, husbilar och tält. En temapark bedöms kunna bidra med en restaurang  ll 
området. 

Tillgänglighet - möjligheter a   ta emot besökare både med och utan bil
Området nås med bil från Skutbergsmotet på E18. Skutbergsmotet har låg standard men pla-
neras a   byggas om med bä  re påfarter på E18. Området har reguljär kollek  vtrafi k från Karl-
stad centrum, vilket möjliggör arbete med gröna resplaner etc. Cykelväg fi nns från Karlstads 
centrum fram  ll Skutbergsvägen. Ytor fi nns för a   anlägga parkering vid infarten  ll området.  

Fri  dsboende, närboende m fl 
Öster om utredningsområdet fi nns permanent privatägd bostadsbebyggelse i förlängningen 
av Axelines väg.  Inom utredningsområdet är öarna i stort se   helt priva  serade med fri  ds-
bebyggelse som står på kommunal mark, som upplåts genom arrendeavtal. Längs klippstran-
den norr om badviken, söder om drivingrangen, ligger fyra småstugor, som ägs och hyrs ut av 
kommunen. De fyra uthyrningsstugorna har e   kulturhistoriskt värde. 

Påverkan på natur- och frilu  svärden 
2012-2013 gjordes en generell naturvärdesinventering på skogen i utredningsområdet (utom 
öarna). Den bedömdes ha må  ligt värde. Skogsområdet används  ll större delen  ll fris-
beegolf samt för arrende- och uthyrningsstugor, vilket gör a   skogsområdet  ll största delen 
inte upplevs  llgängligt a   ströva fri   i. Genom området passerar e   kombinerat prome-
nad- och mo  onsspår. De allmänna frilu  svärdena består i huvudsak av grillplatserna samt 

badviken, som lämpar sig för mindre barn och som har rullstolsramp. I anslutning  ll badviken 
fi nns även en pir som fungerar som  llfällig angöring för småbåtar. På området fi nns även 
den numer stängda mo  onscentralen. Av de totalt ca 200.000 bilar som passerade in genom 
portalen,  ll både campingen och  ll frilu  sområdet under 2015, besökte ca  90.000 mo  ons-
spåren. E   stort antal besökte också badstränderna och klipporna söder om Skutbergsgården 
och campingen. Besöksantalet i denna del utgör  ll större delen passager genom området, 
dels på mo  onsspåren men även för promenad ut mot de södra delarna av Skutberget. De 
som stannar i området stannar för a   bada i viken, grilla eller besöka mo  onscentralen. Om 
området tas i anspråk måste dessa värden ersä  as i annat läge. 

Angöringsmöjligheter för verksamhetens internlogis  k
Goda möjligheter fi nns a   etablera separat entré för interntrafi k  ll området. 

Planläge och Strandskydd 
Hela Skutbergets va  ennära område är utpekat i den kommunala översiktsplanen för upple-
velseverksamhet. Området omfa  as också av e   planprogram som pekar ut delar av området 
för en upplevelseverksamhet för omkring 700.000 besökare/år. Området saknar detaljplan 
men har sedan länge varit utpekat som lämpligt för e   konkurrenskra  igt regionalt besöksmål 
som kan stärka kommunens och regionens a  rak  onskra   och varumärke. Över  d har an-
läggningar som Skara sommarland, inomhusskidbackar, hotell, äventyrsbad mm diskuterats. 
Området omfa  as delvis av utökat strandskydd. De största strandskyddsvärdena bedöms 
utgöra framför allt badviken och grillplatserna. 

Genomförbarhet för såväl kommunen som aktören
Utredningsområdet utgör en del av Skutberget som under lång  d påverkats av olika mänskli-
ga ingrepp. Enbart 12-14 % av området är idag  llgängligt för allmänheten för rörligt frilu  sliv, 
som grill och bad. Dessa frilu  sak  viteter bedöms kunna ersä  as i andra mer a  rak  va lägen 
på Skutberget. Fri  dshusarrendena går ut 2021 respek  ve 2019. Samverkansmöjligheterna 
med campingverksamheten är stora. En temapark i de  a läge bedöms ha stora möjligheter 
a   även kunna fungera väl  llsammans med övriga frilu  sak  viteter och den rekrea  onsmiljö 
som Skutberget erbjuder. Krav behöver dock formuleras i planer, avtal och visioner kring an-
passningen  ll omgivande natur mm för a   säkerställa a   en etblering uppfyller målsä  ning-
en a   övrigt frilu  sliv och rekrea  on ska kunna utvecklas i området. 

Skutberget som helhet utgör en stark målpunkt för frilu  sliv och rekrea  on. Alterna  vet 
innebär dock en begränsad påverkan på de vik  ga värdena på Skutberget. E  ersom läget på 
Skutberget sedan lång  d  llbaks pekats ut i såväl planer som andra kommunala ställnings-
taganden, som lämpligt för en upplevelseanläggning med e   stort antal besökare, sam  digt 
som områdena idag utny  jas marginellt för det rörliga allmänna frilu  slivet, bedöms de  a 
sammantaget utgöra e   mycket bra läge för en temapark för Muminvärlden. 



SKUTBERGET VÄSTER
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Område Skutberget väster
Storlek
Ca 14 ha

Belägenhet, terrängförhållanden, strand
Ca 6 km väster om Karlstads centrum, 1 km väster om Bergviks köpcentrum, inom frilu  som-
rådet Skutberget. Området är skogsbevuxet med en strandlinje vars inre delar delvis håller på 
a   växa igen med vass. Området spli  ras av campingområdet som skär in mot stranden i e   
fl ertal lägen. 

Möjlighet  ll samverkan med andra verksamheter, överna  ning mm
Stor samverkansmöjlighet fi nns med Skutbergets campingplats, där det fi nns både stugor och 
plats för husvagnar, husbilar och tält. 

Tillgänglighet - möjligheter a   ta emot besökare både med och utan bil
Området nås med bil från Skutbergsmotet på E18. Avståndet är ca 600 meter. Området har 
reguljär kollek  vtrafi k från Karlstad centrum, vilket möjliggör arbete med gröna resplaner etc. 
För cyklande fi nns cykelväg från Karlstads centrum fram  ll Skutbergsvägen. Skutbergsmotet 
har låg standard med planeras a   byggas om med bä  re påfarter på E18. Vissa ytor fi nns för 
a   anlägga parkering vid infarten Längs med Bomstadvägen.

Närboende m fl 
Väster om området fi nns permanenta bostäder. Utpekat område kräver a   del av campingen 
fl y  as. 

Påverkan på natur- och frilu  svärden 
Västra delen av Skutberget har av e   fl ertal parter pekats ut som den mest värdefulla delen 
av Skutbergets va  ennära områden, med en fri horistont ut mot Vänern. Det är här de fi naste 
stränderna fi nns både för klippbad och sandbad, samt kuperad skog ut mot Vänern. Delar av 
stranden har utgjort naturiststrand sen länge. Skogen inventerades 2012-2013 och naturvär-
dena i området bedöms som höga  ll må  liga. Stora delar av skogen upptas av frisbeegol  a-
nan, som utgör e   hinder för andra ak  viteter och annat frilu  sliv. Området korsas i öst-väst-
lig riktning av promenad- och mo  onsspår, vilket måste dras om. Tillgängligheten är svår för 
personer som har svårt a   ta sig fram i terräng. 

Angöringsmöjligheter för verksamhetens internlogis  k
Goda möjligheter  ll angöring om området kan angöras via campingen. 

Planläge och Strandskydd 
Området saknar plan, men fi nns upptaget i kommunens översiktsplan som upplevelseverk-
samhet. I planprogrammet för området pekas dock området ut som naturmark för frilu  sliv. 

Genomförbarhet för såväl kommunen som aktören
Området är spli  rat pga campingen, som skär in i området vilket  försvårar en samlad etable-
ring inom området. En etablering här tar den mest betydande delen av Skutbergets frilu  s-
områden varför kommunen inte se   de  a alteran  v som genomförbart. 

Området skulle dock rent teore  skt kunna utgöra en alterna  v placering  ll en temapark 
e  ersom området är utpekat i översiktsplanen. E  ersom området bedömts utgöra det mest 
värdefulla på Skutberget, framför allt u  från Vänerkontakten, de höga naturvärdena och a   
frilu  slivet  llskrivs mycket höga värden pga badmöjligheterna och utsikten, har västra de-
larna av Skutberget dock bedömts utgöra som e   betydligt sämre alterna  v än östra Skutber-
get, där stora delar inte i dagsläget upplevs som priva  serade och ej  llgängliga. 



BERGVIKS UDDE 



Område  Bergviks udde

Storlek
Udden, delområde 1: 11 ha
Delområde 2: 1,5 ha

Belägenhet, terrängförhållanden, strand
Området ligger ca 5 km väster om Karlstads centrum och i omedelbar anslutning  ll Bergviks 
köpcentrum. Bergviksudde är en skogbevuxen klippa, som högst ca 15 meter över Vänerns 
nivå. Mellan udden och Bergviksvägen består marken av betad strandäng (våtmark) som ingår 
i ängs- och hagmarksinventeringen från 2012. Strandängarna ger en karaktärsstark entré  ll 
området som bidrar  ll områdets värde som u  lyktsmål.

Möjlighet  ll samverkan med andra verksamheter, överna  ning mm
Stor samverkansmöjlighet fi nns med IKEA som ligger i direkt anslutning  ll området. Läget 
invid de storskaliga köpladorna med parkeringen bidrar dock inte  ll upplevelsen av a   man 
drar sig undan från resten av världen, med en naturbetoning. Närmaste överna  ningsmöjlig-
het är campingområdet på Skutberget. 

Tillgänglighet - möjligheter a   ta emot besökare både med och utan bil
Området nås från E18 via Bergviksvägen. Från E18 österut måste man passera Bergviks köp-
centrum för a   nå området. För a   nå själva udden – krävs en promenad på ca 500 meter.
För a   anordna parkering behöver den inre delen av strandängsområdet fyllas ut.

Allmänheten, närboende m fl 
En bostadsfas  ghet strax söder om IKEA gränsar  ll området. Öster om viken ligger Bergviks 
villaområde, som dock bedöms ligga på e   helt godtagbart avstånd från en ev anläggning. 

Påverkan på natur- och frilu  svärden, 
Udden har fi na klippstränder ut mot Vänern i sydväst. En promenads  g med rastplatser har 
anlagts kring udden. Strandområdet ny  jas som frilu  sområde av Karlstadborna, och har 
blivit alltmer känt som besöksmål. Området är helt jungfruligt och utgör e   rent naturområde 
som idag är möjligt a   ny  ja för a   ströva fri   i i skog och mark. Skogen har högt naturvärde 
och utgör nyckelbiotop. Bergknallen utgör e   stort område som i dagsläget är rela  vt o  ll-
gängligt och outny  jat. 

Angöringsmöjligheter för verksamhetens internlogis  k
Möjligheten  ll en egen anslutningsväg  ll temaparken för intern servicetrafi k är problema  sk 
utan a   behöva slå sönder odlingslandskapet som är en betydande del av områdets lockelse. 
A   ansluta österifrån bedöms svårt pga markfrhållanden.

Planläge och Strandskydd 
Bergviks udde och strandängen öster om IKEA utgör parkmark (fri  dsområde) i gällande de-
taljplan (fastställd 1974). Området omfa  as inte av strandskydd, men vid en  ev planändring 
inträder generellt strandskydd om 100 meter som ska omprövas. 

Genomförbarhet för såväl kommunen som aktören
Bergviks udde skulle ha stora kvaliteter för en lokalisering av Muminvärlden om man ser  ll 
parkering, va  enkontakt, utsikt, klippor och möjligheter  ll bad. Området bedöms dock ha 
stora problem avseende genomförbarhet såväl för kommunen som för aktören. Muminvärl-
den ser inte området som intressant för en etablering på grund av den i stort se   orörda 
naturmiljön, som oavse   grad av hänsyn skulle påverkas nega  vt av etableringen. Kommunen 
ser a   det skulle krävas stora ingrepp för a   dra fram va  en- och avlopp samt skapa  llgäng-
lighet  ll området för såväl fordon som besökare, vilket riskerar slå sönder det anslutande 
landskapet med strandängar. Ingreppet i den hi   lls orörda udden bedöms sammantaget med 
anslutningsvägar bli stort. 



GERHOLMEN
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Område Gerholmen 
Storlek
Området är ca 35 ha. Holmen i söder omfa  ar ca 6 ha

Belägenhet, terrängförhållanden, strand
Området ligger i sydöstra delen av Karlstads tätortsbebyggelse, ca 4,5 km från centrum. Om-
rådet är plant (u  yllnadsområde, sand) förutom en några meter hög  digare ö längst i söder. 
Området är bevuxet med rela  vt ung lövskog, utom själva holmen som är bevuxen med äldre 
lövskog. I stort se   hela området omges av e   omfa  ande vassbälte. Området används för 
motocrosskörning och paintball. 

Möjlighet  ll samverkan med andra verksamheter, överna  ning mm
Inga överna  ningsmöjligheter fi nns i närheten, och heller inga samverkansmöjligheter med 
närliggande besöksnäringsverksamheter. 

Tillgänglighet - möjligheter a   ta emot besökare både med och utan bil
Området är idag svår  llgängligt för besökare – det nås från Örsholmsleden via Lambergets 
industriområde och är svårt a   hi  a  ll. I fram  den, när ny sträckning av Välsviksleden och 
ny bro över älven fi nns, blir  llgängligheten mycket bä  re. Området är stort vilket gör a   det 
fi nns go   om plats a   anordna  llräckligt med parkering. Området är dock i högsta grad bilbu-
ret pga läget längst ut i industriområdet. 

Närboende m fl 
Inga boende fi nns i närheten.

Påverkan på natur- och frilu  svärden 
En del av skogen på holmen är nyckelbiotop och utgör lövnaturskog. U  yllnadsområdet består 
av ung naturskog, som enligt Karlstads mångbruksplan har en hög fram  da naturvårdspoten-
 al. Målsä  ningen för området är a   utveckla den lövnaturskog som fi nns i samklang med 

fri  dsak  viteter.

Angöringsmöjligheter för verksamhetens internlogis  k
Goda möjligheter fi nns a   lösa angöring med interntrafi k. 

Planläge och Strandskydd 
Området omfa  as inte av strandskydd då det var planlagt när strandskyddet infördes. Strand-
skydd om 100 meter ska dock omprövas vid upprä  ande av ny detaljplan. Området är  ll stör-
re delen planlagt för hamnändamål. Holmen i söder är parkmark. Den östra delen av området 
är inte planlagd. Ny detaljplan krävs för området som helhet.

Genomförbarhet för såväl kommunen som aktören
Gerholmen skulle kunna bli e   spännande besöksmål längre fram i  den när Örsholmen på-
börjat en omvandlingsprocess  ll mer blandad stadsbebyggelse. En sådan omvandling ligger 
dock långt fram i  den och innan dess är området svårt a   hi  a  ll och oinbjudande. Över-
svämningsrisken är påtaglig i området. Kommunen bedömer inte de  a läge som intressant i 
dagsläget för en motsvarande verksamhet. Aktören bedömer området som ointressant pga 
avsaknaden av den kuperade terrängen. 



VÄLSVIKEN - ALSTERSNÄSET



Område Alstersnäset väster
Storlek
Ca 26 ha

Belägenhet, terrängförhållanden, strand
Området ligger mellan järnvägen och Vänerstranden, ca 5 km från Karlstads centrum och 1 km 
söder om E18 (Universitetsmotet). Området består av en skogbevuxen höjdrygg, som högst ca 
20 m över Vänerns yta. På höjden växer huvudsakligen tallskog och längs stranden strandnära 
lövskog. Va  enområdet består av e   drygt 200 meter bre   vassbälte. Ingen bebyggelse fi nns 
i området.

Möjlighet  ll samverkan med andra verksamheter, överna  ning mm
Inga överna  ningsmöjligheter fi nns i närområdet. Samverkansmöjligheter med Välsvikens 
handelsområde bedöms vara små pga avståndet och barriärerna emellan. En besöksverksam-
het på Alstersnäset skulle i fram  den kunna samverka med Alsters herrgård men även här 
saknas acceptabla kopplingar för gående mfl  över järnvägen. 

Tillgänglighet - möjligheter a   ta emot besökare både med och utan bil
Tillgängligheten  ll området är idagsläget mycket låg. Med bil är området svårt a   nå och 
hi  a, men en bilanslutning fi nns västerifrån. Området nås i övrigt från Kronoparksmotet, via 
en bro för gående. Den befi ntliga bron över järnvägen planeras ersä  as av Trafi kverket med 
en tunnel under spåren. Det är ännu oklart om bron över spåren kommer a   ligga kvar. Såvida 
en bro förläggs över spåren, kan parkering anordnas inom området.

Närboende m fl 
Inga boende fi nns i närområdet. Norr om området fi nns Lö  ergs nya lagerbyggnad samt 
annan industrimark och Heden industriområde i väster. 

Påverkan på natur- och frilu  svärden 
Längs stranden går en väl frekventerad vandringsled – Frödingleden – som förbinder tätorts-
området med Alsterdalen, och Alsters herrgård. Två delområden längs sydöstra stranden och 
på land klassas som nyckelbiotop (grannaturskog respek  ve åldrig gammal hällmarkstallskog). 
I övrigt klassas naturen som klass 3 (påtagligt naturvärde) eller klass 4 (visst naturvärde). Om-
rådet har fågeltorn och grillplatser med utsikt över vassbältet. 

Angöringsmöjligheter för verksamhetens internlogis  k
En separat angöring med interntrafi k  ll området kan bli svår a   åstadkomma pga järnvägen 
och den barriär den utgör. A   kombinera internlogis  k med angöringen av besökare är inte 
önskvärt och kan innebära stora svårigheter vid högsäsong, när antalet besökare är som störst 
och då kravet på interntrafi k också ökar.

Planläge och Strandskydd 
Området är inte planlagt, men ingår som en del i arbetet med en fördjupad översiktsplan för 
Välsviken, som nyligen varit på samråd. I samrådsförslaget föreslås området närmast stranden 
sparas som naturmark, medan de norra delarna bebyggs med bostäder. Norr om området pla-
neras en ny omlastningsterminal för järnvägstransporter. Utvidgat strandskydd om 200 meter 
gäller för området.

Genomförbarhet för såväl kommunen som aktören
Kommunen bedömer  llgängligheten  ll området som e   mycket stort hinder, liksom avsak-
naden av kringliggande funk  oner som camping eller annan överna  ning. Järnvägen utgör 
redan i dagsläget en kra  ig barriär e  ersom det inte fi nns   llräckliga passager för a   göra 
Alstersnäset  llgängligt. Statens planer på ombyggnad omfa  ar idagsläget inga y  erligare 
kopplingar över järnvägen, vilket gör området omöjligt a   utveckla för den här typen av verk-
samhet, med de besöksströmmar som förväntas. Området har vissa förutsä  ningar a   vara 
intressant för besöksnäringsverksamhet, men ingreppen i den orörda naturmarken bedöms 
dock bli onödigt stort jämfört med alterna  vet på östra Alstersnäset. Nyckelbiotoper i strand-
skyddsområdet innebär a   det sannolikt blir svårframkomligt ur strandskyddssynpunkt.

Aktören bedömer inte läget som intressant pga a   området är ostört som naturområde idag 
samt pga avsaknaden av öppna stränder med de  llstånd för muddring mm som kommer a   
krävas, samt pga avsaknaden av stödfunk  oner som överna  ningsmöjligheter etc. 



VÄLSVIKEN - ALSTERSNÄSET



Område Alstersnäset öster

Storlek
Ca 30  ha

Belägenhet, terrängförhållanden, strand
Området ligger mellan järnvägen och Vänerstranden, ca 5 km från Karlstads centrum och 1 km 
söder om E18 (Universitetsmotet). Området består av en skogbevuxen höjdrygg i nordost-syd-
västlig riktning som i sin högsta del ligger ca 20 meter över Vänerstranden. Skogen består 
huvudsakligen av tallskog. I strandzonen lövskog med inslag av gran. Stranden är låglänt. 
Va  enområdet är kra  igt vassbevuxet, vasszonen är dock inte lika bred som i västra delen av 
Alstersnäset. Ingen bebyggelse fi nns i området.

Möjlighet  ll samverkan med andra verksamheter, överna  ning mm
Inga överna  ningsmöjligheter fi nns i närområdet. Samverkansmöjligheter med Välsvikens 
handelsområde bedöms vara små pga avståndet och de fysiska barriärerna emellan. En be-
söksverksamhet på Alstersnäset skulle i fram  den kunna samverka med bl.a Alsters herrgård 
men även här saknas acceptabla kopplingar för gående mfl  över järnvägen, vilket gör a   rik  -
ga samverkansmöjligheter i dagsläget saknas. 

Tillgänglighet - möjligheter a   ta emot besökare både med och utan bil
Tillgängligheten  ll området är idagsläget mycket låg. Med bil är området svårt a   nå och 
hi  a, men en bilanslutning fi nns västerifrån. Området nås i övrigt från Kronoparksmotet, via 
en bro för gående. Den befi ntliga bron över järnvägen planeras ersä  as av Trafi kverket med 
en tunnel under spåren. Det är ännu oklart om bron över spåren kommer a   ligga kvar. Såvida 
en bro förläggs över spåren, kan parkering anordnas inom området.

Närboende m fl 
Inga boende fi nns i närområdet. En fördjupad översiktsplan för Välsviken har nyligen varit på 
samråd. I samrådsförslaget föreslås a   området närmast stranden sparas som naturmark, 
medan de norra delarna bebyggs med bostäder. 

Påverkan på natur- och frilu  svärden 
Längs stranden går en väl frekventerad vandringsled – Frödingleden – som förbinder tätort-
sområdet med Alsterdalen och Alsters herrgård. En mindre del av området är klassad som 2 
(högt naturvärde), i övrigt klass 3 och  ll viss del också klass 4.

Angöringsmöjligheter för verksamhetens internlogis  k
En separat angöring med interntrafi k  ll området kan bli svår a   åstadkomma pga järnvägen 
och den barriär den utgör. A   kombinera internlogis  k med angöringen av besökare är inte 

önskvärt och kan innebära stora svårigheter vid högsäsong, när antalet besökare är som störst 
och då kravet på interntrafi k också ökar.

Planläge och Strandskydd 
Området är inte planlagt, men ingår som en del i arbetet med en fördjupad översiktsplan för 
Välsviken, som nyligen varit på samråd. I samrådsförslaget föreslås området närmast stranden 
sparas som naturmark, medan de norra delarna bebyggs med bostäder. Området gränsar  ll 
område av riksintresse för kulturmiljövård (Alsterdalen). För området gäller utvidgat strand-
skydd om 200 meter.

Genomförbarhet för såväl kommunen som aktören
Området har förutsä  ningar a   bli e   intressant område för en besöksnäringsverksamhet. 
Kommunen bedömer dock  llgängligheten  ll området som en mycket stort hinder liksom 
avsaknaden av kringliggande funk  oner som camping eller annan överna  ning. Järnvägen 
utgör redan i dagsläget en kra  ig barriär e  ersom det inte fi nns   llräckliga passager för a   
göra Alstersnäset  llgängligt. Statens planer på ombyggnad omfa  ar i dagsläget inga y  erli-
gare kopplingar över järnvägen, vilket gör området omöjligt a   utveckla för den här typen av 
verksamhet, med de besöksströmmar som förväntas. 

Avsaknaden av öppna stränder gör området ointressant för Muminvärlden. Aktören bedömer 
heller inte läget som intressant pga den orörda naturen samt avsaknad av möjligheter  ll 
samordning med överna  ning och andra besöksnäringsverksamheter. 



Område Jäverön
Storlek, Belägenhet, terrängförhållanden, strand 
En fristående ö (ca 9,5 km2) ca 13 km från centrum, med arrendestugor på den västra stran-
den samt mer orörda områden på de östra delarna. På ön fi nns en gård, som arrenderar mark 
av kommunen, och bedriver jordbruk samt en mindre besöksnäringsverksamhet på ön.

Möjlighet  ll samverkan med andra verksamheter, överna  ning mm
Samordning med gårdens verksamhet fi nns, men överna  ningsmöjligheter i området saknas. 

Tillgänglighet - möjligheter a   ta emot besökare både med och utan bil
I princip o  llgänligt för de besöksströmmar som kan förväntas, både avseende  llfartsvägar på 
fastlandssidan vid Herrön, samt via överfart med färja  ll området. Vägbreddning är svårt pga 
omgivande bebyggelse kring vägen på Herrön. E   mycket bilburet läge e  ersom busstrafi k  ll 
området saknas. Parkeringsproblem redan idag på fastlandssidan. Små ytor a    llgå gör det i 
princip omöjligt a   lösa parkeringen. En bro  ll ön medför stora konsekvenser på det öppna 
naturlandskapet på öns norra sida. 

Närboende m fl 
Arrendestugor samt e   fastboende hushåll på Jäverö gård.

Påverkan på natur- och frilu  svärden 
Området är avsa   för frilu  sliv i översiktsplanen. Områden med biotopskydd fi nns spridda 
över ön. Större delen av ön har skogsterräng med inslag av åker- och ängsmark.  Runt hela ön 
fi nns e   fl ertal vandringsleder.

Angöringsmöjligheter för verksamhetens internlogis  k
I det närmaste omöjlig a   lösa utan stora ingrepp i det öppna strandlandskapet. 

Planläge och Strandskydd 
Området ingår som e   utredningsområde i kommunens LIS-plan. Fortsa   planläggning ska 
dock föregås av programarbete för a   utreda och lösa frågor kring VA, sophämtning, angöring 
med bil och kollek  vtrafi k, förhållningssä    ll känsliga strandängar etc.

Genomförbarhet för såväl kommunen som aktören
Kommunen bedömer inte de  a läge som överhuvudtaget genomförbart i dagens läge. 
Tillgänglighet saknas  ll området. Området ligger långt från centrum vilket ökar belastningen 
med biltrafi k. För a   kunna lösa angöringstrafi k med servicetrafi k behövs nya väganslutningar 
på ön och en ev bro vilket kommer a   innebära a   entrén, strandängar och övriga miljöer på 
ön slås sönder. 
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Område Mariebergsskogen

Storlek, Belägenhet, terrängförhållanden, strand 

7-8 ha. I direkt anslutning  ll centrala Karlstad. Nära op  mala terrängförhållanden för verk-
samheten, förutom Vänerkontakten. 

Möjlighet  ll samverkan med andra verksamheter, överna  ning mm
Stor samverkansmöjlighet med hotell, restauranger, andra besöksangelägenheter etc i centra-
la Karlstad. 

Tillgänglighet - möjligheter a   ta emot besökare både med och utan bil
Stor möjlighet a   ansluta med bil men framför allt med buss, cykel och gång. 

Närboende m fl 
Bostadsområden ligger i direkt anslutning nordväst om området. 

Påverkan på natur- och frilu  svärden 
En etablering av en temapark här skulle innebära stora konsekvenser på dagens frilu  sliv i 
Mariebergsskogen. Området har i dagsläget över 500.000 besökare ur alla åldersgrupper, som 
skulle få en stor begränsning i användningen av Mariebergsskogen. Större delen av skogsom-
rådet skulle behöva hägnas in. Närliggande skolor, förskolor etc ny  jag skogen o  a för under-
visning, u  lykter, skolavslutningar mm. Området utgör e   av stadens vik  gaste besöksmål för 
karlstadbor. För a   kunna nå Vänern kommer området för allmänheten skäras av.

Angöringsmöjligheter för verksamhetens internlogis  k
Goda. 

Planläge och Strandskydd 
Dona  onsstadgarna för Mariebergsskogen har vid  digare diskussioner om liknande mindre 
etableringar visat sig utgöra e   hinder för etablering av en liknande kommersiell verksamhet.

Genomförbarhet för såväl kommunen som aktören
Området bedöms även som svårgenomförbart pga dona  onsstadgarna, och sam  digt för 
litet för Muminvärlden för a   vara aktuellt. Men framför allt är de  a Karlstadbornas vik  gas-
te frilu  slivs- och rekrea  onsresurs i staden. En etablering i Mariebergsskogen bedöms inte 
 llföra mervärden för Karlstad som stad, e  ersom e   besöksmål slår ut e   annat. Området är 

välfrekventerat av såväl besökare, som boende i närområdet. Läget bedöms därför som helt 
olämpligt. 
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SLUTSATSER ALTERNATIVA LÄGEN



Sammanfa  ning bedömning respek  ve läge
Östra delen av Skutberget inklusive öarna är  ll stora delar priva  serade genom arrende-
stugor och uthyrningsstugor för privat bruk. Större delen av skogspar  et ianspråktas av fris-
beegolf som utesluter annan verksamhet i området. 1/3 av området utgör före de  a driving 
range, parkeringar, duvslag, båtramper mm  - ytor som idag inte utny  jas alls av frilu  slivet. 
Huvuddelen av området är således idag inte fri    llgängligt för allmänheten som öppna 
strövområden. Det primära värdet för frilu  slivet ligger i grillplatser, kanotuthyrning och 
badplatsen för barn och rullstolsburna. Här ligger även mo  onscentralen som stängdes 2016. 
Samtliga befi ntliga verkamheter bedöms kunna lösas i nya lägen. Naturvärdena bedöms som 
må  liga i området. Planmässigt är området utpekat i översiktsplan 2012 för upplevelseanlägg-
ning, vilket gör a   området bedöms som lämpligt för en temapark. Det kräver dock a   övriga 
verksamheter som grillplatser mm ersä  s i annat läge. Den sammantagna bedömningen gör 
området mycket intressant för etablering av en temapark. 

Västra delen av Skutberget har av e   fl ertal parter pekats ut som den vik  gaste delen av 
Skutbergets va  ennära områden, med en fri horistont ut mot Vänern. Det är här de fi naste 
stränderna fi nns både för klippbad och sandbad, samt kuperad skog ut mot Vänern. Till-
gängligheten är dock svår för personer som har svårt a   ta sig fram i terräng. Stora delar av 
området utgör skog som idag utny  jas för frisbeegolf, vilket gör a   stora delar av skogspar  et 
inte är  llgänglig a   ströva fri   på. Frilu  slivet  llskrivs dock mycket höga värden pga badmöj-
ligheterna och utsikten. E  ersom området bedöms utgöra det mest värdefulla på Skutberget, 
framför allt u  från Vänerkontakten, utgör det e   sämre alterna  v än östra Skutberget. 

Bergviks udde utgör en udde med höga natur- och frilu  svärden. Området är lite undan-
gömt men har stora rekrea  va värden och öppen kontakt med Vänern. Naturen är kuperad 
och området har vackra badklippor och små badvikar. Udden utgör en nyckelbiotop med 
värdefull natur. En välfrekventerad s  g går utmed hela strandområdet med iordningsställda 
rast- och grillplatser. Pga de stora natur- och frilu  svärdena bedöms området inte som det 
lämpligaste läget för en upplevelseanläggning. Även aktören anser a   ingreppen blir för stora. 

Alstersnäset väster utgör en vacker udde ut i Vänern, med kulturhistoriska lämningar, 
kuperad skog etc , men omgärdas av e   fl era hundra meter bre   bälte av vass. A   skapa en 
fri strandlinje innebär stora ingrepp på djur- och fågellivet i vassen. Frödingleden passerar 
utmed udden, och fågeltorn, grillplatser etc tyder på e   frekvent utny  jande av området. 
Området bedöms kräva stora infrastrukturinvesteringar för a   komma ifråga för en temapark, 
vilket inte bedömts som genomförbart i dagsläget. Järnvägen utgör en barriär, liksom fram  da 
omlastningscentral. Ingreppen i naturen både på land och i va  en bedöms bli omfa  ande och 
aktören är heller inte intresserad av en etablering i de  a läge. 

Alstersnäset öster utgör e   bä  re läge än västra Alstersnäset och här fi nns en sam-
verksansmöjlighet med Alsters herrgård för rä   verksamhet. Läget är sam  digt helt o  ll-
gänglgt i dagsläget och svårt a   genomföra pga de omfa  ande infrastrukturinvesteringar i 
bl.a VA, vägnät etc som krävs för a   få området a   fungera. Inga nya kopplingar fi nns heller i 
Trafi kverkets förslag  ll ombyggnader av spåren, vilket bedöms som e   hinder för utveckling. 
Här utgör järnvägen utgör en stor barriär. Området har poten  al i fram  den för olika besök-
snäringsversamheter, men pga  llgängligheten är området inte aktuellt i dagsläget. Aktören är 
inte intresserad av en etablering i de  a läge pga natur- och strandförhållanden. 

Jäverön ligger långt ut jämfört med övriga alterna  v, och har mycket låg  llgänglighet med 
såväl bil, buss och anslutningar  ll ön genom färjan. En omvandling för a   möjliggöra en te-
mapark på ön skulle innebära a   stora delar av den bevaransvärda miljö som fi nns på ön slås 
sönder genom infrastruktur, VA mm, som krävs för a   få parken a   fungera. Läget bedöms 
också ligga för långt bort för a   kunna samverka med övrigt besöksnäringsutbud i Karlstad. 
Läget bedöms inte lämpligt i dagsläget för den här typen av etableringar. 

Mariebergsskogen har diskuterats som alterna  v plats för etablering av en temapark. Natu-
ren är den rä  a sam  digt som  llgången  ll va  en fi nns i anslutning  ll en kuperad skogster-
räng. Området utgör dock e   redan fungerande besöksmål, för såväl lokala Karlstadsbor som 
för utsocknes besökare, med årligen omkring 500.000 besökare. Området är redan i dag e   
av våra mest utny  jade och en etablering här skulle innebära a   den befi ntliga verksamheten 
slås ut. Det är heller inte  llämpligt med de stadgar som följer Mariebergsskogens förvaltning.

Slutsats av lokaliseringsutredning
Karlstads kommuns slutsats av lokaliseringsutredningen är a   alterna  v Östra Skutberget, 
jämfört med övriga möjliga alterna  v, har stora fördelar och utgör det mest lämpliga läget för 
etablering av en temapark för Muminvärlden, både u  från de förutsä  ningar som råder på 
respek  ve läge samt u  från den verksamhet som temaparken erbjuder. En temapark bedöms 
även kunna fungera väl  llsammans med e   utvecklat frilu  slivs- och rekrea  onsområde på 
Skutberget.

Som delar i ställningstagandet kan nämnas bl a planläget, terrängförhållanden och va  enkon-
takt, möjlighet a   ly  a Vänern som turismmål, det låga utny  jandet av  det utpekade områ-
det  för allmänt frilu  sliv samt   llgängligheten med bil, buss och cykel, parkeringsmöjligheter 
samt möjligheten  ll samverkan med campingen kring överna  ning etc. Övriga lägen har stora 
problem med framför allt  llgänglighet, samverkansmöjligheter och/eller höga naturvärden. 
Dessa problem saknar Östra Skutberget. Vik  gt är dock a   Skutberget parallellt kan fortsä  a 
utvecklas som en målpunkt för frilu  sliv och rekrea  on för karlstadborna och andra. 


