Vision och planprogram
för Skutbergets frilu soch rekrea onsområde
FÖRSLAG TILL SAMRÅDSHANDLING
Dnr 2017-238

Programområdet

Skutberget ligger cirka sju kilometer väster om Karlstad,
vid Vänerns strand och Sörmons naturreservat.

PLANPROCESS
Karlstads kommun har arbetat fram denna vision
och planprogram för Skutbergets frilu s- och
rekrea onsområden. Handlingen ska lägga fast
en långsik g utvecklingsplan, med en målbild och
e fysiskt utvecklingsförslag för programområdet.
Programförslaget har tagits fram i samverkan
med andra parter och parallellt med den detaljplan som tas fram för temaparken för Muminvärlden. Under den 24 maj - 30 juni är förslaget
ll vision och planprogram på samråd enligt PBL
(2010:900) 5 kap 11 §. Då har myndigheter, organisa oner, föreningar och allmänhet möjlighet a
lämna synpunkter på förslaget.
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FÖRORD
Skutbergets utveckling har diskuterats i ﬂera omgångar sedan slutet av 1980-talet
och många idéer har prövats under årens lopp. Området ligger varmt om hjärtat
hos många karlstadbor, som varit ak va i utvecklingen, eller deltagit i föreningsliv,
badat, mo onerat eller campat på området. Det gör a många känner e starkt
engagemang för Skutberget och dess fram d.
Den medborgardialog som genomfördes september-oktober 2017 har fångat in
mycket av vad föreningar och allmänhet vill göra på området samt olika sä a
utveckla området. Områdets styrka är det breda föreningslivet och kombina onen
mellan mo on, bad-, och frilu sliv. Kulturmiljön och ﬂera olika naturtyper gör
området mångface erat och spännande som besöksmål. Det gör a området har
goda förutsä ningar a locka ännu ﬂer karlstadbor som ännu inte hi at hit.
Skutbergets utveckling som helhet består av tre samverkande delar - möjligheten
ll etablering av en temapark, utvecklingen av frilu s- och mo onsområdet samt
en samverkande camping. E er många år av sökande ﬁnns nu en aktör som vill investera i en temapark för sagoberä ande. Det öppnar möjligheter för kommunen
a sam digt kunna satsa på en upprustning och utveckling av frilu s- och rekrea onsområdet. Campingen, som utgör en vik g del av livet på Skutberget och
förstärker områdets förutsä ningar a fungera som arena för föreningsliv, idro stävlingar, turism mm, får därmed också bä re underlag för a kunna utvecklas
posi vt.
Visionen och planprogrammet för Skutberget vill slå fast en fram dsinriktning och
visa på de fysiska utvecklingsmöjligheterna för frilu s- och rekrea onsområdet.
U från Anders Forsells ursprungliga idé - om en plats där bad och träning kunde
förenas och där familjer, både barn och vuxna, kunde vara llsammans ute i naturen - ﬁnns stora möjligheter a vidareutveckla platsen. Målet är a göra området
besöksvänligt u från våra nu da behov av såväl mo ons- och ak vitetsytor som
platser för naturvistelse och återhämtning.
Genom a satsa på både frilu sliv, utomhusak viteter och turism på Skutberget,
ﬁnns nu en unik möjlighet a göra Skutberget ll en av Karlstads främsta besökspunkter och e mycket a rak vt u lyktsmål vid Vänern.
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SAMMANFATTNING
En vik g besöksanledning på Skutberget utgör de mo onsspår som ﬁnns för
löpning, skidåkning, mountainbike, vandring etc. Mo onsspåren är idag koncentrerade främst ll skogarna väster om Bomstadvägen. En annan stor besöksanledning utgör möjligheterna ll sol och bad, framför allt vid stora sandstranden och
klipporna söder om Skutbergsgården. I övrigt används de va ennära delarna av
Skutberget mest för frilu sliv i form av grillning, promenader samt fresbeegolf.
Campingen utgör en vik g del av livet på Skutberget, och gör a många av föreningarna får möjlighet a erbjuda helgarrangemang, tävlingsverksamhet mm.
Planerad temapark hanteras i en separat detaljplan och utgör e vik gt llsko
ll länets besöksnäring som e starkt besöksmål för barnfamiljer vilket i dagsläget
saknas. Detaljplanen för temaparken är nära knuten ll visionen och planprogrammet e ersom etableringen ger vissa förutsä ningar för programområdet som
annars behöver omprövas. Det gäller tex servicebyggnaden samt den nya badviken
med handikappramp som planeras ersä as i den västra delen av området. Även
frisbeegol anan som dri as av Karlstad frisbeesportklubb påverkas av temaparken. Frisbeegol lubben har sedan 2011 e erfrågat e ny läge på I2-skogen, då
man är trängda av andra verksamheter samt saknar markytor a fortsä a utveckla
banan på Skutberget, vilket behövs om antalet utövare ökar. Dialog pågår med föreningen kring en ny etablering. På de ytor som frigörs föreslås nya ak viteter som
äventyrslek, naturparcour, ﬂer grillplatser mm.

Stora badplatsen lockar sommar d många badgäster.

Programförslaget innebär framför allt en förnyelse av de områden som idag är
lågutny jade på Skutberget. De delar av stränder, skogar och fält som ny jas
i liten omfa ning föreslås ly as med en ny u ormning och ny eller utvecklat
innehåll. Inriktningen är a stärka områdets huvudanvändning frilu sliv, mo on
och rekrea on men även llföra e inslag av äventyr och lek, som baseras och
samspelar med naturen och kulturen i området.
Två nya entréplatser föreslås - en i öster och en i väster. Entréplatsen i öster
innebär a beﬁntlig parkering ﬂy as lite längre norrut för a ge plats för e ny
entrétorg med busshållplats och en ny tydligare entré ll både frilu sområdet och
campingen. Beﬁntlig parkering ﬂy as lite norrut och dagens parkeringsytor omvandlas ll ängsytor för lek, samlingar, idro , pulkaåkning, grillning, brännboll etc.
Entréplatsen i väster förstärks med ny hållplats, nya parkeringar, en ny servicebyggnad för omklädning, dusch och bastu samt en ny badvik med bryggor och frilu sbastu, grillplatser mm. I skogen norr samt väster om Bomstadsvägen föreslås
en ny naturanpassad höghöjdsbana och en 9-håls frisbeegol ana.

Illustra on över nya entrén ll frilu sområdet, stora badplatsen och campingen i
öster. I bakgrunden skymtar förslaget ll nya lekängar, Forsellstugan mm. .
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BAKGRUND SKUTBERGETS UTVECKLING
De planmässiga förutsä ningarna för en upplevelseanläggning hanterades i e
planprogram för Skutberget, som godkändes 2011. Där gjordes jämförelser med
upplevelseanläggningar med upp ll 700.000 besökare, och lägen pekades också
ut för hotell, expansionsytor för camping mm dels i skogarna söder om beﬁntlig
camping och dels på fälten i öster. E er programmet för Skutberget har frågan om
en upplevelseanläggning vilat i väntan på lämplig aktör, och Karlstads kommun
har sedan dess parallellt sökt en etablering av e besöksmål som kan a rahera
barnfamiljer och komple era det övriga besöksutbudet i Karlstad.

Tidigare inriktningsbeslut
Skutbergets utveckling har diskuterats sedan slutet av 1980-talet. Kommunfullmäk ge fa ade e inriktningsbeslut år 2005 (21 april, §24) om a Skutberget ska
utvecklas från a i första hand utgöra e frilu sområde av lokalt intresse ll a bli
e besöksområde som a raherar externa besökare. E ﬂertal områden pekades
ut för kommersiell verksamhet. I i övrigt skulle området vara fri llgängligt.
År 2007 tog Kommunstyrelsen (20 nov, § 15) e inriktningsbeslut om upplevelseanläggning och a planeringsmässiga förutsä ningar skulle skapas för en
upplevelseanläggning på Skutberget. Vid beslutet fastställdes e antal inriktningskriterier för en sådan anläggning, som även redovisas i översiktsplan för Karlstads
kommun.

Förfrågan om läge för en va ennära temapark
När Business Värmland ﬁck kontakt med Muminvärlden i Nådendal utgjorde Skutberget e naturligt förslag ll lokalisering, då området både uppfyllde kriterierna
för temaparkens behov, och sedan länge pekats ut som lämpligt för motsvarande
verksamhet. En lokaliseringsanalys för en va enanknuten temapark gjordes för a
pröva ev andra Vänerlägen inom kommunen. I analysen påträﬀades inga alterna va lägen som motsvarar det redan utpekade läget på Skutberget. En avsiktsförklaring a pröva en etablering på Skutberget undertecknades under 2017.

Översiktsplan för Karlstads kommun, som vann laga kra under 2014, pekar ut
a större delen av Skutberget har rekrea onsvärden, samt a hela Vänerområdet
på Skutberget utgör en lämplig plats för en fram da större upplevelseanläggning.
Inriktningen har varit a hi a en åretruntanläggning med stark lokal och regional
prägel, gärna med bad, där fri d, rekrea on, träning, hälso- och friskvård utgör
nyckelord i verksamheten. Huvudsy et är a ge regionen e konkurrenskra igt
besöksmål som genom sin u ormning stärker kommunens och regionens a rakonskra och varumärke. Anläggningen ska vara en föregångare i anpassningen ll
omgivande natur, och ta llvara Vänerns och Klarälvens unika resurser. Byggnader
ska hålla en hög arkitektonisk nivå och utgöra en sevärdhet i sig. Energiförsörjning,
materialval och u ormning ska vara ekologiskt hållbara. Vissa av dessa inriktningsmål som anpassning, energikrav, arkitektur etc är även llämpliga även på annan
utveckling inom Skutberget.

Uppsägning av hyresavtal mellan kommunen och First camp
I samband med a Kultur- och fri dsnämnden, under 2016, sade upp internhyresavtalet med First camp för mo onscentralen, Skutbergsgården samt Fintatorp
2:26 (Fintagården), ini erades Visionsarbetet för Skutberget. Då fanns inga medel
för a kommunen skulle kunna rusta och fortsä a dri a verksamheten i varken
Mo onscentralen eller Skutbergsgården, vilket aktualiserade behovet av en översyn hur Skutbergsområdet ska fortsä a utvecklas och dri as.
Projekt Utveckling av Skutberget 2017
I juni 2017 gav Kommunfullmäk ge berörda förvaltningar en rad uppdrag i sy e
a utveckla Skutbergets frilu sområde. De olika uppdragen drivs som delprojekt
och samlas under projektet Utveckling av Skutberget, som leds av kommunledningskontoret. Sy et med projektet är a göra Skutberget ll en a rak v plats
med upplevelser, kultur, natur och frilu sliv som lockar Karlstadsbor och besökare
ll platsen. Kommunledningskontoret ﬁck i uppdrag a utveckla och färdigställa
påbörjat visionsarbete för Skutberget som reglerar markanvändningen och vilken
typ av verksamheter som ska ﬁnnas i området. Arbetet skulle grundas på en
medborgardialog. Parallellt ﬁck Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag a ta fram
detaljplaner för dels e utvecklat frilu slivsområde som baseras på frilu sliv och
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områdets karaktär, samt för en temapark för Muminvärlden inom utpekat område. I planarbetena ska särskild hänsyn tas ll områdets natur- och kulturmiljö.
Kultur- och fri dsförvaltningen ﬁck i uppdrag a utreda lokalisering, dri sform och
innehåll i en ny serviceanläggning, och ll Teknik- och fas ghetsförvaltningen a
fastställa u ormning och placering av e kommunalt naturreservat på Skutberget.

Medborgardialog 2017
I september 2017 genomförde kommunen en medborgardialog i fyra delar, där
skolor, föreningar, Karlstadsbor, barn och unga llfrågades om hur de använder
Skutberget, vad som fungerar bra och dåligt, samt vad man vill göra på Skutberget
i fram den. Webbenkäten besvarades av nära 2000 Karlstadsbor, 9 grupparbeten med barn- och unga mellan 5-15 år genomfördes. 11 dialogmöten hölls med
föreningar som är ak va på området, och samtal fördes med 4 skol- och förskolerepresentanter. 150 enkäter skickades också ut ll stödberä gade föreningar som
ej är ak va på området idag, varav 4 anmälde intresse för området.

Dialog mellan kommunen och First camp
Marken inom programområdet ägs av Karlstads kommun. First Camp Karlstad
AB har en tomträ för campingområdet samt större delen av skogen och fälten
på de Vänernära delarna av Skutberget. Tomträ sfas gheten avser turism- och
frilu sändamål. Diskussioner förs för närvarande mellan First camp och Karlstads
kommun om a kommunen ska återta rådigheten, dri och skötsel över skogsområdena mot Vänern samt delar av fälten i väster samt i öster. Det innebär e mer
koncentrerat campingområde som kan ges större möjligheter a utveckla kärnverksamheten sam digt som kommunen får större möjligheter a binda samman
frilu sområdet och göra satsningar i området för a ly a a rak viteten.

Den inriktning för visions- och programområdet som valts e er medborgardialogen är a ”Bevara och utveckla Skutberget som en mötesplats u från natur
och kultur, med fokus på sol och bad, mo on, frilu sliv, camping och äventyr”.
Fortsa a diskussioner har förts under året med frisbeesportklubben, segelsällskapen samt OK Tyrs MTB-sek on (mountainbike). Utdrag av resultaten för dialogen
visas på nästa uppslag.
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SAMMANDRAG AV RESULTAT FRÅN MEDBORGARDIALOGEN
FÖRENINGSDIALOGERNA HAR RESULTAT I ÖNSKEMÅL OM:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESULTAT GRUPPARBETEN
BARN OCH UNGA

Vilka aktiviteter vill ni kunna göra på
Skutberget i framtiden?

•

•
•
•
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plats för uthyrning kajaker och kursverksamhet
enklare mountainbikebana; olika MTB-banor med olika svårighetsgrad
spår för pspromenader, yogavandringar, Mulleplats
staket mot vägen längs hundkappbanan - en av 6 tävlingsbanor i Sverige
stora gräsytor för hundsläpp, bågsky e mm; hundlatriner på fälten
hundrastgård likt ”Hundaland”; 1,5 km:s hinderbana för hundar
bevarande av mo ons-/elljusspåren – ej kombinera löpning & MTB
sammanhängande MTB-spår mellan Skutberget - Sörmon - I2; Ny entréportal
för MTB med cykeltvä , pumptrac och teknikbana; möjligheter ll organiserad
mountainbiketräning och tävlingar
Frisbee - världens snabbast växande sport - trångt på Skutberget, badgäster
& spår korsar banan; Vill skapa 5-stjärnig frisbeegol ana (kan ej bli det nu) Ny lä llgängligt läge utan korsande spår - I2?, 9 hål kvar på Skutberget?
behövs sandstrand i lä, båtramp, öppna ytor för jollesegling och sjösä ning
Karlstad poten al na onella segeltävlingar - Mästarnas mästare, SM
a kunna fortsä a ny ja fotbollsplanerna (2 st)
Banan för rörelsehindrade i skogen – populär; Skutberget trygg plats för u lykter gruppboenden etc ; Behövs badramp för rörelsehindrade och WC vid badet
Fler grillplatser; En llgänglighetsanpassad grillplats - i väster?
Vindskydd
Saknas avståndsmarkeringar/kon nuerlig skyltning på spåren (hkp)
Scen skolavslutningar
Plogad skridskobana + kons rusen bana
Skidspår - enkla på fälten och svårare i skogen
Bra anslutning med cykel
Äventyrsbana - yta för naturparcour
Bad året om – testa isvak (bastu)
Uppfräschning området
Vik gt med lugnet på området! Ej gästbrygga!
Lokaler för ombyte, dusch och bastu; Föreningsförråd; Möjlighet ll föreningslokal; lokaler för sekretariat mm; Parkering; Restaurang
Utveckla Skutberget ll arena för idro s-, frilu s- som kulturella arrangemang.
Skutbergets wenner - för upplevelseanläggning på Skutberget enligt planprogram 2011 på fälten
Fokus på friskvård, rekrea on, mo on och frilu sliv

Föreningar mﬂ som har ha samtal eller dialogmöte med Karlstads kommun:
Frilu sfrämjandet
Karlstad Whippet race
Brukshundsklubben
IF Göta
Karlstad Frisbeesportklubb
Korpen (fotboll)
OK Tyr Mountainbike
Segelsällskapen (KSS, KKF)
I2 IF Triathlon
Handikappföreningen i Karlstad
Skutbergets wenner
Skolområde väst
Förskolebussen
Folkhälsosamordnare Hultsbergs skola
Naturskolan
Researrangör asia ska bussresor

Fyra stödberä gade föreningar kan
tänka sig a ha ny eller mer ak vitet på
Skutberget:
RESULTAT FRÅN WEBENKÄTEN

Friskis & Sve s
Karlstad Bågsky eklubb
I2 IF Triathlon
Frilu sfrämjandet

Vad vill du kunna göra på Skutberget?
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VISIONS- OCH PLANPROGRAMMETS SYFTE OCH SAMBAND
Sy et med vision och ny planprogram
Sy et med visionen är a utreda och lägga fast en målbild för fram da utveckling
av frilu s- och rekrea onsdelarna på Skutberget. Arbetet har komple erats med
a ersä a gällande planprogram från 2011 som i många delar har tjänat ut sin roll
och även ll viss del är inaktuellt. Visions- och programhandlingen utgör en samlad handling, som tas fram parallellt med detaljplanen för den nya temaparken.

Temaparkens påverkan på frilu s- och mo onsområdet
För a minimera påverkan på omgivningen, och vice versa, föreslås förstärkta
skogsbryn längs temaparkens gränser. Området planeras hållas öppet under de
perioder på året då parkens verksamhet är stängd, vilket ökar llgängligheten ll
vissa delar inom området, bl.a öarna som i dagsläget inte är llgängliga alls för
allmänheten. Merparten av temaparkens större byggnader har samlats i den norra
delen av området på digare parkeringsytor vilket innebär e minimalt ingrepp
i naturen sam digt som störningar mot frilu sområdet bedöms minimeras. E
ökat besöksantal sommar d medför e behov av tätare busstraﬁk för a kunna
hantera samtliga besöksströmmar som förväntas. Det kan öka utbudet av bussturer även för frilu sområdets besökare. En etablering av en temapark utgör e
starkt ﬁnansiellt incitament för en större upprustning och omvandling av frilu soch ak vitetsområdet. Det bedöms kunna gynna samtliga karlstadbor genom a
Skutberget ges en högre prioritering i frilu ssatsningarna kring tätorten. En ny
servicebyggnad ersä er beﬁntlig mo onscentral vilket llsammans med en ny
badplats ly er de västra delarna av programområdet, på e sä som annars skulle
vara svår a uppnå om beﬁntlig mo onscentral skulle ligga kvar.

Visions och programhandlingen ska utgöra grund för kommande detaljplaner,
handlingsplaner, upprustning, gestaltning och utveckling av frilu s- och ak vitetsområdet. Den lägger fast markanvändning och gestaltning av området, samt redovisar ersä ning för funk oner inom planområdet för temaparken. Den är också
förberedande för hantering av strandskydd, llståndsfrågor, val av ak viteter mm.
Samband mellan planprogrammet och detaljplanen för temaparken
Projektet Utveckling av Skutberget utgår från a hela Skutbergsområdet ska ly as,
både genom etableringen av temaparken och utveckling av frilu s- och mo onsområdet. Om detaljplanen inte går a genomföra, innebär det nya förutsä ningar
även för utvecklingen av Skutbergets frilu s- och rekrea onsområden, vilket innebär a hela eller delar av visionsprocessen behöver tas om. Inriktningen är också
a de mo ons- och frilu sverksamheter som ej kan vara kvar på grund av etableringen av temaparken, ska ges möjlighet ll annan placering inom Skutberget eller
i andra lägen inom Karlstad tätort. Sammantaget gör det visionen och detaljplanen
för temaparken nära knutna och avhängiga av varandra.
Angränsande föreslagen Temapark för Muminvärlden
Muminvärlden utgör en sagopark som bygger framför allt på mötet med sagoﬁgurerna, teater och de natur- och bebyggelsemiljöer som utgör del i sagan. Närheten
ll hav och skog är grundläggande för sagomiljöerna och faktorer som llgång ll
strandmiljöer vid Vänerhavet, kuperad skogsterräng, e centralt men rela vt lugnt
läge är helt avgörande för en etablering av Muminvärlden i Karlstad. Muminvärlden har inga berg-och-dalbanor eller karuseller utan verksamheten baseras på en
kombina on av naturmiljöerna och sagoﬁgurernas livsmiljö. Aktören är unik, och
konceptet Muminvärlden har bara verksamhet i Nådendal i dagsläget, och mycket
svår a ersä a med annan motsvarande naturanpassad verksamhet med samma
dragningskra . Verksamheten bedöms u från områdets förutsä ningar kunna
smälta samman väl med frilu sområdets behov och krav.
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Delområden inom temaparksområdet, med en lista på dagens funk oner som behöver erbjudas e annat läge på Skutberget eller e alterna vt läge inom Karlstad tätort.
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Bostäder
Mo onsspår och naturs g

Bostäder

Spårområden löpning,
Mountainbike (MTB), skidåkning, vandringsleder,
vindskydd

Hundkapplöpning
(Whippet race)

Fintatorps
gård

Fintatorps
ladugård

First camp Campingområde

Fotbollsplaner

Frisbeegolf

Frisbeegolf
Frisbeegolf

Badklippor
Beachvolley
Stora badplatsen

Badklippor

HUR OMRÅDET ANVÄNDS IDAG
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Skutberget utgör en stark målpunkt i staden för frilu sliv och rekrea on, och
området har e stort antal besökare. Det exakta antalet är svårt a mäta men
årligen passerar omkring 200.000 bilar in genom portalen in ll området. Av dessa
åker en stor del in ll campingen eller besöker Skutberget för a bada och sola.
Vid mo onsspåren väster om Bomstadvägen ﬁnns en besöksräknare som senare

150m

år uppmä mellan 75000-85000 förbipasserande. Sommar d utgör stora badstranden och badklipporna nedanför Skutbergsgården en tung målpunkt. Samtliga
byggnader på området är i dåligt skick och i behov av renovering. Skutbergsgården
och Fintatorps gård står i dagsläget oanvända, medan övriga byggnader används i
olika omfa ning.
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VISION FÖR SKUTBERGET
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VISION FÖR SKUTBERGET
”Visionen för Skutberget är a locka ﬂer besökare, höja områdets a rak vitet och
s mulera människor i alla åldrar ll ak viteter och upplevelser med naturen och kulturen
som utgångspunkt. Skutberget ska utvecklas ll en nod för frilu sliv, mo on och
naturanpassade äventyr som llvaratar det unika Vänerläget och stärker kommunens
och regionens a rak onskra . Skutberget ska utgöra e lockande besöksmål som
a raherar både Karlstadbor och externa besökare.”

16

Skutberget se söderifrån Vänern.
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FOKUSOMRÅDEN
1. Gör området inbjudande!

Målsä ningen är a frilu s- och ak vitetsområdet – med stränder, skog och fält – ska kännas som en självklar plats för u lykter,
frilu sak viteter, såväl i grupp som enskilt. Fler ska lockas ll
utevistelse i skogen och vid Vänern. Entréerna behöver förskönas
och ”glömda delar” behöver öppnas upp och göras lä llgängliga
och inbjudande. Skutberget ska utgöra e område med låg tröskel
för a ta sig ut i naturen, även för ovana frilu slivsutövare.

Dagens entré ll östra delen av Skutberget

2. Knyt ihop och förädla!

Skutberget är idag i mångt och mycket spli rat som område, och
många delar upplevs avskärmade och svåra a röra sig fysiskt
emellan trots a de hänger samman visuellt. Målet är a knyta
ängarna, Vänerskogen, stränderna, parken och skogarna i väster
och norr med varandra, så a Skutbergets alla delområden utvecklas u från sina förutsä ningar och upplevs enkla och a rak va a röra sig mellan och gemensamt bildar en större helhet.
Dagens entré ll Skutberget i väster.

3. Komple era med ﬂer ak viteter!

Ytorna på Skutberget är stora och i vissa delar lågt utny jade.
U från resultaten i medborgar- och föreningsdialogerna är det
tydligt a många vill a Skutberget ska utvecklas ll något mer än
det är idag, samt innehålla e större inslag av äventyr. Skutber-

get ska även fortsa vara e allmänt llgängligt frilu sområde med fokus på sol och bad, mo on, rekrea on, naturvistelse och camping, men för a a rahera ﬂer karlstadbor och

besökare bör området också kunna komple eras med nya inslag
av både barn- samt äventyrsak viteter, som exempelvis höghöjdsbana, äventyrslek, ﬂer mountainbikeleder, nya grillplatser, naturkonst mm.

Exempel på höghöjdsbana
18

4. Utveckla området u från dess natur-, kultur- och
frilu svärden!
Kulturen utgör en mycket vik g del av Skutbergets själ. Synen på
området präglas mycket av de ursprungliga tankarna kring Skutbergets omvandling ll e frilu s- och mo onsområde, men kulturen
går också längre llbaka med kvarvarande gårdsbildningar, fornlämningar etc som visar på områdets agrara utveckling. Naturmiljöerna med kno ga tallar, klippor och sandstränder, badvikar, skog
och öppna fält ger en unik karaktär ll området som inbjuder ll
magniﬁka upplevelser vid Vänern. Miljöerna möjliggör en mängd
olika typer av mo ons- och frilu sverksamheter, arrangemang mm.
Skutbergets natur-, frilu slivs- och kulturvärden är helt avgörande för upplevelsen och ska utgöra utgångspunkt för alla typer av
utveckling inom området.

En del av den västra Vänerstranden

5. Skapa samspel mellan funk onerna!

Alla tre funk oner – frilu s- och mo onsområdet, temaparken och
campingen – är vik ga för helheten på Skutberget, och ska därför
värderas lika högt i omvandlingen. Varje delfunk on ska upplevas
som lika välkomnande och lä a nå för besökare, och de ska gemensamt stärka och komple era varann.

6. Entrénod för äventyrs- och frilu sturism

First camps nya kiosk- och restaurangbyggnad

Skutberget har som område en tydlig frilu sinriktning samt e
unikt läge vid Vänern, som behöver tas llvara. Vänern utgör EU:s

och norra Europas största innanhav och målsä ningen är a
ly a Vänern som des na on för hållbar turism och besöksnäring. Med tanke på campingverksamheten på området kan
Skutberget utvecklas ll en vik g entréplats för den mer frilu sinriktade turismen, med fokus på naturanpassade äventyr
som kajakpaddling,höghöjdsbanor, klä ring, mountainbike,
vandringsleder, cykelleder etc.
Startplats för paddling
19
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PLANPROGRAM FÖR SKUTBERGETS
FRILUFTS- OCH REKREATIONSOMRÅDEN
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FÖRSLAG TILL HUVUDINRIKTNING FÖR SKUTBERGETS FRILUFTS- OCH AKTIVITETSOMRÅDE

Genom a skapa en ny tydlig entrépunkt i väster, vid Bomstadvägen, som komple erar dagens entrépunkt i öster (vid infarten ll campingen och stora
badplatsen) kan skogsområdet däremellan göras mer llgängligt för besökare. Båda entrépunkterna ska ges fungerande busstraﬁk och nya parkeringsmöjligheter. Entréerna ska u ormas välkomnande, vara tydliga och bidra ll a knyta samman och ly a fram frilu s- och rekrea onsområdena. Temaparken får en infart för biltraﬁk direkt norrifrån Skutbergsvägen ll en separat parkering för temaparkens besökare, medan Campingen får en tydligare
samordnad entré med bad- och frilu sområdet.
Illustra on: White Arkitekter AB
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på platsen. Skogsområdena söderut mot Vänern bör fredas för frilu sak viteter,
vistelse och lek som är öppet för alla utan kostnad. Områden som inte ny jas fullt
ut idag, t.ex skogen norr om Bomstadsvägen, kan däremot möjliggöras även för
kommersiella frilu sverksamheter som t.ex höghöjdsbanor, ziplines, klä ring mm,
alterna vt en 9-håls frisbeegol ana eller kortare MTB-spår.

Fokus kring de Vänernära delarna
Planprogrammet fokuserar främst på de Vänernära delarna av Skutberget, med
Vänerstränderna, strandskogen, fälten samt omgivande skogsområden kring
Bomstadsvägen och upp mot E18. I skogsområdena mot Södra Sörmon utreds
möjligheter ll ak viteter som kan fungera i samverkan med naturreservatet och
existerande spårområden.

Tydliga infarter
För a besökare ll temaparken och frilu sområdet ska ha lä a hi a ll respekve område och dess parkering och hållplatser är en målsä ning a skapa tydliga
entréer ll respek ve funk on. Temaparkens besökare leds av redan i infarten ll
Skutberget ll en separat parkering för temaparken. Besökare ll frilu s- och moonsområdet välkomnas vid vägskälet mellan Skutbergsvägen och Bomstadvägen,
där en ny entrémarkör sä s upp för frilu sområdet. Där ska besökarna snabbt
ledas rä an ngen mot den östra entrén, med sol och badliv, klippbad, camping
mm, eller ll den västra entrén med spårstarter, den nya badviken, ny servicebyggnad för omklädning, bastu mm.
Synliggöra och förstärka kultur och natur
Skutbergets bredd i natur- och kulturmiljöer, med fälten, skogen och Vänern,
samt olika typer av bebyggelse, gör a det ﬁnns unika förutsä ningar a utveckla
området som arena för frilu sliv, mo on och rekrea on. För a bibehålla områdets karaktär behöver naturen bevaras och utgöra grund för de nya ak viteter
som llförs. På samma sä präglar kulturen området och ger det en unikitet och
historisk förankring. Kulturmiljön gör a människor o a upplever både en trygghet
och lockelse ll e område, som annars kan vara svår a uppnå. Områdets starka
historiska prägel och unika naturmiljöer är därför vik ga delar a ta vara på.

Röd linje redovisar visions- och programområdet. Fokus ligger inom den blå ringen.
Från en ll två entréplatser
Programmet föreslår en helt ny entréplats i väster samt en kra ig omvandling av
entréplatsen i öster. Huvuddelen av ak viteterna sker idag i de östra delarna av
området, mellan beﬁntlig Mo onscentral och den stora badplatsen i söder. Längre
västerut ﬁnns fantas ska miljöer invid Vänern som används förhållandevis lite och
som har en stor poten al för utveckling. Genom a öppna upp de västra delarna,
skapa nya välkomnande entréer och göra området mer llgängligt för allmänheten, föreslås Skutbergets frilu sområde kunna utvecklas ll e område som är lä
a besöka för a sola, bada, mo onera, promenera, grilla eller idka frilu sliv eller
andra naturanpassade ak viteter.

Det kulturella inslaget på området i form av byggnader från både den agrara historiken och frilu s- och mo onsområdets ursprung föreslås ly as fram, synliggöras
och ges en funk on där de kommer ll sin rä i den dagliga användningen. Många
av byggnaderna på Skutberget är nedgångna, och a rusta upp och dri a samtliga
byggnader på området kräver sannolikt samordningslösningar, och prioriteringar
av vad som ska bevaras eller ersä as.

E bre ak vitetsområde blir bredare
Skutberget är e av Karlstads få områden invid Vänern som möjliggör sol, bad och
träning i kombina on med fri dsak viteter, rekrea on och frilu sliv på e och
samma område. Bredden av ak viteter är en av områdets stora styrkor. En stor
del av allmänheten som svarade på dialogen e erfrågade dock en utveckling med
ﬂer ak viteter med dragning mot äventyr. Förslaget är a komple era området
med nya ak viteter som kan ly a och bredda användningen, samt llföra e komple erande inslag av frilu s- och lekäventyr som fungerar i symbios med naturen

Upprustning i kombina on med nya kulturella inslag som ex naturkonst kan ly a
områdets kultur- och naturprägel y erligare och skapa oväntade värden som s mulerar ll besök och vistelse i området.
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PÅGÅENDE MARKFÖRHANDLINGAR

ALTERNATIV BEGRÄNSAD UTVECKLING
UTIFRÅN GÄLLANDE TOMTRÄTT

First camps tomträ

First camp har idag en tomträ för en stor del av Skutbergets Vänernära lägen,
som avser turism- och frilu sändamål. Tomträ en omfa ar dri , skötsel och
utveckling av området.

Om kommunen inte får llgång ll First camps mark innebär det a First camp
behåller gällande tomträ med dri , skötsel och utveckling av frilu s- och campingområdet. Det innebär en begränsning i möjligheterna a utveckla visions- och
programområdet, där en vik g del av utvecklingsmöjligheterna, framför allt i de
västra delarna, uteblir.

Diskussioner pågår mellan kommunen och First camp om a kommunen skulle
återfå rådigheten över skogsområdena och delar av fälten inom campingens tomträ , som används idag för frilu sliv, mo on och rekrea on och som skulle kunna
utvecklas för a binda samman frilu sområdet bä re. Dessa förhandlingar är i
dagsläget inte klara.

För a skydda skogsområdet mot Vänern för frilu sliv, rekrea on och mo on
ska pågående naturreservatsbildning för frilu sliv och/eller detaljplaneläggning
för natur och frilu sliv slu öras. Skogsområdena omfa as redan idag av utökat
strandskydd och kan ej ny jas för campingverksamhet utan planläggning och
strandskyddsprövning.

Markförhandlingarna har ini erats pga pågående naturreservatsbildning för frilu sliv, samt a delar av området omfa as av utökat strandskydd. De a, kombinerat med ineﬀek vt utny jande av värdefull mark, förväntad ökning av antalet
frilu slivsbesökare, kompensa on för ytor inom temaparken samt möjligheter ll
samordningsvinster mellan olika funk oner, har föranle a kommunen som en
del i planprogrammet primärt väljer a presentera en alterna v lösning ll hur
det ser ut idag, som visar hur kommunen skulle vilja utveckla och använda området. De a trots a förhandlingarna inte är avslutade. Programmet ska, när det är
avslutat, ligga ll grund för kommande detaljplaneläggning och annan utveckling
i området söder om Bomstadsvägen, såväl för campingen som för frilu sområdet
med dess utveckling. In ll beskrivs vad som händer om kommunen inte återfår
rådigheten .

Fälten väster och öster om campingområdet som ansluter mot kommunens mark,
förblir campingverksamhet men ska möjliggöra passage för spårområden etc.
Dessa områden föreslås ej kunna ny jas för stugbebyggelse eller husvagnar utan
föreslås vid kommande detaljplaneläggning möjliggöras enbart för tältcamping.
Om First camp behåller sin nuvarande tomträ innebär det bl.a a den östra entrén får en entréplats som inte ansluter ll campingområdet, utan främst vänder
sig mot frilu s- och mo onsområdet. Antalet grillplatser kan utökas längs stränderna, och mo onsspåren och badstränderna söderut mot Vänern ligger kvar som
idag. Den västra badviken görs i ordning och avskärmas med ny vegeta on samt
en ny servicebyggnad vid va net. Om de a alterna v blir aktuellt behöver förslaget utredas vidare inför godkännandet av programmet.
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Flygfoto över Skutberget. De skraﬀerade områdena i vi ingår i First camps tomträ sområde. Vita streckade linjer
utgör beﬁntliga mo onsspår. Större delen av skogsområdena mot va net ny jas för frisbeegolf.
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ALTERNATIV MAXIMAL UTVECKLING
Två nya entréplatser - en västlig och en östlig - öppnas för a göra Vänerområdet
mer llgängligt, från klipporna och stora badstranden i öster fram ll västra viken
nedanför campingområdet. Området ska upplevas välkomnande och lä för karlstadsborna a besöka för a ta sig ut i naturen, mo onera eller bada i Vänern.

Alterna v Maximal utveckling förutsä er a kommunen återfår
rådigheten samt dri och skötsel av skogsområdena mot Vänern
samt delar av fälten både väster och öster om campingen. First
camp behåller tomträ , dri och skötsel inom resterande utpekat område på fälten (se ny föreslagen tomträ sgräns i områdesöversikt in ll).

Den östra entrén görs i ordning för a skapa e bä re samband mellan frilu sområdet och campingen med dess verksamheter samt binda samman parken framför
amﬁteatern med skogen bakom Forsellstugan. Campingen ges möjlighet a komple eras med ny stugbebyggelse i den nordöstra delen i anslutning ll beﬁntliga
campingstugor.

Skogsområdena omfa as av utökat strandskydd, och ska skyddas för frilu sliv,
rekrea on och mo on genom naturreservatsbildning för frilu sliv och/eller detaljplaneläggning för natur och frilu sliv. Möjlighet ska ges för y erligare naturanpassade frilu s- och mo onsak viteter som nya grillplatser, inslag av naturkonst,
äventyrslekplats, naturparcour, frilu sak viteter, mo ons- och skidspår, skolutﬂyktsplatser etc. Beﬁntliga mo onsspår för löpning, promenader och skidåkning
ligger kvar som idag.

I det västra entréområdet föreslås en ny entrépunkt med en ny större parkering
mm som ersä er dagens sex parkeringsplatser. Förslaget innebär två alterna va
lägen för en ny servicebyggnad, för dusch, omklädning mm, an ngen vid va net
in ll en ny iordningställd badvik eller längre upp på land i anslutning ll Fintatorps
ladugård. Tunet mellan skogsområdena ny jas för tävlingsstarter, uppställningsytor vid tävlingar, träningsytor, lek, skolmo on etc.

8. Norra Berget
9. Skutbergets
spårområden
och Rönnängsberget

1. Västra
entrén med
nya badoch bastuviken
2. Ny servicebyggnad

Östra entrén som det ser ut idag.

7. Fälten

6. Campingen

5. Vänerskogen

3. Östra
entrén med
lekängarna,
stora stranden,
klipporna och
parken
4. Skutbergsgården

Kommunens förslag ll utveckling av Skutberget beskrivs u från nio olika delar.
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Alterna v Maximal utveckling
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1. Västra entrén - med nya bad- och
bastuviken
Den västra entrépunkten ll mo onsområdet, som idag utgör
sex parkeringsplatser, stärks och föreslås göras i ordning ll en
trivsam och välkomnande entréplats. En ny större parkering
anläggs för bilar och cyklar, samt en ny hållplats för kollek vtraﬁk utmed Bomstadsvägen. Cykelvägen från centrum förlängs utmed södra sidan av Bomstadsvägen fram ll spårcentralen och
den nya servicebyggnaden. En ny start- och mötesplats för MTB
s görs i ordning norr om parkeringen. Möjligheter ll parcour
och utomhusträning möjliggörs på fältet mellan skogsområdena
vid den nya servicebyggnaden.
En ny badvik görs iordning i den västra delen, genom muddring,
u yllnad och vassröjning. En permanent badbrygga med vindfång (ej för båtangöring), som kan fungera vind- och vågskyddande, byggs rakt ut i viken. Badviken är ll för badgäster och
kommer även a rymma en llgänglighetsanpassad badramp.
Badviken kan även ny jas för sjösä ning av jollar vid segeltävlingar, triathlon etc.
Längst ut på den östra bryggan föreslås en ny vedeldad frilu sbastu som ska vara llgänglig för Karlstadbor. Denna utgör en
vik g del i kultursatsningen på Skutberget e ersom en bastu
var det första som byggdes i samband med a området började
utvecklas mot e friluts- och mo onsområde.
I västra delen av badviken bakom badbryggan anläggs en mindre båtramp för iläggning av småbåtar, som ersä ning för den
båtramp som ﬁnns i östra delen av området idag. Angöring ll
denna föreslås ske på grusat stråk ner ll viken.

Illustra on: White Arkitekter AB
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2. En ny servicebyggnad
I anslutning ll entréplatsen föreslås en ny servicebyggnad, an ngen in ll den
nya badviken eller i en ny gårdsbildning in ll ladugården. Den nya servicebyggnaden är tänkt a utgöra en ersä ning för beﬁntlig mo onscentral. Byggnaden
bör vara bemannad men kan utöver det u ormas u från olika ambi onsnivåer.
An ngen kan den utgöra en mindre byggnad som rymmer ungefär samma
verksamheter som i dagsläget ﬁnns i mo onscentralen med toale er, omklädningsmöjligheter, bastu och duschar - och i första hand i kombineras med ytor för
utomhusträning i nära anslutning ll byggnaden.
Alterna vt kan en större servicebyggnad med en bredare tappning utvecklas, med
bl.a Fri dsbank för uthyrning av mo onsutrustning, mountainbikes, skidor mm,
café med försäljning av glass, kaﬀe och mat, lokaler för uthyrning ll föreningar,
möten mm. E bredare koncept skulle även kunna rymma en eventuell privat
friskvårdsaktör alterna vt Friskvården i Värmland, men en sådan satsning bygger
dock på samverkan med y erligare ﬁnansierande aktörer förutom kommunen.
Anläggningen bör utgöra e komplement ll beﬁntliga kommersiella anläggningar
som gym för högintensiv träning etc och/eller erbjuda något som idag saknas på
marknaden.

Inför byggandet av en ny servicebyggnad kan jämförelser göras med
exempelvis Skatås mo onscentral i Göteborg (bilden ovan) eller Moonscentralen Ko en i Kungälv (nedan).
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Flygperspek v över västra entrén och badviken. På illustra onen ses två alternava lägen för en servicebyggnad - e läge strax öster om beﬁntlig ladugård in ll
parkeringen och spåren och e strax norr om badviken (streckad). Många väljer
idag a inleda si träningspass eller skidtur i väster, och en ny mer välkomnande
entréplats skulle bidra ll a göra området mer llgängligt för besökare.
Illustra on: White Arkitekter AB
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Illustra onen visar den västra badviken med den iordningställda sandstranden , nya bryggor och frilu sbastun på den vänstra bryggan i bild.
Strax höger om högra bryggan i bild byggs en båtramp för sjösä ning av mindre båtar.
Illustra on: White Arkitekter AB
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3. Östra entrén - med lekängarna,
stora stranden, klipporna och
parken
I öster anläggs e ny entréområde som öppnar
upp och skapar en tydlig entré ll såväl frilu sområdet som campingområdet. Cykelvägen från centrum
förlängs och knyts samman med ”entrétorget”, där
en ny hållplats skapas för bussen. Entrétorget ansluter ll campingens nya huvudbyggnad, som rymmer
restaurang, kiosk minigolf, airtrack och uthyrning
av kanoter, SUP-brädor (brädpaddling), trampbilar,
segway, etc. Campingens huvudbyggnad får därmed
en mer framträdande posi on och e tydligare
samband med omgivningen, vilket öppnar upp även
för andra kunder.
En ny parkering föreslås strax norr om infarten ll
Skutbergets camping vilket ger möjligheter a llskapa nya lekängar och vistelseytor i anslutning ll
entrén ll frilu sområdet.
Parkområdet öppnas upp
västerut. Marknivåerna
jämnas ut, vilket llsammans
med vistelseytorna bidrar ll
a knyta samman parkområdet framför amﬁteatern, med
skogsområdet vid Frilu sbyn
med Forsellstugan. Idag ser
man mellan områdena men det
är svårt a ta sig över. Genomkorsande diken läggs om för a
inte utgöra barriärer. Kullen i
dagens frisbeebana som faller
ner på den nya ängen föreslås
göras om ll ny pulkabacke.

Illustra on: White Arkitekter AB
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Vy över gamla parkeringen som kan omvandlas ll ny kombinerad entréplats för frilu sområdet och campinggäster, samt lekängar för spel, lek, samlingar och
utevistelse. Forsellstugan och ”Frilu sbyn”, Vänern och fram da pulkabacken skymtar i bakgrunden.
Illustra on: White Arkitekter AB
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Flygperspek v över östra entrén med First camps huvudentre, stora badstranden, nya lekängar och alterna vt förslag ll Skutbergsgården på
större mötesplats för skolklasser, föreningar mm på utsiktsplatån. Målet
med omvandlingen är a llskapa nya ytor för utevistelse och lek och a
binda ihop områden som är spli rade idag.
Illustra on: White Arkitekter
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Stora badstranden i öster bevaras och föreslås komple eras med e par nya
enkla badhy er för omklädning för badgäster samt en upprustad toale länga vid
frilu sbyn.
Området ovanför stranden och badklipporna, vid den nya Utkiken eller den beﬁntliga Skutbergsgården, u ormas som en ”hängyta” med fasta solstolar, hängmattor, enklare lek- och spelytor som utepingis, schack mm. Beachvolleyplanerna
och beﬁntlig grillplats ligger kvar i parken som e komplement ll badlivet.
Den llgänglighetsanpassade slingan i området föreslås förlängas och dras om
förbi badplatsen och angöra skogen med frilu sbyn på andra sidan.
Många bussturister på genomresa förbi Karlstad stannar o a ll på Skutberget för
a
a på Vänern, sträcka på benen och besöka toale erna. En ny utsiktsslinga,
med start och mål vid busshållplatsen vid östra entrétorget, föreslås göras i ordning för a styra bussturister ll platån och minimera konﬂikter mellan fotografering och badgäster. Möjlighet ll toale besök ges vid ”nya Utkiken” med skärmtak,
kiosk och toale er alterna vt vid beﬁntliga Skutbergsgården.

Dagens badstrand i söder mot Vänern kommer a bevaras och kunna ny jas som
idag. Parkområdet strax norr om badet och klipporna föreslås komple eras med
hängma or, fasta stolstolar,enklare lek och spelak viteter. Beachvolleyplanerna
kommer a ligga kvar.
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4. Skutbergsgården - två alternativ

Skutbergsgården invigdes 1955 för möten, undervisning, samkväm, förtäring av
matsäck mm. Projektet genomfördes i samverkan mellan Frilu sfrämjandet och
kommunen. Byggnaden är i dagsläget nedgången såväl invändigt som utvändigt,
har eventuellt problem med radon samt saknar llgänglighetsanpassning. Tillgängligheten utgör e stort problem för restaurangverksamhet, då kök och serveringsytor är belägna på ovanvåningen. E er e ﬂertal kortare försök med restaurangverksamhet har byggnaden stå tom. Endast toale erna på utsidan är öppna för
allmänheten. Byggnaden kan an ngen bevaras eller ersä as.
Bevaras Skutbergsgården krävs en omfa ande renovering såväl in- som utvändigt
för a byggnaden ska kunna hyras ut för föreningsverksamhet. Kostnaden enbart
för a rusta upp byggnaden bedöms ll omkring 3,0 miljoner kronor beroende på
användningsområde. För uthyrning ll restaurangverksamhet krävs eventuellt en
mer omfa ande ombyggnad, för a lösa llgänglighetsanpassning och varuleveranser.
Alterna vt föreslås byggnaden ersä as med en öppen mötesplats med tak, i
form av e större väderskydd som placeras så utsikten mot Vänern öppnas upp.
Väderskyddet kan ny jas av skolklasser, barngrupper, föreningar, och andra samlingar av olika slag eller för förtäring av matsäck eller som utkikspunkt mot Vänern.
Bakre gaveln på byggnaden föreslås innehålla utrymmen för toale er samt ytor
för en sommarkiosk.

Illustra on över e ny större väderskydd för samlingar, möten, rastplats mm
som skulle kunna ersä a Skutbergsgården eller lokaliseras på annat ställe.
Illustra oner: White Arkitekter AB
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Utblick från e alterna vt ny större väderskydd med skärmtak, kiosk och toale er, som an ngen kan ersä a Skutbergsgården eller lokaliseras på annat ställe på
Skutberget. Väderskyddet kan fungera som rast- och samlingsplats för barngrupper, skolan, allmänhet, föreningar mﬂ. Illustra on: White Arkitekter
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Nya grillplatser, platser för kojbyggne en ny
äventyrslekplats som e komplement ll
stora badstranden är inslag som e erfrågats i medborgardialogen.

Naturkonst kan utgöra e ny inslag i skogen söder om campingen,
som kan förstärka den kulturella delen på Skutberget.
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5. Vänerskogen

ter. Fler grillplatser är mycket e erfrågat och därför föreslås e ﬂertal nya grillplatser både längre in mot land och längs va net i Vänerskogen.

Skogsområdena mot Vänern är unika och utgör e av Skutbergets mest a rak va
områden. Det ﬁnns därför anledning a ta vara på stranden och skogen och göra
den llgänglig för så många som möjligt av Karlstadborna. Området som i dagsläget i princip helt upptas av frisbeegol lubbens bana föreslås omvandlas ll a
rymma ﬂer, och mindre ytkrävande frilu s- och mo onsak viteter, som kan locka
en bredare målgrupp av besökare. Området föreslås rymma nya mo ons-, lek- och
frilu sak viteter som kan integreras i beﬁntlig skogsterräng.

En ny start- och mötesplats för MTB (mountainbike) föreslås på fälten i väster,
med cykeltvä , parkering mm. Beﬁntligt MTB-spår tas bort e er dialog med OK
Tyrs MTB-sek on. Det fd MTB-spåret bevaras som promenad- och mo onsspår
sommar d och som idag skidspår vinter d. Elljusspår och övriga spårområden
genom skogen ligger kvar för träning och promenader.
Skogsområdena komple eras med e ﬂertal nya grillplatser både i skogen och
invid va net, samt naturkonst som förstärker det kulturella inslaget på Skutberget
och skapar oväntade mervärden in ll grillplatser, promenader etc. Konsten ska
inpassas i beﬁntlig terräng och utgöra permanenta eller enklare installa oner som
kan variera över d.

”Frilu sbyn”, med Anders Forsells gamla tjänstebostad rustas, utgör en naturlig
startpunkt för strövtåg. Tjänstebostaden med förråd som i dagsläget hyrs av Frilu sfrämjandet som även bedriver kajakkurser, uthyrning, pspromenader mm föreslås bevaras och rustas, och fortsä a hyras ut ll föreningsverksamhet som idag.
Beﬁntlig toale länga i frilu sbyn rustas och hålls sommaröppen för badgäster.
Mullestugan strax söder om campingen bevaras, rustas och fortsä er a ny jas
för barnverksamhet för föreningar, barngrupper, campingens barnklubb mﬂ.

Frisbeegolfen är en av de snabbast växande sporterna och trots a konﬂikterna
hi lls varit små innebär e ökat antal utövare konﬂiktrisker med övriga frilu sbesökare, mo onsspår, förbipasserande ll badet mﬂ. Karlstad frisbeesportklubb har
själva e erfrågat e ny läge på I2-skogen, där man vill utveckla en femstjärnig
bana redan 2012 då e medborgarförslag om de a lämnades in. De a utreds parallellt. Eventuellt kan starten av en mer allmän 9-hålsbana ligga kvar i den västra
delen av området och fortsä a vidare västerut mot Rönnängsberget alterna vt
lokaliseras på berget norr om Bomstadsvägen.

Strandområdet väster om tombolon (udden väster om stora badstranden) öppnas upp för alla karlstadbor med badkläder. En ny gångväg byggs länge västerut
längs va net och ansluter ll en ny träspång längs vassen mot den nya badviken.
En äventyrslekplats och naturparcourbana i skogen strax norr om badstranden
in ll frilu sbyn, skulle kunna bli e komplement ll frilu sbadet för yngre badgäs-

Anders Forsells gamla tjänstebostad.

Anders Forsells gamla tjänstebostad.
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”Mullestugan”, huserar idag First camps barnklubb.

6. Campingområdet
Inom campingområdets nordöstra del ﬁnns i dagsläget e 30-tal campingstugor,
med plats för y erligare ca 20 stugor. Mot entrén i öster öppnade sommaren 2017
en helt ny recep onsbyggnad mer sommarrestaurang och kiosk samt. Y erligare
e 20-tal campingstugor ligger strax söder om recep onsbyggnaden. I övrigt ﬁnns
såväl husvagnsplatser, tältplatser samt några mindre servicebyggnader på området.
Inom campingområdet ﬁnns en mängd verksamheter som airtrack, minigolf, uthyrning av SUP-brädor (för paddling), kanoter, trampbilar, segway mm. En fräsch airtrac kom näst högst som önskemål i dialogen bland barn- och unga, och minigolf
mm fanns också med som en uppska ad ak vitet på Skutberget.
Campingen har de senaste åren ha omkring 75000-85000 besökare. Genom föreslagen upprustning av frilu s- och mo onsområdet samt etablering av temaparken kan campingen förväntas kunna öka sin a rak vitet och utöka antalet gästnätter/säsong. E erfrågan på bl.a uthyrningsstugor bör därmed öka och campingen
föreslås därför ges möjligheter a utvecklas med ﬂer campingstugor i anslutning
ll beﬁntligt område i nordost. En ny entréplats som samordnas med entrén ll
frilu sområdet med busshållplats etc kommer a ly a fram campingen som en
tydligare och mer samverkande del i Skutberget.

Inne på campingområdet ﬁnns e bre
utbud av ak viteter som airtrack, uthyrning
av SUP-brädor (paddleboards), minigolf,
segways, trampbilar mm. Campingen har
även en ny kiosk och restaurangbyggnad
som öppnade 2017.
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7. Fälten
Fälten norr om campingen föreslås bevaras med vissa komple eringar av träddungar mot campingen och österut. Fälten föreslås fortsä a ny jas för fotboll,
hundkapplöpning, hundsläpp, hundpromenader samt skidåkning mm, och ges
möjlighet a även kunna rymma andra ak viteter som t.ex brännboll mm samt
enskilda arrangemang som bågsky etävlingar, utställningar mm.
Tävlingsbanan för Whippet race utgör en av sex tävlingsarenor i Sverige och
närheten ll campingen är en vik g del för tävlingsverksamheten. Om privat aktör
ﬁnns kan ytor för e avgränsat och mindre hundlekland utredas vidare.
De delar av mo onsspåren som passerar temaparken behöver dras om och
föreslås få en ny sträckning över fälten, med en anslutning via dungen ll beﬁntliga spår norr om Bomstadsvägen. I öst-västlig riktning föreslås e ny spår med
spårmarkeringar för broar över diken samt latrinbehållare för hundpåsar.
Fälten är det första man möter när man kommer ll Skutberget och infarten ll
frilu s- och rekrea onsområdet behöver gestaltas med någon form av ny entrémarkör i siktlinjen på Skutbergsvägen i korsningen mot Bomstadsvägen. En
iden tetsskapande och välkomnande installa on som ersä er dagens portal in ll
området bör markera frilu sområdet redan vid vägskälet.
Fintatorps gård med ekonomibyggnader utgör e av de mest värdefulla kulturhistoriska objekten på Skutberget. Byggnaderna har inventerats av en byggnadsvårdsexpert som ser a mangårdsbyggnaden med ekonomibyggnader går
a restaurera och bevara med rimliga insatser. Planprogrammet föreslås därför
a gården bevaras och rustas upp för a kunna ny jas som cafégård, eller annan
form av publik verksamhet.

Fintatorps gård föreslås bevaras och
rustas.
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8. Norra berget
Berget norr om Bomstadvägen är mycket lågt utny jat idag. Området, som består
av e rela vt stort skogspar med e mer kuperat landskap i sydöst och en större
skogsplatå med gles tallskog i norr, rymmer i dagsläget en lite utny jad naturs g
samt e mo onsspår. Området är något bullerstört från E18 men har stor poten al för y erligare mo ons- eller frilu sverksamhet.
Berget föreslås som e alterna vt läge för en kommersiell höghöjdsbana, zipline mm, vilket e erfrågats av såväl allmänheten som barn och ungdomar under
medborgardialogen. Norra Berget kan även lämpa sig för e kortare och enklare
MTB-spår som komple erar milspåret på Skutberget. Alterna vt kan de a utgöra
e läge för en enklare 9-håls frisbeegol ana.
Spårområdet för löpning föreslås ligga kvar och ansluta ll det huvudsakliga
spårområdet i väster som idag. Söderut föreslås spårområdet ges en ny anslutning
i höjd med dungen mi på Bomstadsvägen.
Norra Berget kan även lämpa sig för en enklare och kortare mountainbikebana.
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9. Skutbergets spårområden och Rönnängsberget
(Sörmon södra)

i samband med projektet Biking Värmland. En ny start- och mötesplats föreslås
ligga invid Bomstadsvägen mellan de nya parkeringarna för servicebyggnaden och
fälten. MTB-leden utmed Vänerstranden utgår.

I skogen väster om Bomstadsvägen och mot Sörmons naturreservat ﬁnns go om
s gar, mo onsspår, en vandringsled som leder från Skutberget ll Kil och en cykelled som binds ihop med Sörmon norr om E18 via en ekodukt. Dagens spårområden för löpning, MTB och skidåkning har få go betyg i medborgardialogen och
föreslås ligga kvar över Rönnängsberget och vidare västerut mot Södra Sörmon
som idag. En anslutning bör göras mot ekodukten över E18 så kopplingar kan skapas mot spårområdena på Norra Sörmon.

Skutberget har även diskuterats för satsningar kring träningsbanor mm för MTB,
men i prioritering med andra områden har det bedömts a I2 utgör e bra läge
för en huvudnod för MTB. I samråd med Ok Tyr pågår parallellt arbete för a
pröva möjligheten a lokalisera en huvudentré för mountainbike i Karlstad med
teknikspår, träningsspår etc ll I2-skogen, vilket blir e mer lä llgängligt läge från
staden se . Även uppmarkering av spår på Sörmon, samt möjligheter a binda
samman Skutberget - Sörmon - I2 kommer a utredas vidare parallellt.

MTB-spåret (Mountainbike) föreslås komple eras på sikt med en ny kortare och
enklare MTB-bana om ca 2 km, som e komplement ll beﬁntlig 10-kilometersbana. Denna skulle an ngen kunna utgöra en del av Skutbergets beﬁntliga 10 km:s
bana alterna vt dras över Norra Berget (område 5) som är något ﬂackare än Rönnängsberget. Önskemålen om portal och ny skyltning av milspåret utreds vidare

Området strax väster om Bomstadsvägen vid Rönnängsberget är drama skt och
föreslås rymma en kommersiell höghöjdsbana som eventuellt även kan inrymma klä ring och en zipline, vilket e erfrågats av såväl allmänheten som barn och
ungdomar under medborgardialogen. Det kan även vara e alterna vt läge för en
9-håls frisbeegol ana.

Skutbergets spårområden för löpning och promenader.
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Skutbergets spårområden för löpning och promenader. Spåren dras om över fälten och ansluter ll beﬁntliga spår i norr. Det ger
större ytor för bad och lek i sydväst. Det cerisa spåret utgör föreslagen sträckning för e llgänglighetsanpassat spår. Den lilla
kartan anger skidspår vinter d. MTB-spåret (svart-vi ) får en ny start- och mötesplats i väster vid Bomstadsvägen.
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Kartan redovisar Skutbergets spårområden för skidåkning när snö ﬁnns.
Konstsnöspår ﬁnns bl.a på Tuggelite i Skåre.

Skutbergets spårområden för mountainbike i grönt. Grönstreckad linje anger
sträckningen på nya cyeklbanan mot Björkås.
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INFRASTRUKTUR

Kollek vtraﬁk
Skutberget traﬁkeras med stadslinjebussar året runt. Vinter d traﬁkeras området
med linje 1, med en mmes turtäthet på vardagar. Under sommarhalvåret ökar
turtätheten och en speciallinje mot Bomstad llkommer. Hållplatser ﬁnns idag vid
korsningen Skutbergsvägen/Bomstadsvägen och Skutbergets camping. I samband
med planeringen av temaparken möjliggörs en ny busshållplats i anslutning ll
temaparkens entré, strax öster om korsningen Skutbergsvägen/Bomstadvägen.
För a öka llgängligheten och a rak viteten för kollek vtraﬁken är det vik gt a
turtätheten och linjerna utökas, särskilt vid temaparkens högsäsong.
Programmet föreslår a entréytorna i öster disponeras om, vilket gör a en ny
busshållplats föreslås byggas på entrétorget mot campingen och frilu sområdet.
E ersom en ny entréplats och servicebyggnad för mo onärer mﬂ föreslås i väster
krävs en ny hållplats längs Bomstadsvägen i höjd med Fintatorps ladugård. Denna
kan också försörja närboende i området. För temaparken planeras en hållplats
strax norr om området mot Skutbergsvägen.

TRAFIKFÖRSÖRJNING
Biltraﬁk
Området nås idag enkelt med bil från E18 via Skutbergsmotet och Skutbergsvägen.
U från en traﬁkräkning från 2002 och det uppska ade antalet fordonsrörelser vid
en maxdag i juli har bedömningen gjorts a Skutbergsvägen norr om Bomstadsvägen idag har ca 6400 fordonsrörelser/dygn. Skutbergsvägen är cirka 7 meter bred
och har e körfält i vardera riktning, som leder direkt in på frilu sområdet. För
a ta sig vidare ut mot Bomstad, ﬁnns en avfart från Skutbergsvägen. Det gör a
traﬁkstrukturen upplevs otydlig.
Inga kapacitetsproblem förekommer idag. Längs E18 håller Skutbergsmotet på a
byggas om så på- och avfartsramperna förlängs. Det gör a Skutbergsmotets standard inte bedöms innebära något hinder för utökad besöksfrekvens på området.

Gång- och cykeltraﬁk
Traﬁkmängden på Skutbergsvägen, liksom de fordonstyper som traﬁkerar den,
mo verar i hög grad a gång- och cykeltraﬁken skiljs från biltraﬁken. En separerad
gång- och cykelväg från Karlstads centrum mot Skutberget ﬁnns fram ll dagens
parkering för Mo onscentralen. Sträckan ingår i kommunens stomnät, vilket innebär a den har högsta skötselprioritet. Bomstadsvägen saknar gång- och cykelväg,
men i samband med omdragningen av E18 över Sörmon kommer en separat
gång- och cykelväg a byggas från Björkåsmotet, vid avfarten ll Lillerud, fram ll
korsningen Bomstadsvägen/Gamla Bomstadsvägen. Denna utgör även en del i den
planerade turismcykelleden ”Unionsleden” från Karlstad ll Moss i Norge.

En traﬁkutredning har gjorts i samband med detaljplanearbetet för temaparken.
U från denna bedöms framkomligheten på E18 påverkas marginellt. Fler besökare ll frilu sområdet och campingen är mer utspridda över året och dygnet och
bedöms därför inte påverka varken maxtraﬁken eller Skutbergsmotet nega vt.
Korsningen Skutbergsvägen/Bomstadsvägen föreslås göras om så a huvudleden
fortsä er mot Bomstad istället för mot Skutbergets östra del och campingen.
Parkering
Temaparken får en separat parkering som ges en infart så digt som möjligt direkt
norrifrån Skutbergsvägen. De a för a inte blanda samman parkeringen för temaparken med frilu sområdets parkering.
För frilu sområdet kommer en parkering, motsvarande dagens antal platser
nedanför Skutbergsgården, a förläggas strax norr om den föreslagna nya entréplatsen. E ersom servicebyggnaden föreslås lokaliseras i det västra läget bör en
ny större parkering på ca 100 platser, byggas även i väster. Denna ersä er dagens
6 parkeringsplatser. Strax väster om Fintatorps gård föreslås en ny parkering om
ca 50 platser som kan serva besökare ll fälten, hundkapplöpningen, mountainbikespåren mm. Mellan parkeringarna föreslås den nya start- och mötesplatsen för
mountainbikespåren.

Programmet föreslår a gång- och cykelnätet förlängs från Skutbergsvägen, längs
Bomstadvägen, fram ll den nya västra entrén på Skutberget. Genom a komplettera gc-nätet med den saknade sträckan mellan Skutbergsvägen och Gamla Bomstadvägen, llskapas en sammanhängande cykelväg från Karlstads centrum ända
ut ll Vålberg. Cykelvägen föreslås placeras söder om Bomstadsvägen och ansluta
mot centrum i korsningen Skutbergsvägen - Bomstadsvägen. Gång- och cykelvägen
längs Skutbergsvägen föreslås förlängas fram ll Skutbergsvägens ändpunkt, och
det östra entrétorget där också cykelparkeringar anordnas.
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I samband med omvandlingen föreslås en förlängning av cykelvägen från centrum. En ny sträckning föreslås
längs med södra sidan av Bomstadsvägen från korsningen Skutbergsvägen/Bomstadsvägen och fram ll Västra
entrén och spårcentralen. Längs Skutbergsvägen föreslås cykelvägen förlängas fram ll den nya entréplatsen i
öster. Nya sträckningar redovisas som streckade på kartan. (Den röda linjen utgör plangränsen.)
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HISTORIK OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR
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HISTORIK SKUTBERGET
1568

De äldsta spåren av mänsklig ak vitet på Skutberget ﬁnns från år
1568, genom omnämnandet av gården Fintan. I boken ”Finsk invandring ll mellersta Sverige” inleds beskrivningen av bebyggelsen på Skutberget med ”I Vänerområdet uppträder en ensam, i sin art säregen
bebyggelse, som utan allt tvivel är ﬁnsk”. Beskrivningen tros sy a på
torpet Fintan.

1600 - 1800

Gården Fintatorp omnämns för första gången år 1616. Gårdarna
Fintan och Fintatorp utgjorde de två ursprungliga fas gheterna
på Skutberget. En karta från 1761 visar e torp vid Fintatorp. Vid
1800-talets slut hade det utvecklats två gårdar vid Fintatorp i väster.

1900 - 1930

Utdrag ur häradsekonomiska kartan 1883-95

Vid 1900-talets början llhörde Skutberget gården Eriksberg (nordost
om Skutberget). Ägarna ll gården började i inledningen av 1930-talet a arrendera ut mark för uppförandet av sommarstugor på
höjderna närmast Vänern. När semesterlags

ningen infördes och

de ekonomiska och sociala villkoren förbä rades, blev det möjligt för
en bredare allmänhet a skaﬀa sig e fri dsboende.
1930 - 1940

Anders Forsell tar som representant för OK Tyr kontakt med markägaren Axeline Carlborg för a hyra mark för en bastu och rastplats
på Skutberget. OK Tyr erbjuds a köpa marken, men bedömde inte
då a området motsvarade föreningens behov.

1944

Kommunen förvärvar fas gheten Eriksberg (stadsäga 2019) där Skutberget ingår för a uppföra Lantbruksskola på området.

1948

Eldsjälen Anders Forsell presenterar en vision för Skutberget. Tillsammans med bidrag och hjälp från kommunen, frilu sorganisa oner
och karlstadbor utvecklar han området ll en målpunkt för frilu sliv,
bad och träning. Med hjälp av skolungdomar och frivilliga röjs stranden upp för en badplats i söder mot Vänern. Den första bastun och
badhy uppförs vid klipporna i söder. Skid- och Frilu sfrämjandet
etablerar sig på området.
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I karta från 1857 syns de gårdar som legat strax
söder om dagens Fintatorps gård.

1950 - 1960

Kioskverksamhet etableras och en intendentbostad uppförs. El, va en
och avlopp dras fram och stor kra läggs på röjning av området. 1953
byggs en större bastu lite högre upp på berget. 1955 invigs storstugan, som idag utgör Skutbergsgården. Pga utvecklingsplanerna löser
kommunen i slutet av 50-talet in e antal sommarstugearrenden på
området. Nu ﬁnns tre gårdar med namnet Fintatorp.

1960 - 1970

I början av 60-talet fanns en mindre tältplats i östra delen av området
samt e 40-tal sommarstugearrenden längs Vänerstranden. Större
delen av de öppna markerna var brukad jordbruksmark. Under senare delen av 60-talet etableras campingverksamhet i större skala, och
bastubadandet och campingen lockar nu både lokalbefolkning och
besökare. På campingen etableras service i form av bilvård, restaurangverksamhet mm. Y erligare stugarrenden löses in. E utvecklingsarbete genomförs för det framida Skutberget.

1970-1980

Antalet besökare ökade. Mo onscentralen invigs 1972 med friskvårdsinrä ning, ombytesmöjligheter, bastu, träningslokaler mm. Det möjliggör också a området kan utvecklas för barns behov med cabareter,
barn mmar och teater. Skolor och föreningar arrangerar tävlingar,
frilu sträﬀar mm. Antalet tältnä er minskar på campingen och ersä s

Ovan: Skiss över den lltänkta Skutbergsgården med omgivning
Nedan: Vy bakom Mo onscentralen. .

allt mer av husvagnar. För a möta den nya trenden diskuteras omvandling av Skutbergsgården ll vandrarhem/kursgård. Infartsområdet
i norr fylls igen från igenväxt Vänervik ll öppen mark.
1980 - 1990

Antalet besökare minskar för första gången ll mo onscentralen och
friskvårdsinrä ningen. Kampanjer dras igång för a locka folk ll området, och mo onsverksamhet för pensionärer startas upp, där Anders
Forsell är en av ledarna. Skisser tas fram på e 30-vånings konferenshotell med 162 rum och badanläggning i läget för Skutbergsgården.

1992

Campingen hade 69.000 gästnä er. 1993 anordnades bl.a SM i terränglöpning med 1000 deltagare samt junior-SM i segling med 450 båtar.
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Ekonomiska kartan 1962
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2000

Områdesbestämmelser antas för området strax väster om Bomstadvä-

2007

gen med avsikten a förhindra permanentboende.

Kommunstyrelsen fa ar e beslut där Skutberget pekas ut som läge för
en fram da upplevelseanläggning och e antal kriterier slås fast för en
sådan anläggning.

2005

Kommunfullmäk ge fa ar beslut om a Skutberget ska utvecklas från
a i första hand vara e frilu sområde av lokalt intresse ll a bli e

2008 - 2011

besöksområde som a raherar externa besökare. Kommunen går ut och

Kommunen tar fram e planprogram för Skutberget med upplevelseanläggning och expansionsmöjligheter för campingen, hotell mm.

söker en extern aktör som kan driva och utveckla camping- och frilu sområdet i sin helhet eller enbart campingen.

2011-2013

En detaljplan påbörjas för campingstugor i skogen, men läggs ner. På
grund av påbörjad process för försäljning av stugor som bostadsrä er

2005 - 2008

2006

E ﬂertal utvecklingsidéer skisseras för området, bl.a SPA-anläggningar,

samt olovlig trädfällning, in eras poli skt e uppdrag a säkerställa all-

inomusskidbacke, stugby, nöjesanläggning likt Skara sommarland eller

mänhetens llgänglighet och möjligheter ll frilu sliv i området genom

High chapparall, äventyrsbad mm.

en kommunal naturreservatsbildning i området.

Kommunen upplåter delar av Skutberget för frilu s- och campingverksamhet med tomrä

2014

ll First camp.

Översiktsplan för Karlstad kommun, vinner laga kra och pekar ut
Skutbergets Vänernära områden mellan Bomstadvägen i väster och
Y erholmen i öster för en upplevelseanläggning.

2016

Hyresavtalet för delar av frilu sområdet med First camp sägs upp from
den 31 december 2016, då även Mo onscentralen, Skutbergsgården
mm återfaller i kommunal dri . Kultur- och fri dsförvaltningen får i
uppdrag a stärka a rak onskra en och skapa ak viteter som stärker
det anläggnings-och ak vitetsbaserade frilu slivet riktat mot barn och
ungdomar i området. Kultur- och fri dsförvaltningen ini erar a e visionsarbete behöver påbörjas för området och skickar vidare frågan ll
Kommunledningskontoret och Kommunstyrelsen. Business Värmland
får kontakt med Muminvärlden som söker plats för en ny temapark lik
den i Nådendal.

2017

En lokaliseringsutredning för en temapark genomförs och Skutberget
föreslås som lokalisering. En avsiktsförklaring skrivs mellan kommunen
och Muminvärlden. Kommunfullmäk ge ger förvaltningarna i uppdrag
a ta fram en vision och detaljplaner för utveckling av frilu sområdet
u från dess natur- och kulturvärden, utreda ny servicebyggnad med
bl.a ombyte, dusch och bastu mm, avsluta påbörjad naturreservatsbild-

Utdrag ur beslut 2005 kring kommersiella ytor.

ning samt ta fram en detaljplan för en temapark i utpekat läge.
53

FRILUFTSLIVS-, KULTUR- OCH NATURVÄRDEN PÅ SKUTBERGET
KULTURVÄRDEN OCH KULTURMILJÖ
Flera lager av utveckling
Skutbergets kulturhistoriska arv, som sträcker sig från 1500-talet och framåt, utgör
en mycket vik g del av upplevelsen på området. Områdets senare kulturhistoria
med stugbebyggelse, frilu sområdets utveckling med mo onsspår och badmöjligheter, camping mm är dock det som idag i hög utsträckning präglar området.
Under 2008 genomförde Värmlands Museum en kulturmiljöutredning för området
söder om Bomstadvägen. Samtliga bedömda byggnader llmäts e kulturhistoriskt värde, där alla i någon mening är unika eller dstypiska. Två byggnader - Fintatorps gård samt Tjänstebostaden - är ll helhet och detaljer mycket bevarandevärda med anledning av deras miljömässiga kvaliteter och vad de kan berä a u från
byggnadsskick och platsens historia. Dessa omfa as av Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 8 kap 13§, ”En byggnad, som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”
Övrig utpekad bebyggelse - Skutbergsgården, förrådsbyggnader ll Tjänstebostaden, Mullestugan samt Fintatorps ladugårdsbyggnad - har e särskilt kulturhistoriskt värde. De berä ar om Skutbergsområdets utveckling och har vik ga
miljömässiga kvaliteter. Betoningen ligger främst på det miljömässiga värdet och
mindre på byggnadens detalju örande. Tre fri dshus, som pekades ut, är idag rivna, bland annat pga llgänglighetsbrister och läget inom frilu sområdet. Utpekade kulturvärden vid Fintan hanteras inom pågående detaljplanearbete.

Fintatorps gård

Byggnader som pekats ut som mycket bevaransvärda och
omfa as av PBL 8 kap 13 §
Fintatorps gård omnämns första gången 1616, och omfa ade då e torp strax
väster om campingen (ﬁnns ej kvar idag). Vid 1800-talets slut fanns här två gårdar,
varav den nordligare yngre gården ﬁnns kvar idag, intakt med bostadshus och två
ekonomibyggnader. Mangårdsbyggnaden har e bevarat ålderdomligt utseende.
Den är uppförd i mmer på naturstensgrund, med äldre fönster med handgjorda
hörnbeslag och en kra ig, putsad skorsten. Stommen är klädd med lockpanel. De
två ekonomibyggnaderna är även de äldre med e bibehållet äldre u örande. Miljön är en betydande symbol för Skutbergets äldre, agrara historia. Miljön upplevs
som ursprunglig med en mer eller mindre intakt helhetsmiljö och gårdsbild, där
bostadshus och ekonomibyggnaderna samt trädgård bildar en intressant helhet.
Byggnaderna har inventerats och är i mycket dåligt skick. Bedömningen är dock a
gården har e så stort symbolvärde a den behöver ﬁnnas kvar, an ngen genom
upprustning och byggnadsvårdsinsatser alterna vt genom a ersä a byggnaderna med ny motsvarande bebyggelse.
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”Tjänstebostaden” (nu Frilu sfrämjandets kansli) uppfördes omkring 1950 som
intendentbostad åt Anders Forsell med familj. Stugan har e y re i ”allmoges l”
med vitmålade fönsterluckor, vitputsad skorsten och liggande, rödmålad fasadpanel. Huset är uppfört på en bruksmurad naturstensgrund, följsamt inpassad i terrängen. Stugan symboliserar Skutbergets etablering som frilu sområde. Tjänstebostaden ny jas idag av Frilu sfrämjandet och är i behov av enklare upprustning,
målning mm.

Byggnader som bedömts som särskilt värdefulla för miljön
Tjänstebostaden

Förråd bakom Tjänstebostaden

Två förrådsbyggnader (in ll digare tjänstebostad) är belägna strax bakom den
gamla tjänstebostaden, och uppfördes sannolikt någon gång kring 1950 då Skidoch frilu sfrämjandet byggde upp sin verksamhet på Skutberget. Förrådsbyggnaderna har rödmålad brädfodring, med ﬂacka sadeltak. De båda byggnaderna ger
e anspråkslöst intryck men bidrar i hög grad ll upplevelsen av kulturmiljön. Förändringar har ske men byggnaderna har en bibehållen karaktär med e enkelt
y re och en tradi onell färgsä ning. Byggnaderna används av föreningslivet som
förvaring för kanoter mm. De är i behov av enklare upprustning, målning etc.
Mullestugan, på höjden strax söder om campingområdet, är en ensam stuga,
som sannolikt uppfördes som sommarstuga i mi en av 1900-talet. Stugan vilar på
en gjuten betonggrund och är klädd med rödfärgad locklistpanel. Taket är belagt
med falsad skivplåt. Fönster, fönsterbrädor och knutbrädor är vitmålade. Byggnaden används i dagsläget för First camps barnklubb.

Mullestugan

Ladugårdsbyggnaden i områdets västra entré uppfördes sannolikt under första
halvan av 1900-talet och digare ll en av gårdarna vid Fintatorp. 1962 års ekonomiska karta visar a det låg e bostadshus strax norr om ladugården och sannolikt
hörde dessa två byggnader ihop. Byggnaden är exteriört tämligen oförändrad
och minner om hur jordbruket digare var den dominerande näringen i området.
Byggnaden används idag av kommunen som personallokal, maskinhall mm.
Skutbergsgården invigdes 1955, och byggdes för möten, undervisning, förtäring av matsäck m.m. Ritningarna togs fram av dåvarande stadsarkitekten Olle
Lagergren och arkitekt Nils Åkerman, i samarbete med en Skutbergskommi é.
Projektet krävde stora markarbeten. Exteriört har byggnaden i huvudsak bibehållit
si ursprungliga utseende med rödmålad träpanel, vitmålade tvålu sfönster och
tvåkupigt lertegel på taket. Endast mindre förändringar har ske , bland annat en
utbyggnad av balkongen. Byggnaden som har problem med radon och är nedgånget såväl invändigt som utvändigt, står i dagsläget tom och ny jas ej.

Fintatorp, ladugård
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Fornlämningar
Kulturmiljöutredningen pekar ut tre fasta fornlämningar inom programområdet
(anges med R på kartan), en husgrund i skogspar et norr om campingens entré, som kan utgöra den ursprungliga gården Fintan från 1568, samt lämningar
från två gårdar söder om beﬁntliga Fintatorps gård, där synlig lämning utgör en
jordkällare. Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen, och ingrepp i en
fornlämning eller dess fornlämningsområde kräver llstånd.
I övrigt har 22 kulturhistoriska lämningar i form av husgrunder, källare, terrasser
och stenlagda trappor e er 1930-talets sommarstugebebyggelse, påträﬀats i
skogsmarkerna. Dessa är inte skyddade enligt kulturminneslagen, men utgör spår
och markörer som berä ar om digare ak viteter i området.

Skutbergsgården

Fornlämningsområde Fintatorp
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FRILUFTSLIV OCH TRÄNING

I dagsläget utgör sol- och badliv, mo onsspår, skolu lykter, rekrea on och frilu sliv primära funk oner för Karlstadsborna medan campingen och föreningslivets
tävlingsverksamhet är vik ga funk oner för externa besökare. Utsikten mot Vänern har gjort a området utvecklats ll e stopp för asia ska turistbussturer.
Mo onsspår

Förhållningssä

Spår för löpning/promenader, skidåkning, samt llgänglighetsanpassat spår mm utgör en vik g del av Skutbergets funk oner.
Många söker sig ll området för a promenera eller för a ny ja
mo onsspåren. Årligen passerar omkring 75000-85000 personer
besöksräknaren vid spåren väster om Bomstadvägen.

Tillgänglighets- E delvis llgänglighetsanpassat spår startar idag vid Mo onsanpassat spår centralen. Vissa delsträckor fungerar dock inte op malt för målgruppen i dagsläget. Denna slinga bör dras om i det östra läget
och eventuellt komple eras med y erligare en slinga i västra
delen av området.

ll beﬁntliga ak viteter

Pågående ak viteter inom Skutberget är vik ga för Karlstad. Föreningslivet är
starkt i området och det ﬁnns få områden, förutom I2-skogen, där så många
olika typer av föreningar är verksamma. Vissa föreningar använder Skutberget för
tävlingsverksamhet medan andra föreningar använder området på något sä varje
vecka. Många föreningar anger a de skulle vilja använda området mer, men säger
a det är nedgånget.

Mountainbike MTB-spåren går idag över skogen längs Vänern. OK Tyrs MTB-sekon, som utgör den största MTB-föreningen, förmedlar a man
kan släppa de strandnära lägena för MTB-spår och a man istället
bör skapa sammanhängande spår från I2 över Sörmon och fram
ll Skutberget. Det skulle kunna bli e na onellt betydande spårområde som även skulle kunna utvecklas som en turistmagnet. OK
Tyr har föreslagit a en portal bör skapas i de västra delarna av
Skutberget där spåren ansluter från Sörmon. Sammankopplingen
och spåren på Sörmon, som behöver skyltas upp för a begränsa
konﬂikter med naturvärden i området, utreds gemensamt av Länsstyrelsen, kommunen och föreningen.

Omvandlingen utgör en betydelsefull del i a få ﬂer Karlstadbor a röra sig i skog
och natur, och för a Karlstad ska vara a rak vt för såväl invånare som besökare.
Nya lägen för beﬁntliga verksamheter behöver dock hi as, och för vissa typer av
ak viteter i helt andra områden inom tätorten.
Frisbeegol anan begränsar möjligheterna a utny ja skogspar erna för vistelse,
promenader och picknick och bör därför omlokaliseras. Det är vik gt a frisbeesportklubben får en lokalisering som inte avskärmar andra besökare från a
röra sig i området.
För skogspar erna söder om campingen bör målsä ningen vara a dessa ska
övergå ll kommunen a förvalta och dri a. Dessa ytor utgör en all ör a rak v
mark i va ennära läge, för a vara möjlig expansionsyta för campingverksamheten. Frågan har också prövats i detaljplaneprocess och bedömts som olämplig
för utveckling av exempelvis skogsanpassade campingstugor. Eventuella expansionsytor för campingverksamheten kan vara befogade om e erfrågan på boende
blir hög inom området. Återplantering av skog bör ske mot va net för a skapa
en avskildhet för allmänheten i de minst avskilda strandområdena.
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Leder

Skutberget utgör startpunkt för vandringsleden upp mot Kil,samt
en delpunkt på cykelleden ”Unionsleden” från Karlstad - Moss i
Norge. I samband med a E18 under 2016-18 byggdes om över
Sörmon byggdes en ekodukt ca 2 km väster om Skutbergsmotet.
Ekodukten för djur och växter, som även går a ny ja av frilu sbesökare och mo onärer, öppnar möjligheten a knyta samman
Skutbergets spårområden med frilu sområdet och spår på norra
Sörmon.

Grillplatser

Idagsläget ﬁnns fyra grillplatser i området - en på stenpiren, en
vid stranden och en i skogen invid Mo onscentralen samt en vid

klipporna söder om Skutbergsgården. E ersom trycket är högt
väljer många a ta med egna grillar ll området vilket dels ökar
brandrisken i området och dels skapar åverkan på naturen med
eldning på klippor, kol på stränder etc.
Sol och bad

Frisbeegolf

Hundak vitet Banan för Whippet race på fälten i nordvästra delen av Skutberget
utgör en av sex tävlingsarenor i Sverige. Föreningsverksamheten
lockar deltagare både från Sverige och Norge. Långsläpp för hundar utövas på fälten norr om campingen och många promenerar
också i skogarna. Båtrampen har ny jats för hundbad, och önskemål har framförts om e Hundaland. Om en förening eller privat
aktör vill öppna och driva e mindre område med äventyrsbanor
för hundar och hundträning, är bedömningen a en angränsande
yta bör kunna frigöras i anslutning ll hundkapplöpningsbanan.

Stränderna på området varierar mellan sandstränder, mindre badvikar med sand, klippstränder samt stenstränder med uppbyggda
vindskydd i sten längre österut. Fokus för sol och bad ligger idag
framför allt i öster i områdena kring Skutbergården på klipporna
och den stora sandstranden rakt i söder, medan övriga stränder
ny jas i liten omfa ning. Målsä ningen är a öppna upp även
de vackra västra delarna av Skutberget. Området utgör inte e
utpekat nudistbad men har av och ll ny jats som det, vilket avskräcker många besökare. Om alla karlstadbor ska kunna få del av
dessa unika områden behöver dessa områden göras llgängliga
för den breda allmänheten för sol och bad med badkläder. Inom
temaparksområdet ligger en vindskyddad badvik som rymmer
en handikappramp samt gästbrygga för båtgäster. Badviken med
handikappramp planeras ersä as på västra delen av Skutberget.

Segeltävlingar Fjärden utgör en bra arena för na onella seglingstävlingar.
Segelsällskapen i Karlstad och Hammarö använder i dagsläget
Skutberget ungefär vartannat eller vart tredje år, för na onella
och regionala tävlingar inom bl.a jollesegling. Då ny as bl.a den
vindskyddade sandviken, båtrampen, mo onscentralen med kringytor samt fälten för uppställning av trailers mm. Önskemålet är
a kunna använda ärden som en tävlingsarena för framför allt
jollesegling, som bl.a lockar många barn och unga.

Frisbeegolf sägs vara en av de snabbast växande sporterna interna onellt, och frisbeegol anan på Skutberget har årligen många
olika typer av besökare. Samtal har förts med Karlstad Frisbeegolf
som redan 2012 lämnade in en förfrågan om e ny läge för
frisbeegol anan på I2-skogen. Klubbens ambi on är a skapa en
femstjärnig bana vilket kräver a man får llgång ll e område
som ej genomkorsas av mo onsspår mm som idag. Önskemålet
är a även behålla en 9-hålsbana för allmänheten någonstans
på Skutberget. Frisbeegolfen kräver dock e dedikerat läge som
inte ligger i konﬂikt med annan användning som grillplatser, spår,
mötesplatser mm. Ny läge utreds därför både på I2-skogen och
på Skutberget.

Fotbollsplaner I dagsläget används två av fotbollsplanerna för Korpmatcher
varje vecka från vår - höst. Planerna bedöms kunna ligga kvar i
beﬁntligt läge. Ytorna används även för hundutställningar och har
poten al a också ny jas för Bågsky etävlingar llsammans med
in lliggande fält.
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Bågsky e

Karlstad Bågsky eklubb har arrangerat en tävling under 2017 för
Cloutsky e på fälten för före de a driving range. Klubben önskar
bedriva y erligare verksamhet på området. Bedömningen är dock
a denna tävlingsverksamhet går a samordna med annan verksamhet på fälten vid fotbollsplanerna.

Triathlon

Klubben I2IF Triathlon arrangerar varje år en tävling för triathlon då man ny jar den vindskyddade badviken för barntriathlon,
som kombineras med löpning på det llgängliglighetaanpassade
spåret norr om Mo onscentralen samt cykling längs Bomstadvägen ll Fintatorps ladugård. För vuxna arrangeras en längre
cykelslinga från området och simningen sker på ärden. Om badviken ersä s med en ny badvik i väster bör verksamheten för såväl
barn som vuxna kunna arrangeras med utgångspunkt därifån i
stället. Nya cykelbanor förbi området förbä rar möjligheterna för
cykeletapperna.

Camping

Fram da frilu sliv

Campingen drivs av First camp som allt sedan övertagandet ha
en ambi on a uppgradera Skutbergets camping. Generellt för
campingverksamheten i landet går antalet besökare I dagsläget ner. First camp har dock årligen ca 75000-85000 gästnä er.
Genom förbä ringar i frilu sområdet samt en etablering av en
temapark för Muminvärlden på området får campingverksamheten ännu bä re förutsä ningar a kunna utveckla sin verksamhet. Stora delar av tomträ sområdet omfa as av strandskydd,
sam digt som skogsområdena mm utreds för en naturreservatsbildning för frilu sliv alterna vt detaljplaneläggning för natur och
frilu sliv. Delar av området har föreslagits som kompensa on för
de ytor som tas i anspråk av temaparken. Sammantaget mo verar
det en översyn av gränsen för tomträ en. Diskussioner förs parallellt mellan Karlstads kommun och First camp om en justering av
gränsen, vilket utgör en förutsä ning för en stor del av föreslagen
förnyelse.

Det ﬁnns även anledning a fundera över hur frilu slivet kommer a se ut i framden. Frilu slivet står under förändring och innehåller idag förutom a ströva och
mo onera i skog och mark även en större andel äventyrsbaserade ak viteter, som
mountainbiken, extremsporter, klä ring, kajakpaddling, forsränning mm.
Hur man kan a rahera ﬂer a ta sig ut i grönområden och natur för a röra på
sig eller för återhämtning utgör även en vik g folkhälsofråga, som behöver ses i
e större sammanhang än bara Skutberget. Det ﬁnns många som redan är ak va
idag, men för de som inte är ak va eller inte vanligen rör sig i vildare natur, utgör
det o a e stort steg a ta sig ut och känna sig trygg. Här kan också ﬁnnas skillnader hur man ser på naturen som besöksmål.
För a börja diskutera denna fråga har det inom översiktsplanearbetet inle s en
utredning för a få fram en helhetssyn för det fram da stadsnära frilu slivet och
rörlighet i Karlstad. Här behöver även andra områden ses över som utny jandet
av I2-skogen, Bryng orden, Alstersnäset, Tyrskogen mﬂ u lyktsmål. Vad ska områdena användas ll, vem ska ha llträde, och hur kan beslastningen på områdena
spridas inför fram den? Mycket utbyggnader sker i dagsläget i centrala Karlstad
samt i de nordöstra delarna av staden - hur skapas närhet ll fram dens frilu sliv
för stadens befolkningstäta delar och hur främjar man närhet så a ﬂer kan gå och
cykla ll dessa områden? Hur ser önskemålen och fördelningen ut för olika åldersgrupper och vilka delar ska kommunen prioritera i si arbete och i stödprogram?
Hur får man barn a ny ja natur och grönytor i högre grad än idag, för a skapa
en mer hälsosam livss l, och hur kan större omvandlingar göra a frilu slivet blir
mer llgängligt för Karlstadbor i allmänhet?

Mo onscentralen och Skutbergsgården
När kommunen 2016 återﬁck dri - och skötselansvaret för Moonscentralen och Skutbergsgården var de i rela vt nedgånget
skick. Utredning pågår för a ersä a beﬁntlig mo onscentral med
en ny servicebyggnad med dusch, omklädning, toale er, bastu
mm. Skutbergsgården bedöms behöva en omfa ande renovering
motsvarande ca 2,5-3 miljoner kronor för a enbart kunna fungera som verksamhetslokal.
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NATUR OCH STRANDMILJÖER

Strax öster om Bomstadsvägen, längst söderut, ﬁnns e sumpskogsområde
(område 4), med främst klibbal, rönn och asp, där död ved förekommer sparsamt
spridd i området. Det gör a området bedöms ha påtagliga naturvärden, klass 3.
Skogen längre norrut består av gles jämnårig tallskog med lägre naturvärde.

Topograﬁ och geotekniska förhållanden
Programområdet är varierat med skogsområden mot Vänern, norr och väster,
öppna klippta gräsfält i norr, klippstränder och sandstränder i söder och iordningställda ytor med parkkaraktär i sydöst. Längs med Vänerns strand sträcker sig en
liten längsgående höjd på som mest ca +54 möh. Campingområdet och de öppna
gräsytorna är rela vt plana med lågpunkter på +45.3 möh. Stora delar av campingområdet och fotbollsplanerna består av lera. Strandområdet, upp ll cirka 200
meter in från strandkanten, består av berg i dagen eller e tunt jordtäcke på berg.

Skutbergets strandzon utgör en värdefull naturmiljö med inslag av kno ga, äldre,
vindpinade tallar som ger området en tydlig havskaraktär. De västra delarna
(område 5) bedöms ha påtagliga naturvärden. Den glesa tallskogen nära sjökanten ger mycket ljusinsläpp och ﬂera av tallarna är ca 120-150 år gamla. Från stora
sandstranden och västerut (område 11) blandas tallskog med öppna sandmiljöer
och blockighet i e mosaikartat landskap. Flera av tallarna är äldre och solbelysta,
och ﬂera naturvårdsarter som stenskvä a, större hackspe och ka ot noterades
i området. Många av arterna gynnas av landskapets småskalighet, varför området
bedöms ha höga naturvärden. Som geologiska värden ﬁnns en tombolobildning
(den lilla ”halvön” mot Vänern) samt tydliga isräﬄor på klipphällarna i området.
Vid naturinventeringen 2009 hi ades e litet bestånd av blåsippa, (fridlyst i Värmland) strax nordost om ”Mullestugan” söder om campingen.

Naturmiljö
En naturvärdesbedömning med komple ering gjordes 2009-2011 som visade på
a området har naturvärden, som äldre tallar och solbelysta aspar, enstaka döda
stående och liggande träd, som utgör livsmiljö för bl.a hackspe ar, insekter och
lavar. I förslaget ll kommunal Naturvårds- och frilu splan, bedömdes området ha
högt naturvärde. 2017 gjordes en naturvärdesinventering över delar av området.

Parkytorna runt Skutbergsgården, bedöms ha höga naturvärden (område 10).
Floran vi nar om a området förr betats längre perioder, vilket ger näringsfa g
mark med ﬂäckvisa förekomster av hävdgynnade arter som mandelblom, ärenpris
och bockrot. Överlag består området av klippta gräsytor med 100-åriga tallar. Berg
i dagen, öppna sandblo or och våta par er ger området en värdefull varia on.

Naturvärdesinventeringen från 2017 omfa ar främst Skutbergets södra delar,
skogsområden strax väster om Bomstadsvägen samt i detaljplaneområdet för
temaparken. Inom visions- och programområdet iden ﬁerades två områden med
höga naturvärden (klass 2) och sex områden med påtagliga naturvärden (klass 3).
Stora delar av inventeringsområdet pekas ut som landskapsobjekt där landskapets
betydelse för den biologiska mångfalden är uppenbart större eller av annan karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.

Skogsdungen vid campingens entréområde och Skutbergsvägen (område 9) har
troligen betats digare. Här ﬁnns gles skog med tall, björk och asp samt gräsmark
med hävdgynnade växter mellan träden. Här ﬁnns goda förutsä ningar för insekter, småfåglar och ﬂaddermöss. Dessa områden bedöms ha påtagliga naturvärden.

Större delen av skogsområdet väster om Bomstadsvägen ingår i Sörmons naturreservat där is, va en och vind skapat säregna markformer såsom dyner, strandvallar och strandterrasser. Det är främst dessa geologiska värdena som utgjort
grund för naturreservatsbildningen. Föreskri erna för Sörmons naturreservat
ska ses över, varför det ﬁnns anledning a sam digt se över fram da behov för
spårområden, ev frisbeegol ana, möjligheter ll höghöjdsbana etc. Området
utgör även riksintresse för naturvård. Skogsområdena strax väster om Bomstadsvägen (områdena 1,2,3 på karta sid 61), i anslutning ll naturreservatet, består av
barrblandskog med bland annat död ved, varierande markfuk ghet, kala block och
berghällar.
Skogsområdena norr om Bomstadsvägen utgörs främst av talldominerad äldre
skog, med mindre delar som domineras av gran respek ve björk. Marken varierar
från fuk g myrmark ll frisk mark och hällmark.

Campingområdet utgör öppna gräsytor, med e litet trädbevuxet par i nordväst.
Tre träd i nordväst utpekas som särskilt värdefulla i länsstyrelsens trädinventering.
Djurliv
Flera naturvårdsintressanta arter noterades inom ramen för inventeringen 2017,
vilket tyder på natur med posi v betydelse för biologisk mångfald. Framför allt bedöms områdets södra och varma strandzoner där ﬂera värdefulla arter påträﬀats
utgöra påtagligt artvärde. Arterna gröngöling, spillkråka, reliktbock och motaggsvamp, som är listade som nära hotade på 2015 års rödlista (ArtDatabanken), återﬁnns på ställen inom hela området. Enligt förslag ll kommunal grönstrukturplan
utgör delar av området vik ga spridningssamband för vildbin och barrskogsmesar.
60

Figuren visar inventeringsområdet med resultateten från Callunas naturvärdesinventering 2017, där naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår.
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RIKSINTRESSEN OCH AVVÄGNING MOT MILJÖBALKEN

Behovsbedömning
Om genomförandet av planprogrammet kan antas få en betydande miljöpåverkan,
ska redovisningen av miljökonsekvenserna beskrivas enligt miljöbalken 6 kap. 1213 § första stycket. Som underlag för bedömningen av om planprogrammet kan
antas innebära en betydande miljöpåverkan har en behovsbedömning gjorts.

Med tanke på a sandstrand, muddring, vassröjning, nya bryggor mm ska genomföras och anläggas krävs llstånd för va enverksamhet enligt miljöbalken 11
kap. Inför kommande llståndsansökan behövs en miljöbedömningsprocess enligt
miljöbalkens 6 kap. genomföras.

Kommunens bedömning är a de a program ej kan antas innebära betydande
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen (4 kap 34 §) och
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte upprä as enligt 6 kap.
miljöbalken. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på utvecklingen av området
utgår från dess kultur-, natur- och frilu slivsvärden samt föreslår utveckling av
frilu sliv, rekrea on och mo on på området.
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Planområdet omfa as av eller ligger i anslutning ll:
•
Riksintresse, enligt 4 kap Miljöbalken ”Vänern med öar och strandområden”. Riksintresseområdet sträcker sig enligt både kommunens och länsstyrelsens bedömningar ända upp ll E 18, vilket innebär a Skutberget
i sin helhet är av riksintresse med hänsyn ll de natur- och kulturvärden
som ﬁnns i området. Vid bedömningen av llåtligheten av exploateringsföretag och ingrepp i miljön ska turismens och det rörliga frilu slivets
intressen särskilt beaktas. Bestämmelserna utgör inget hinder för tätortsutveckling eller utveckling av det lokala näringslivet. Exploateringsföretag
och ingrepp i miljön får dock endast komma ll stånd om områdets naturoch kulturvärden inte skadas påtagligt. Planprogrammet bedöms påverka
riksintresset posi vt.
•

strandområdena och in lliggande skog. I västra delen av området föreslås
en ny servicecentral samt en ny badstrand med bryggor och bastu, som
bedöms förbä ra möjligheterna ll mo on och bad i frilu sområdet samt
öka llgängligheten ll va enområdet. Naturvärdena i området påverkas
posi vt e ersom frisbeegol anan föreslås ﬂy as från skogsområdet längs
Vänern.

Riksintresse frilu sliv, enligt 3 kap Miljöbalken. Vänern klassas som
riksintresse för frilu slivet, och gränsen för riksintresset drogs vid senaste
översynen 2014 om för a även innefa a delar av Skutberget. Avgränsningen behöver utredas vidare och slås fast i kommande översiktsplan.
Medborgardialogen om hur området ny jas samt resultatet av de a planprogram bedöms kunna utgöra underlag för bedömningar av riksintresseområdets utbredning. Planprogrammet sy ar ll a utveckla området för
frilu sliv och mo on och bedöms därför påverka riksintresset posi vt.

•

Riksintresse naturvård, enligt 3 kap Miljöbalken. Sörmon klassas som
riksintresse för naturvård, och berör Skutbergets spårområden från Rönnängsberget och västerut. Inom området prövas läge för höghöjdsbana
alterna vt en ny 9-håls frisbeebana för allmänheten. I övrigt föreslås inga
förändringar. Dialog förs med Länsstyrelsen om vad som kan vara möjligt
a genomföra. Planprogrammet bedöms i dagsläget inte påverka riksintresset nega vt.

•

Riksintresse Kommunika oner. E18 passerar norr om området, men
bedöms ej påverkas av förslaget. Flygplatsen påverkas inte av förslaget.

•

Riksintresse yrkesﬁske påverkas inte av förslaget.

•

Strandskydd. Programområdet omfa as av generellt strandskydd om
100 meter och delvis av utvidgat strandskydd enligt länsstyrelsens beslut
den 16 december 2014. Sy et med strandskyddet är a trygga förutsä ningarna för frilu slivet och a bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Planprogrammet bedöms förbä ra allmänhetens llgänglighet ll
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•

Ka jordens va enskyddsområde (MB 7 kap 21 §) omfa ar programområdet, huvudsakligen inom den sekundära och ter ära skyddszonen. Programmets eventuella påverkan på va enskyddsområdet beskrivs i beskrivningen av konsekvenser av planprogrammet.

•

Miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken 5 kap sy ar ll a skydda människors miljö och hälsa. Idag ﬁnns det särskilda normer för föroreningar
i utomhuslu en (SFS 2010:477)parametrar i va enförekomster (SFS
2004:660), kemiska föreningar i ﬁsk- och musselva en (SFS 2001:554)
samt omgivningsbuller (SFS 2004:675). Genomförande av visionen och
planprogrammet, bedöms innebära mycket marginell påverkan på miljökvalitetsnormer. .

•

Naturreservat Sörmon grundas främst på de geologiska värdena och
omfa ar merparten av Skutbergets spårområden väster om Bomstadsvägen. men bedöms inte påverkas nega vt. Föreskri erna för Sörmons
naturreservat ska enligt Länsstyrelsen ses över, varför det ﬁnns anledning
a sam digt se över fram da behov för spårområden, ev frisbeegol ana,
möjligheter ll höghöjdsbana etc.

STRANDSKYDD

Det ger också underlag för reservatsbestämmelser för det naturreservat som planeras bildas inom Skutbergets strandområde.

Strandskyddet sy ar ll a långsik gt trygga förutsä ningarna för allemansrä slig
llgång ll strandområden samt a bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i va en. Enligt plan- och bygglagen (4 kap 17 §) får kommunen i en detaljplan upphäva strandskyddet om det ﬁnns särskilda skäl för det och om intresset
av a ta området i anspråk på det sä som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset. Kommunen får också ge dispens från förbuden a uppföra
ny byggnad mm inom strandskyddsområde om det ﬁnns särskilda skäl (MB 7 kap
18 b §).

I de a avsni beskrivs vilka åtgärder som kan bli aktuella inom strandskyddsområdet och förutsä ningarna för a genomföra dem med avseende på strandskyddet.
Åtgärder som planeras inom strandskyddat område
•
Utvidgning av beﬁntlig sandstrand i väster – innebär vassröjning,
muddring och llförsel av sand
•
Anläggande av två bryggor i västra delen – rela vt långt ut i va net på
grund av litet va endjup
•
Sjösä ningsramp för små båtar i anslutning ll den västra bryggan
•
Muddring ll bryggor
•
Bastubyggnad på bryggan
•
Spänger längs stranden för a från västra entrén nå klipporna i söder
•
Ny servicebyggnad (mo onscentral) med toale er, omklädningsrum,
duschar, bastu mm
•
Grillplatser i skogsområdet mellan campingen och stranden
•
Äventyrslek av olika slag samt naturparcour i skogsmiljö
•
Kons nstalla oner längs en mo ons- och kulturslinga
•
Skärmtak/väderskydd för samlingar, med toale er och ev kiosk i östra
delen
•
Utrustning för badliv – solstolar, hängma or, beachvolleyboll mm – i östra
delen
•
Upprustning av beﬁntliga mo onsspår – viss omdragning (utanför strandskyddsområdet)

Generellt strandskydd om 100 meter på mark och i va en gäller för hela strandlinjen inom Skutbergsområdet. En del av området (främst skogspar erna söder om
campingen) omfa as av utvidgat strandskydd enligt länsstyrelsens beslut den 16
december 2014. Se karta nedan.

Förutsättningar för upphävande/dispens – särskilda
skäl

Strandskydd 100 m
Utökat strandskydd

De särskilda skäl enligt MB 18 c § 1 stycket som är aktuella är
punkt 3: området behövs för en anläggning som för sin funk on måste ligga vid
va en och behovet inte kan llgodoses utanför området,
punkt 4: området behövs för a utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området, och
punkt 5: utveckling av Skutberget är e angeläget allmänt intresse som inte kan
llgodoses utanför området.

Planprogrammets sy e
Det övergripande sy et med planprogrammet är a ge ramarna för utveckling av
Skutberget ll e högklassigt frilu sområde för Karlstadsbor och besökare. Programmet ska utgöra grund för e erföljande detaljplaner, och/eller för de llstånd,
bygglov och strandskyddsdispenser som behövs för a genomföra programmet.
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Mo v varför de särskilda skälen åberopas utvecklas nedan.

Påverkan på livsvillkoren för djur- och växtarter på grund av anläggande av brygga,
bastu och badstrand kommer a behandlas i samband med llståndsprocessen
enligt MB 11 kap. Kommunens bedömning är a arternas livsvillkor inte förändras
väsentligt med hänsyn ll a det dels är en mycket liten del av det undersökta
området som berörs, och dels a samma typ av stränder är vanligt förekommande
längs Ka jorden. Förbudet enligt MB 7 kap 15 § p 4 torde därför inte heller vara
llämpligt.

Anläggningar som för sin funk on måste ligga vid va en
Badstrand, brygga och båtramp
Brygga, båtramp och badstrand är åtgärder som självklart måste ligga vid va en,
e ersom de sy ar ll a från land ge llgänglighet ll va net. Åtgärderna är av
mycket stor vikt för den utveckling av Skutberget som programmet sy ar ll, varför de behöver förläggas inom Skutbergsområdet.

Spänger mellan sandstrand och klippstrand
Spänger längs stranden är avsedda a binda samman den nya badstranden i väster med de beﬁntliga badklipporna längre österut, öppna upp området och göra
dem llgängliga för allmänheten. En spång ökar även llgängligheten för rörelsehindrade och gör det möjligt a ta sig längre ut i naturområdet ll klippstränderna
som i dagsläget är helt o llgängliga bortom vassområdet. Spängerna kan inte
placeras någon annanstans då de är helt knutna ll de berörda badstränderna och
upplevelsevärdena.

Brygga och badstrand behöver ligga i rela v närhet ll llfart och större parkering
för a fungera för familjer med små barn som inte orkar gå så långt. Någon annan
lämplig plats för anläggande av ny sandstrand och brygga ﬁnns därför inte inom
området.
Även sjösä ningsramp för mindre båtar behöver ligga i god kontakt med llfart
och parkering, för a man ska kunna nå rampen med båtkärra. Rampen är en
ersä ning för beﬁntlig båtramp inom det planerade temaparksområdet. Någon
annan lämplig plats ﬁnns inte inom Skutberget.

Frilu sbastu
På den planerade bryggan planeras också en frilu sbastu som ska vara öppen för
allmänheten. Bastun är ll sin funk on knuten ll va enläget då bastubadandet
även innefa ar bad/dopp i va net (isvak på vintern). Placering av bastun utanför
strandskyddat område fungerar därför inte. E ersom bastun ska vara öppen och
llgänglig för allmänheten och är på så sä en del av frilu svärdena i området.
Den avhåller inte allmänheten från a beträda området, och den påverkar inte
livsvillkor för växt- och djurarter, och strider således inte mot MB 7 kap 15 § 2-4 st.

För a båtramp, brygga och badplats ska fungera på avse sä behöver vass röjas,
viss muddring ske och sand llföras. Anläggande av brygga och båtramp, samt
muddring, är va enverksamhet som kräver llstånd enligt MB 11 kapitel.
Åtgärderna sy ar ll a stärka områdets värde för frilu sliv och göra området mer
llgängligt för allmänheten. De strider således inte mot strandskyddets sy e, och
omfa as inte av förbud enligt MB 7 kap 15 § p 1-3.

Utveckla frilu slivet och stärka Skutberget som besöksmål

Alla åtgärder som planeras i planprogrammet har som övergripande sy e a stärka Skutbergets a rak vitet som frilu s- och rekrea onsområde för allmänheten.
För a kunna utveckla frilu sområdet med ﬂer ak viteter för en bredd av besökskategorier behöver ﬂer områden tas i anspråk för anläggningar som bryggor,
. Den nya badstranden, bryggan med bastu, spänger som förbinder olika delar av
strandområdet, samt ny parkering och entréplats är alla sådana delar som behövs
för a utvidga den beﬁntliga verksamheten. Denna utvidgning kan av självklara
skäl inte ske utanför området – den måste ske vid stranden, och y erligare strandlägen i anslutning ll Skutberget är ianspråktagna av privat bostadsbebyggelse.

En bo enfaunaundersökning gjordes i november 2017 av vassområdet i Skutbergets västra del (Medins Hav och Va enkonsulter AB, 2017). Området består
ll största delen av sandbo en, men också av e mindre område med vass samt
sten/block/häll-strand i den ostligaste delen. Utöver vassen noterades ingen annan underva ensvegeta on. Den västligaste delen har påverkats av bl a vassrensning utanför privata tomter. E antal ovanliga arter noterades, ﬂest inom block/
sten-miljön. Slutsatsen av undersökningen är a naturvärdena är höga ll mycket
höga med ovanliga arter, dock inga rödlistade arter. Resultatet stämmer väl överens med förväntat resultat i denna typ av miljö och överensstämmer med resultat
från undersökningar av andra strandlokaler i Vänern som undersökts av samma
konsul öretag.

Samtliga byggnader och anläggningar som föreslås – inklusive ovan beskrivna
brygga och badstrand mm – är alla avsedda a vara llgängliga för allmänheten och kunna ny jas av besökare ll området och bidra ll upplevelsen av e
65

högklassigt rekrea onsområde. De komple erar och förstärker värdet av de
funk oner som redan ﬁnns i området, och de skapar där ll ﬂer ak viteter och
besöksanledningar för Karlstadsbor och andra. För Karlstads kommun är det e
mycket angeläget intresse a ge invånare och besökare llgång ll e förstklassigt
rekrea onsområde som a raherar olika grupper och åldrar i samhället under alla
der på året.

syn ll iden ﬁerade natur- och kulturvärden. De bedöms därför inte strida mot
strandskyddsintressen.
Skärmtak/vindskydd samt utrustning för badliv i östra delen
Skärmtaket planeras ligga där Skutbergsgården idag ligger, men vriden 90 grader
för a inte skärma av utsikten mot Ka jorden. Skärmtaket har bä re llgänglighet
för frilu slivet än vad Skutbergsgården har, då det är en öppen byggnad och helt
avsedd för frilu slivsändamål. Placeringen är på delvis redan ianspråktagen yta
och på klippt gräsyta. Inga natur- eller frilu svärden skadas varför förutsä ningen
för dispens från strandskyddsbestämmelserna bedöms föreligga.

Ingen av de planerade åtgärderna strider mot strandskyddets sy e a trygga
förutsä ningarna för allemansrä slig llgång ll strandområden. De bedöms inte
heller strida mot sy et a bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och
i va en. I den mån de strider mot förbuden i MB 7 kap 15 § torde därför förutsä ningar för dispens från bestämmelserna föreligga.

Den östra udden, öster om den stora sandstranden och söder om den beﬁntliga
mo onscentralen har i naturvärdesinventeringen bedömts vara av påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 2). Naturvärdet ligger bl a i förekomst av hävdgynnade
arter llsammans med varia on av torra och våta par er med olika blommande
växter samt gamla tallar. Placeringen av beachvolleyplaner, solstolar, hängma or
mm kommer a anpassas både ll mark som redan används för ändamålet och ll
iden ﬁerade naturvärden. De bedöms inte strida mot strandskyddsintressen.

Servicebyggnaden
Servicebyggnaden planeras innehålla toale er, omklädningsrum, bastu och duschar llgängliga för både mo onärer och andra besökare ll området. Den kan
också komma a innehålla t ex kiosk och café. E läge i nära anslutning ll badstrand och brygga är vik gt för a servicebyggnaden ska kunna fungera även för
besökande badgäster.

Parkering
I e alterna v ll u ormning av Skutbergsområdet, där campingföretagets tomträ sområde inte blir åtkomligt för andra verksamheter, måste området kring
västra entrén disponeras annorlunda. Bl a måste parkering och llfart ll stranden
placeras inom kommunens mark, vilket innebär a skogspar et närmast den beﬁntliga bostadsfas gheten i väster behöver tas i anspråk. Det aktuella skogspar et
omfa as av utvidgat strandskydd. Något alterna vt läge för parkeringen ﬁnns inte,
då områden på andra sidan Bomstadsvägen ligger all ör långt från stranden.

Toale er
Närbelägna toale er är nödvändigt i anslutning ll badplatser och ak vitetsområden och det utgör en vik g jämställdhetsfråga. De toale er som planeras i servicebyggnaden i väster och i frilu sbyn i öster kan behöva komple eras med minst
e par anläggningar i området däremellan för a inte riskera a skogsområdet
smutsas ner. Toale erna måste ﬁnnas nära stranden och platser där människor
uppehåller sig under längre perioder (t ex grillplatserna). Toale erna ska placeras,
u ormas och smygas in i terrängen och vegeta onen så a inga natur- och kulturvärden skadas. De strider inte mot förbuden i MB 7 kap 15 §, och förutsä ningar
för dispens från strandskyddsbestämmelserna bedöms därför föreligga.

I den naturvärdesinventering (Calluna 2017) som gjorts för Skutbergsområdet ingår skogspar et i e landskapsobjekt för spillkråka och gröngöling, och innehåller
e naturvärdesobjekt av naturvärdesklass 3 (i södra delen, påtagligt naturvärde).
Naturvärdesobjektet behöver inte tas i anspråk för parkeringen, men träd inom
landskapsobjektet kommer a behöva tas ned. Med en omsorgsfull u ormning av
området, där en trädridå sparas, kan kontakten mellan delområden inom landskapsobjektet bibehållas för de aktuella fågelarterna.

Lek- och mo onsanläggningar i skogsmarken
Besök vid äventyrslek och ak viteter i skogsmarken är en del av upplevelsen som
e besök i frilu sområdet erbjuder. Andra delar är t ex promenader, bad vid stranden och picknick vid en grillplats. För en familj är behovet av närhet mellan de
olika ak viteterna särskilt vik g, då barn vill både bada och leka i skogen. E ersom
stora badstranden är det område där ﬂest uppehåller sig i dagsläget är mo ven
stora för a satsa på mer lek i just den östra delen. Några andra områden med
liknande möjligheter a kombinera olika ak viteter ﬁnns inte inom Skutberget.
Åtgärderna sy ar ll a främja frilu slivet. Placering kommer a göras med hän-

Samlad bedömning
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Kommunens samlade bedömning är a det ﬁnns förutsä ningar för a upphäva
strandskydd alterna vt bevilja dispens från strandskyddet för a genomföra den
planerade utvecklingen av frilu sområdet.

Västra strandområdet som det ser ut idag .
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

En planerad ombyggnad innebär a dagva en från områdena norr om Bomstadsvägen leds i separat dike fram ll huvuddiket genom planområdet, och släpps
utanför det beﬁntliga markavva ningsföretaget. Generellt är det en fördel om
dagva net avleds i öppna dikessystem och a avrinningshas gheten inte ökas
utan a nuvarande ﬂöden bibehålls.

Dricksva enförsörjning och spillva en
Va en ll Skutbergsområdet distribueras via en va enledning som ansluter ll
huvudva enledning från Sörmon norr om Skutberget och E18. Spillva en från
Skutbergsområdet pumpas via en överföringsledning ll Bergviks handelsområde
för vidare anslutning ll Sjöstads reningsverk.

Stora delar av campingen och de öppna områdena ingår i e markavva ningsföretag, Fintatorps dikningsföretag av år 1944, som gällde dåvarande jordbruksmark.
Åtgärder som kan påverka dikningsföretaget kräver llstånd av länsstyrelsen. Markavva ningsåtgärder eller andra åtgärder som påverkar markavva ningsföretaget
kan kräva llstånd enligt miljöbalken.

Från en punkt i nordöstra delen av campingområdet förgrenar sig VA-nätet ll
campingen, övrig bebyggelse inom Skutberget (mo onscentralen, Skutbergsgården m ﬂ), samt ll beﬁntlig bostadsbebyggelse vid Fintatorp. Spillva en från hela
området rinner med självfall ll pumpsta onen. Inom området ﬁnns tre stycken
gemensamhetsanläggningar för va en- och avlopp (VA) som är anslutna ll områdets ledningsnät.

De åtgärder som planeras inom programområdet medför inget behov a skapa ytterligare fördröjning av dagva net. Vid en ombyggnad av entréområdet i öster ll
lekäng, pulkabacke mm krävs en omledning och modellering av beﬁntliga dagvattendiken. De a bedöms dock inte påverka markavva ningsföretaget.

Ka jorden utgör va enskyddsområde för Karlstads kommuns råva entäkt för
Sörmonverket och omfa as av föreskri er, som trädde i kra 1 januari 2013.
Va enområdet utanför den västra delen av planområdet ligger inom den primära
skyddszonen, med andra berörda delar av programområdet ligger inom den sekundära skyddszonen för skyddsområdet. Programförslaget bedöms inte påverka
va enskyddsområdet nega vt.

STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET
Översvämningsrisk
Delar av campingområdet är låglänt och kan komma a översvämmas vid höga
va ennivåer i Vänern. Även en del av Skutbergsvägen ligger under planeringsnivån
+46,48 (RH2000) enligt kommunens översvämningsriktlinjer.

Beﬁntlig va enledning bedöms ha kapacitet a klara planerad utveckling av frilu sområdet. För a klara ökad spillva enbelastning från temaparken kommer kapaciteten i överföringsledningen a ökas. Där ll kommer anläggas e utjämningsmagasin för spillva en vid Skutberget. Planerade utbyggnader av spillva ennätet
på grund av temaparken bedöms möjliggöra även fortsa utveckling av frilu sområdet. Långsik gt planeras för utbyggnad av VA-ledningar för spillva en och va en
ll Skutberget från Hultsberg via fram da Eriksbergs verksamhetsområde.

Översvämningsrisken inom området ska beaktas vid exploatering. Området
innehåller dock inga för samhället nödvändiga funk oner, som måste hållas i dri
oavse en översvämning. Vid en fram da ombyggnad av Skutbergsvägen bör
dess nivå höjas för a klara en eventuell översvämning. Vid åtgärder i ledningssystemet i området bör hänsyn tas ll a området kan komma a översvämmas.
Nya pumpsta oner och transformatorsta oner bör lokaliseras och u ormas med
hänsyn ll översvämningsrisken. Ekonomiska konsekvenser ll följd av skador på
byggnader vid översvämning ska beaktas vid placering och u ormning av nya
byggnader.

Dagva en
Programområdet ligger utanför kommunens allmänna verksamhetsområde för
dagva en. Dagva endiket söder om fd driving range avva nar idag i princip hela
Skutbergsområdet, med gatumark, parkeringsytor, Skutbergsgården, den öppna
marken inom Skutberget, campingområdet, delar av Bomstadsvägen med bostadsbebyggelse, skogsmark väster och norr om området ända upp ll Sörmomasten,
samt del av E18. Inget behov av rening föreligger för det va en som idag släpps ut
i viken.
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BEFINTLIGA BOSTÄDER

Inom programområdet ﬁnns e fåtal permanentbostäder i området kring Gamla
Bomstadsvägen. För området ﬁnns antagna områdesbestämmelser som kommer
a fortsä a gälla för området. Områdesbestämmelserna lägger en begränsning
i möjligheterna a utveckla området med y erligare permanentbostadshus. Lite
längre söderut söder om spårcentralen ﬁnns e antal arrendestugor samt något
enstaka permanentboende. Dessa ligger mi i en snäv anslutning mellan det Vänernära området och Skutbergets spårområden och bör därför ej möjliggöras för
helårsboende. Områdesbestämmelserna gäller även här.
På fälten ﬁnns också en ensam arrendestuga som ny jas som fri dshus. Denna
föreslås kunna ligga vidare lls vidare men bör om llfälle ges avvecklas på sikt.
Närboende ﬁnns bl.a direkt väster om området längs va net.
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KONSEKVENSER AV PLANPROGRAMMET

miljöpåverkan enligt MB 6 kap 7 § tas sam digt som beslut a godkänna planprogrammet fa as.

Miljökonsekvenser

Programmets miljökonsekvenser
E ersom ingen miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 9 § p 2 tas fram
beskrivs i det följande de konsekvenser för miljön genomförande av programmet
bedöms medföra. Konsekvenser av programmets påverkan beskrivs för följande
faktorer:
•
Miljökvalitetsnormer
•
Va enmiljö
•
Strandskydd
•
Riksintressen
•
Kulturvärden
•
Naturvärden
•
Frilu sliv
•
Hälsa och säkerhet

När en e program upprä as ska kommunen undersöka om genomförandet av
programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska
innebära a kommunen iden ﬁerar omständigheter som talar för eller emot en
betydande miljöpåverkan och samråder om frågan med länsstyrelsen och andra
myndigheter med särskilt miljöansvar. Kommunen ska däre er i e särskilt beslut
avgöra om genomförandet av programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. (MB 6 kap 5-7 §§)
För a undersöka om programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan har en behovsbedömning upprä ats, där programmets påverkan på olika
faktorer som har betydelse för miljöpåverkan iden ﬁeras.
Kommunens bedömning avseende betydande miljöpåverkan
Kommunens bedömning är a genomförande av programmet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6
kap 9 § inte behöver tas fram.

Vattenmiljö
Va enskyddsområde
Hela programområdet ligger inom Ka jordens va enskyddsområde. Den närmaste strandzonen om ca 50 meter ingår i den primära skyddszonen, hela det öppna
området (campingen och fälten) ligger inom den sekundära zonen och skogsområdena inom den ter ära zonen. För de respek ve skyddszonerna ﬁnns föreskri er
om bl a hantering av bekämpningsmedel, gödsling, skogsavverkning, avloppsanläggningar, täkter och markarbeten. Inga av de åtgärder som planeras inom programområdet bedöms vara förbjudna eller kräva anmälan enligt föreskri erna.

Bedömningen mo veras av a programmet medför posi va konsekvenser för
frilu sliv och kulturmiljö. Inga eller små nega va konsekvenser medförs för naturmiljön.
Åtgärder som behöver vidtas inom strandskyddat område förbä rar för frilu slivet
och allmänhetens llgång ll områdena, och inverkar inte menligt på livsvillkor för
växt- och djurliv. Mo v för strandskyddsdispenser/upphävande av strandskydd
ﬁnns.

Dagva en
Inom Skutbergsområdet ﬁnns e markavva ningsföretag, Fintatorps dikningsföretag av år 1944, som omfa ar i princip hela campingområdet och de öppna fälten
söder om Bomstadsvägen. Markavva ningsföretagets utlopp sker via e dagvattendike i öster, som genomkorsar planområdet för den planerade temaparken i
östra Skutberget. I en dagva enutredning som gjordes i samband med ombyggnaden av E18 över Sörmon (Ramböll, Dagva enutredning Fintatorp 2015) föreslås
dagva en från områden norr om Bomstadsvägen avledas via särskilt dike i anslutning ll Bomstadsvägen och släppas i dagva endiket utanför markavva ningsföretaget. Därmed kommer belastningen på diken och ledningar inom markavva ningsföretaget a minska.

Inga riksintressen skadas av programmets genomförande.
Åtgärder i va en – anläggande av brygga och sandstrand – är va enverksamhet
som kräver llstånd enligt 11 kap MB. Särskild MKB kommer a upprä as för de a
i samband med llståndsansökan. Kommunens bedömning är a det ﬁnns goda
förutsä ningar för a erhålla sådant llstånd.
Samråd
Samråd om programmet enligt PBL 5 kap 11 § utgör sam digt samråd om undersökningen avseende eventuell betydande miljöpåverkan enligt MB 6 kap 6 §
p 2. Beslut om genomförande av programmet kan antas medföra en betydande
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I en digare dagva enutredning för Skutberget (Ramböll Dagva en Skutberget
2007) föreslås a dagva en från västra avrinningsområdet, huvudsakligen väster
om Bomstadsvägen, som idag avleds via dagva ensystemet inom campingområdet, ska avledas mot söder ll den vik där ny badplats föreslås.

Riksintresse för naturvård, MB 3 kap 6 §
Hela den kommunägda delen av skogsområdet väster om Skutberget, med Skutbergets spår och leder, berörs av riksintresseområdet Sörmon. Merparten av
riksintresseområdet i denna del är också naturreservat. Områdets värde är i första

Programförslaget innebär a det senare är en mindre lämplig lösning. De a
dagva en bör även fortsä ningsvis ledas via campingområdet ll utloppet i viken
innanför Y erholmen.

Riksintresse
naturvård
Naturreservat

De åtgärder som föreslås i programmet innebär ingen eller mycket begränsad
hårdgöring av ytor, förutom anläggande av nya parkeringar i anslutning ll de nya
entréerna. Vid u ormning av parkeringsområdena bör dagva enavrinning, inﬁltraonsmöjligheter och eventuella behov av fördröjning av dagva en beaktas, så a
dagva enﬂödena inte påverkas.

Planomådet

Genomförande av programmet påverkar således inte dagva enmängder eller
ﬂöden, och bidrar inte heller ll förorening av dagva net.
Åtgärder i va en
I programmet föreslås åtgärder i va en – anläggande av brygga, sjösä ningsramp
för små båtar och badplats – i västra delen av Skutbergsområdet. Åtgärder i va en
är va enverksamhet som ska llståndsprövas enligt MB 11 kap. Åtgärderna och
deras konsekvenser för va enmiljö, naturvärden och frilu sliv beskrivs i avsni et
Strandskydd, sid X.
Strandskydd
Strandskyddets omfa ning och hur det påverkas av genomförande av programmet
beskrivs i avsni et Strandskydd, sid X.

hand geologiskt, be ngat av isälvsavlagringar med e ﬂertal strandvallar. Området
har också mycket stort värde som frilu sområde. Enligt Karlstads översiktsplan ska
det rörliga frilu slivets intressen prioriteras.

Riksintressen

Skutbergsområdet berörs av ﬂera riksintressen. Nedan följer en genomgång av
dessa och hur de påverkas av genomförande av programmet.

Enligt den naturvärdesinventering som gjorts (Calluna, NVI vid Skutberget, 2017)
har tre naturvärdesobjekt (naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde) iden ﬁerats
inom den del av riksintresseområdet som ingå i inventeringen. De a område
ingår också i e landskapsobjekt för spillkråka och gröngöling.

Riksintresse för yrkesﬁske, MB 3 kap 5 §
Hela Vänerns va enområde är av riksintresse för yrkesﬁske. Gränsen går i fastlandsstrandlinjen. De åtgärder som planeras sker på grunt va en där inget yrkesﬁske bedrivs. Programmets genomförande bedöms inte påverka riksintresset.

De tre naturvärdesobjekten består av dels barrblandskog på fuk g mark nedanför
Rönningsberget och dels hällmarkstallskog uppe på en bergsplatå. Däremellan e
område med en blockrik slu ning.
Riksintresseområdet berörs i mycket liten grad av åtgärder i programförslaget. En
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del i östra kanten av riksintresseområdet kan komma a ny jas för frisbeegolf
och höghöjdsbana. Det beﬁntliga MTB-spåret kan komma a komple eras. Inga
ingrepp kommer a göras i de geologiska forma onerna och beﬁntliga träd och
annan vegeta on kommer a ﬁnnas kvar och utny jas i anläggningarna. Hänsyn
kommer a tas ll de värden som pekats ut i naturvärdesinventeringen.
Programmets genomförande medför ingen skada på riksintresset.

av fasta fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar och beﬁntlig bebyggelse
med kulturhistoriskt värde. Byggnader kommer a rustas och ny jas för verksamhet inom frilu sområdet. Kulturhistoriska lämningar kommer a synliggöras och
om så bedöms lämpligt ges en funk on så a de kommer ll sin rä i den dagliga
användningen. Fornlämningar kommer a synliggöras. En byggnad som pekats ut
som kulturhistoriskt värdefull, Skutbergsgården, föreslås dock rivas.

Riksintresse för frilu sliv, MB 3 kap 6 §
Hela Vänerskärgården inom Karlstads kommun är av riksintresse för frilu sliv.
Gränsen för Vänerskärgården ligger i fastlandsstrandlinjen. 2013 gjorde länsstyrelserna på regeringens uppdrag en översyn av riksintresseområden för frilu slivet.
För Karlstads del innebar den a Skutberget föreslogs som ny riksintresseområde. Gränsen lades i väster i gränsen för Sörmons naturreservat, i norr i E18 och i
öster i en nordsydlig linje från den beﬁntliga mo onscentralen upp ll E18. Tomträ sfas gheten för campingen undantogs liksom de bostadsfas gheter som ﬁnns
mellan Bomstadsvägen och E18. Kommunen påpekar dock a gränsen bör utredas
och preciseras, bl a med hänsyn ll campingverksamheten och planerad upplevelseanläggning. Det nya riksintresseområdet har ännu inte processats i kommunens
översiktsplanering.

I kommande detaljplaner kommer lämpliga varsamhets- och skyddsbestämmelser
a sä as för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Programmets konsekvenser för kulturvärden är således både posi va, genom a
byggnader mm rustas, bevaras och synliggörs, och nega va, genom a en byggnad rivs. De posi va konsekvenserna bedöms dock överväga.

Naturvärden

Konsekvenser för naturvärden inom strandskyddsområdet beskrivs i avsni et
Strandskydd, sid X. Påverkan på naturvärden inom riksintresseområde för naturvård beskrivs ovan (Riksintresse för naturvård).
Av övriga utpekade områden i Callunas naturvärdesinventering ligger e omedelbart norr om entrén ll campingområdet. Det består av trädbevuxen (tall, björk
och asp) gräsmark. Enbuskar förekommer allmänt, samt örter som gör området
gynnsamt för bl a vildbin. I området ﬁnns idag en del av frisbeegol anan.

Programmets främsta sy e är a genom olika åtgärder stärka Skutbergets värde
som frilu sområde. Konsekvenserna för frilu slivet är posi va.
Riksintresse för kommunika oner, MB 3 kap 8 §
E18 är av riksintresse. Tillfart ll Skutbergets frilu sområde sker via Skutbergsmotet på E18. Den traﬁkutredning som gjorts i samband med planläggningen för
temaparken i östra delen visar a E18 inte kommer a påverkas.

Genomförande av programmet innebär a frisbeegol anan ﬂy as. Inga andra akviteter planeras i det aktuella området. Genomförande av programmet bedöms
därför vara posi vt för naturmiljön i det aktuella området.

Särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden enligt MB 4 kap
Vänern med öar och strandområden är med hänsyn ll de natur- och kulturvärden som ﬁnns i området i sin helhet av riksintresse enligt MB 4 kap 1-2 §§. Inom
området ska turismens och frilu slivets intressen särskilt beaktas. Hela Karlstads
kommun söder om E18 ingår i riksintresseområdet. Sy et med programmet är
a utveckla Skutberget för a främja frilu sliv och turism. Programmet stöder
således den ambi on som u rycks i Miljöbalken och har en posi v påverkan på
riksintresset.

Övriga iden ﬁerade naturvärden i programområdet är tre värdefulla träd som
pekats ut i länsstyrelsens trädinventering. Träden ﬁnns inom campingområdet och
berörs inte av åtgärder i programmet.

Friluftsliv

Konsekvenser för frilu slivet behandlas ovan (Riksintresse för frilu sliv och Särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden).

Hälsa och säkerhet

Kulturvärden

Genomförande av programmet bedöms leda ll a ﬂer människor kommer a besöka Skutberget för frilu sliv och mo on, vilket kan leda ll posi va hälsoeﬀekter

Förslaget tar stor hänsyn ll de beﬁntliga kulturvärden som ﬁnns i området, i form
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för ﬂera grupper än dagens besökare.
I programmet ingår a anlägga en separat gc-väg utmed Bomstadsvägen vilket
ökar traﬁksäkerheten för oskyddade traﬁkanter.

Sociala konsekvenser

Skutberget kan genom förslaget bli e än mer a rak vt besöksmål och en välkänd
mötesplats för både Karlstadsbor och besökare.
Ur e folkhälso- och jämställdhetsperspek v kommer förbä rad kollek vtraﬁk ll
området vara mycket posi vt. Fler människor får möjlighet a ny ja frilu sområdet med bland annat badplats, beachvolleyplaner och mo onsspår. Det ger också
posi va eﬀekter för kvinnor, unga och äldre som i högre grad än andra ny jar
kollek vtraﬁken.
Skutberget har en speciell plats i många, särskilt lite äldre, Karlstadsbors hjärtan,
genom bl a Anders Forsells engagemang för a utveckla området ll det frilu sområdet det är idag, de många sommarstugor som digare har funnits där, och
den verksamhet för skolungdomar som bedrivits där under många år. Den utveckling som nu planeras innebär a ﬂer människor, och ﬂer kategorier, kommer a
lockas a besöka Skutberget, vilket är posi vt för möten och integra on.
Skutbergets karaktär av rofylld plats som området har idag kan i vissa delar komma
a upplevas som stökigare och stojigare med nya ak vitetsmöjligheter. Genom
a göra dagens mindre utny jade strandområden i Skutbergets västra del bä re
llgängliga kan mer ”högljudda” ak viteter i vissa delar samsas med områden för
dem som söker lugn och ro.

Ekonomiska konsekvenser

Utveckling av Skutberget på det sä som programmet förslår kräver stora investeringar. Vissa föreslagna åtgärder kan inte genomföras utan samverkan med
någon utomstående aktör. Ambi onsnivån i genomförandet är också avhängig den
temapark som planeras inom Skutberget – där ﬂera av de planerade åtgärderna i
frilu sområdet ska ersä a anläggningar som idag ﬁnns inom temaparksområdet.
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