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Sammanfattning 

Karlstads kommun ska ta fram en vision för utvecklingen av Skutbergets 
friluftsområde. Arbetet med utvecklingen av friluftsområdet ska präglas av 
medborgardialog och handla om hur marken ska användas och vilken typ av 
verksamheter som ska finnas där. Visionsarbetet pågår parallellt med arbetet 
att fram en detaljplan för den del av Skutberget som är aktuellt för 
temaparken Muminvärlden – en sagopark i naturmiljö. Medborgardialogen 
har handlat om hur friluftsområdet ska utvecklas på den del som inte berörs 
av temaparken Muminvärlden.  

Medborgardialogen om hur Karlstads invånare vill utveckla Skutbergets 
friluftsområde har bestått av olika delar. Karlstadsborna har kunnat svara på 
en enkät på karlstad.se eller på plats i Mitt i City eller i Bibliotekshuset. Det 
har också varit djupare dialoger i intervju- och workshopform med barn och 
ungdomar i förskola och grundskola, Ungdomsfullmäktige samt med aktiva 
föreningar på Skutberget. Alla bidragsberättigade föreningar i Karlstad har 
fått möjlighet att bidra med synpunkter.  Den här rapporten rör resultatet av 
enkätundersökningen som genomfördes den 1-17 september. 

Sammanlagt 1 974 personer har svarat på enkäten – de allra flesta via 
webben.  1 173 kvinnor, 745 män och 22 som inte identifierar sig med något 
kön.  Huvuddelen av de som svarat är i åldersgruppen 19-64 år och besöker 
Skutberget ofta. De aktiviteter som de flesta uppger att de vill utföra på 
Skutberget är: Motionera (löpning, promenader, cykling), bada, fika och äta. 
En stor andel nämner också friluftsliv generellt och möjligheten att andas, 
uppleva naturen och koppla av. 

På frågor om de funktioner som finns på Skutberget idag svarar en klar 
majoritet att de är nöjda med dem, förutom restaurangen på First Camps 
område som fler tycker fungerar dåligt. Det är också tydligt att det är flera 
funktioner som finns på Skutberget som det stora flertalet aldrig använt. 
Speciellt gäller detta funktioner inom campingplatsens område. Den service 
som Karlstadsborna tycker är viktig på Skutberget är: Toalett, dusch, 
omklädningsrum, bastu och kiosk/fika. 

Drygt 1 300 personer har fyllt i egna idéer och synpunkter i fritextfältet. 
Drygt 300 personer vill behålla Skutberget som det är idag men att det ska 
rustas upp. Restaurang eller servering är det många som önskar. Drygt 800 
personer vill vidareutveckla Skutberget med fler aktiviteter och funktioner. 
Många nämner äventyrsbana eller höghöjdsbana, fler moutainbikespår, 
lekplats, bryggor och hopptorn. Det finns också flera som vill ha ett 
kallbadhus, bastu, spa, bassänger och vattenrutschbanor. 

Medborgardialogen har varit lyckad så till vida att rekordmånga valt att 
delta. Underlaget har gett en tydlig bild av att Karlstadsborna vill att vi 
prioriterar arbetet med att utveckla Skutbergets friluftsområde. 
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1 Inledning och/eller bakgrund 

I arbetet med visionen för utvecklingen av Skutbergets friluftsområde har vi 
låtit alla Karlstadsbor komma med idéer och förslag. I enkätundersökningen 
har Karlstadsborna fått svara på frågor om vad de helst vill göra på 
Skutberget, hur de tycker att dagens service fungerar och hur viktigt det är 
med vissa funktioner. De har också med egna ord fått ge egna idéer och 
synpunkter om hur Skutbergets friluftsområde kan utvecklas och bli ännu 
bättre. 
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2 Resultatsammanställning 

Sammanlagt 1 974 personer har svarat på enkäten; 1173 kvinnor, 745 män 
och 22 som inte identifierar sig som kön. Flest svarande har åldern 31-64 år 
och 41 procent har barn under 18 år. Flest av de som svarat bor i centrala 
eller västra Karlstad. 29 procent besöker Skutberget en eller flera gånger i 
veckan och 42 procent en eller flera gånger i månaden. 
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 Hur många gånger besökte du Skutberget under 2016? 
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2.1 Vad vill du kunna göra på Skutberget? Fyll endast 
i en aktivitet (med ett ord). Du kan välja att lämna 
fler förslag. 

För att undersöka vad Karlstadsborna helst vill göra för aktiviteter på 
Skutberget valde vi en öppen fråga, för att inte styra svaren i förväg. De 
svarande fick spontant fylla i aktiviteter med egna ord – ett ord i taget. Drygt 
7 600 olika ord i form av en aktivitet eller funktion kom in. För att förenkla 
redovisningen har likartade ord lagts ihop till en och samma kategori. Till 
exempel har gå, promenera och vandra blivit ”Promenera och vandra”. De 
aktiviteter som flest vill göra på Skutberget är i fallande ordning: 
 

1. Bada & sola 
2. Träna & motionera 
3. Restaurang, kiosk, café 
4. Friluftsliv & rekreation 
5. Promenera & vandra 
6. Avkoppling, lugn och ro 
7. Naturupplevelser, ströva & strosa 
8. Grilla & picknick 
9. Cykel & mountainbike 
10. Bastu 
11. Discgolf 

 
De aktiviteter som flest nämner som inte finns på Skutberget idag är 
”Aktivitetsbana, äventyrsbana” 136 svar och ”Konstsnöskidspår” 120 svar. 
Trots att medborgardialogen inte rör det område som är aktuellt för 
temaparken Muminvärlden har några valt att skriva ”Muminvärldsbesök” 
eller ”ingenmuminvärld” som önskade respektive oönskade aktiviteter. 129 
personer har angett att de inte vill besöka Muminvärlden och 74 personer att 
de vill besöka en temapark med Mumin. Bland de som är under 18 år är 
aktiviteter som bada & sola, träning, cykling och discgolf dominerande. 
Bland de över 65 år nämns oftare rehabilitering & friskvård, promenader, 
fika och bastubad. Se hela diagrammet på nästa sida. 
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Diagram – Vad vill du kunna göra på Skutberget? 

 

Namn  Antal  %  

Bada & sola  1213  15,9  

Träna & motionera  1105  14,5  

Restaurang, kiosk & café  507  6,7  
Friluftsliv & rekreation  410  5,4  

Promenera & vandra  402  5,3  

Avkoppling, lugn och ro  401  5,3  
Naturupplevelse, ströva & strosa  346  4,5  

Grilla & picknick  337  4,4  

Övriga sporter/ aktiviteter  218  2,9  
Cykel & mountainbike  209  2,7  

Bastu  193  2,5  
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Namn  Antal  %  

Discgolf  156  2,1  

Umgås & träffas  149  2  

Lekpark & klättring  139  1,8  
Aktivitetsbana/ävertyrsbana  136  1,8  

Emot Muminlandet  129  1,7  

Konstsnöskidspår  120  1,6  
Utomhusgym  118  1,6  

För Muminlandet  74  1  

Duscha & motionscentral  74  1  

Friskvård  73  1  
Hundbad & hundaktivitet  72  0,9  

Styrketräning & gym  71  0,9  

Löpning & joggning  71  0,9  
Kanot  64  0,8  

Utomhusbassäng & hopptorn  57  0,7  

Yoga  55  0,7  
Nöje  55  0,7  

Volleybollplaner  54  0,7  

Båtliv & gästhamn  53  0,7  
Fritt & gratis  50  0,7  

Barnaktivitet  42  0,6  

Fotboll  42  0,6  
Minigolf  42  0,6  

Spa  36  0,5  

Vattenpark & vattenlek  33  0,4  
Plocka svamp/ bär  29  0,4  

Kallbadhus  28  0,4  

Fritidsbank  24  0,3  
Vänernkontakt  23  0,3  

Orientering  20  0,3  

Bryggor  19  0,2  
Tipspromenad  18  0,2  

Camping  18  0,2  

Nakenbada  17  0,2  
Brännboll  16  0,2  

Skridskoåkning  15  0,2  

Konferensanläggning  10  0,1  
Tennis  9  0,1  

Boulebana  9  0,1  

Vindsurfa  8  0,1  
Turista  8  0,1  

Tivoli  8  0,1  

Parkour  7  0,1  
Fiska  5  0,1  

Skateboardpark  5  0,1  

Budopaviljong  4  0,1  
Total  7606  100  
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3 Vad tycker du om de funktioner/aktiviteter 
som finns på Skutberget idag? 

De som svarat på enkäten är överlag mycket nöjda med de funktioner som 
finns på Skutberget idag. De enda undantagen är restaurangen på First camps 
område som 52 procent av de som använt den tycker fungerar dåligt och 
gästbryggan för båtar som 50 procent tycker fungerar dåligt. Mest använda 
funktioner är badstränder/klippor, 95 procent, motionsspår, 94 procent och 
grillplatser 77 procent. Dessa funktioner tycker också en majoritet fungerar 
bra, men av de som använt grillplatserna tycker 22 procent att de fungerar 
dåligt. De funktioner som används av relativt många är discgolfbanan, 52,5 
procent, vandringsleden till Kil, 47 procent, den tillgänglighetsanpassade 
motionsslingan 50 procent och fotbollsplanerna 51 procent. Funktioner som 
få har använt är rampen för personer med funktionsvariation, 
mountainbikebana, boule, hundkapplöpningsbana, utomhusscen, 
iläggningsramp för båtar, gästbrygga för båtar, äventyrsgolfbana hos First 
camp, lekplats hos First camp, hoppkuddar, camping och restaurang. De som 
använt dessa funktioner tycker att de fungerar bra med undantag för 
restaurangen och gästbryggan för båtar.  
En förbättringspotential finns också när det gäller omdömet för utegym som, 
skidspår, konstverk och fotbollsplaner. 
 
Badstränder/klippor 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  1675  87,9  

Fungerar 
dåligt  135  7,1  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

95  5  

Total  1905  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,3% (1905/1958)  
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Ramp för bad anpassat för personer med funktionsvariation 

Namn  Antal  %  

Fungerar bra  321  17  
Fungerar dåligt  179  9,5  

Vet ej/Har inte 
använt  1385  73,5  

Total  1885  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,3% (1885/1938)  
 

 
 

Motionsspår/elljusspår för löpning/skidåkning 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  1653  86,9  

Fungerar 
dåligt  134  7  

Vet 
ej/Har 
inte 
använt  

116  6,1  

Total  1903  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,3% (1903/1956)  
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 Vandringsled Skutberget-Kil 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  760  40,1  

Fungerar 
dåligt  138  7,3  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

999  52,7  

Total  1897  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,3% (1897/1950)  

 
 

 
Tillgänglighetsanpassad motionsslinga 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  851  45  

Fungerar 
dåligt  95  5  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

944  49,9  

Total  1890  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,3% (1890/1943)  

 
 

 
Skidspår 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  719  38,1  

Fungerar 
dåligt  282  14,9  

Vet ej/Har 
inte använt  887  47  

Total  1888  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,3% (1888/1941)  
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Discgolfbana 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  892  47,4  

Fungerar 
dåligt  95  5,1  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

893  47,5  

Total  1880  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,3% (1880/1933)  

 
 

 
Utegym 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  808  43  

Fungerar 
dåligt  346  18,4  

Vet 
ej/Har 
inte 
använt  

727  38,6  

Total  1881  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,3% (1881/1934)  

 
 

 

Mountainbikebana 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  414  22,1  

Fungerar 
dåligt  148  7,9  

Vet ej/Har 
inte använt  1312  70  

Total  1874  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1874/1927)  
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Boule 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  243  13  

Fungerar 
dåligt  81  4,3  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1542  82,6  

Total  1866  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1866/1919)  

 
 

 
Grillplatser 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  1121  59,3  

Fungerar 
dåligt  328  17,4  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

440  23,3  

Total  1889  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,3% (1889/1942)  
  
 
Beachvolleyplaner 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  719  38,4  

Fungerar 
dåligt  122  6,5  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1033  55,1  

Total  1874  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1874/1927)  
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Fotbollsplaner 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  769  41,1  

Fungerar 
dåligt  182  9,7  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

920  49,2  

Total  1871  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1871/1924)  

 
 

 
Hundkapplöningsbana 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  156  8,4  

Fungerar 
dåligt  58  3,1  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1649  88,5  

Total  1863  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1863/1916)  
  
 

Utomhusteaterscen (gräskullen, amfiteatern) 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  394  21,2  

Fungerar 
dåligt  191  10,3  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1273  68,5  

Total  1858  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1858/1911)  
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Gästbrygga för båtar 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  207  11,1  

Fungerar 
dåligt  205  11  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1455  77,9  

Total  1867  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1867/1920)  

 
 

 
Iläggningsramp båtar 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  241  12,9  

Fungerar 
dåligt  143  7,6  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1488  79,5  

Total  1872  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1872/1925)  
 

 
Konstverk 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  438  23,6  

Fungerar 
dåligt  273  14,7  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1143  61,7  

Total  1854  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1854/1907)  
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Äventyrsgolfbana hos First camp 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  438  23,4  

Fungerar 
dåligt  139  7,4  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1296  69,2  

Total  1873  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1873/1926)  

 
 

 
 Lekplats hos First camp 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  261  14  

Fungerar 
dåligt  141  7,5  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1467  78,5  

Total  1869  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1869/1922)  
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Hoppkuddar hos First camp 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  275  14,7  

Fungerar 
dåligt  123  6,6  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1473  78,7  

Total  1871  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1871/1924)  

 
  
Camping via First camp 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  219  11,7  

Fungerar 
dåligt  106  5,7  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1544  82,6  

Total  1869  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1869/1922)  

 
 

 
Restaurang hos First camp 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  233  12,5  

Fungerar 
dåligt  257  13,7  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1381  73,8  

Total  1871  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1871/1924)  
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Segway – uthyrning via First camp 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  109  5,8  

Fungerar 
dåligt  79  4,2  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1679  89,9  

Total  1867  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1867/1920)  

 
  
Kajakuthyrning via First camp 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  182  9,7  

Fungerar 
dåligt  84  4,5  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1607  85,8  

Total  1873  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1873/1926)  

 
 

 

 

SUP-brädor – uthyrning via First Camp (Ståpaddlings-bräda) 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  102  5,5  

Fungerar 
dåligt  79  4,2  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1686  90,3  

Total  1867  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1867/1920)  
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Cykeluthyrning via First camp 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  121  6,5  

Fungerar 
dåligt  77  4,1  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1670  89,4  

Total  1868  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1868/1921)  
  
 Trampbilar – uthyrning via First camp 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  137  7,3  

Fungerar 
dåligt  74  4  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1658  88,7  

Total  1869  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1869/1922)  

 
 

 

Hundbadplats 

Namn  Antal  %  

Fungerar 
bra  413  22,1  

Fungerar 
dåligt  144  7,7  

Vet ej/Har 
inte 
använt  

1314  70,2  

Total  1871  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,2% (1871/1924)  
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4 Hur viktigt är det med följande service på 
Skutberget? 

En klar majoritet av de som svarat på enkäten tycker att det är viktigt att det 
finns toalett, plats för ombyte, dusch, bastu, kiosk och fika. Flest tycker att 
toalett och kiosk/fika är viktigt. Men det är ändå mellan 75-80 procent som 
tycker det är viktigt med dusch och ombyte och 62 procent som tycker att det 
är viktigt med bastu. 
Toalett 

Namn  Antal  %  

Viktigt  1899  98,4  
Inte 
viktigt  16  0,8  

Vet 
ej/spelar 
ingen roll  

14  0,7  

Total  1929  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,9% (1929/1971)  

 
 

 
Plats för ombyte 

Namn  Antal  %  

Viktigt  1562  81,2  

Inte 
viktigt  237  12,3  

Vet 
ej/spelar 
ingen roll  

124  6,4  

Total  1923  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,9% (1923/1965)  
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Dusch 

Namn  Antal  %  

Viktigt  1419  74,1  
Inte 
viktigt  314  16,4  

Vet 
ej/spelar 
ingen roll  

181  9,5  

Total  1914  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,9% (1914/1956)  

 
 

 
Bastu 

Namn  Antal  %  

Viktigt  1181  61,9  
Inte 
viktigt  466  24,4  

Vet 
ej/spelar 
ingen roll  

260  13,6  

Total  1907  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,8% (1907/1949)  

 
  
 Kiosk/fika 

Namn  Antal  %  

Viktigt  1733  90,4  

Inte 
viktigt  104  5,4  

Vet 
ej/spelar 
ingen roll  

81  4,2  

Total  1918  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,9% (1918/1960)  
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5 Har du fler idéer om hur Skutberget kan bli 
ett ännu bättre friluftsområde?  

De som svarat på enkäten har också haft möjlighet att utveckla sina idéer om 
hur Skutberget kan utvecklas i egen text med upp till 1 500 tecken. 1 381 
personer har beskrivit med egna ord hur Skutberget kan bli ett bättre 
friluftsområde. Svaren kan huvudsakligen delas upp i två kategorier; de som 
har nya idéer om hur området skulle kunna utvecklas, 802 personer, de som 
vill bevara Skutberget som det är idag men rusta upp, 314 personer. En 
mindre andel, 261 personer, har använt frågan för att protestera mot en 
etablering av Muminvärlden eller för att tala om att man gärna vill att 
Skutberget blir plats för temaparken. Några har också kommit med kritik 
mot enkäten och att medborgardialogen inte rör Muminvärlden. 

5.1 Idéer om hur friluftsområdet kan utvecklas 
802 personer har kommit med idéer om nya funktioner som kan göra 
Skutberget ännu bättre. De flesta idéerna handlar om utveckling av en 
äventyrsbana/ höghöjdsbana, restaurang eller caféverksamhet, utveckling av 
mountainbikespår och förbättring av motionsspår samt konstsnöspår. Det 
finns också flera förslag om bryggor, hopptorn, bastu, relax och 
friskvårdsaktiviteter. En del förslag berör utomhusbassänger, vinterbad, 
kallbadhus och pooler. Det finns också förslag om hur Skutberget kan bli 
bättre för båtliv och port mot Vänern. Andra idéer är musik och teater vid 
utomhusscenen, mer konst, kultur och arrangemang, lägergård, kursgård och 
konferensanläggning, lekparker, bättre bussförbindelser, marknadsföring och 
skyltning på området.  
Även de som vill utveckla nya funktioner eller aktiviteter vill att Skutberget 
även fortsättningsvis ska vara ett utpräglat frilufts- och rekreationsområde, 
där det känns rofyllt att vistas. 

5.1.1 Äventyrsbana/höghöjdsbana 
Många önskar sig en äventyrsbana för balans och klättring. Det kan till 
exempel vara en höghöjdsbana för barn och vuxna. Exempel som nämns är 
också klätterslingor och äventyrsstigar där alla åldrar blir inspirerade av att 
vara ute i naturen. En hinderbana med klätterdel, linbana och balansövningar 
är ett annat alternativ. Någon föreslår ett aktivitetscenter med äventyrsbanor 
som ger träning och spänning och kan locka barnfamiljer. Någon nämner 
Friluftsbyn på Höga kusten som ett bra exempel på friluftsliv i naturmiljö en 
annan Lustiga landet i Örebro. Även Säfsen har äventyrsbanor och 
höghöjdsbanor som nämns.  En annan tipsar om en ny hinderbana i Ale 
utanför Göteborg: http://monkeyswing.se/ny-utomhusanlaggning-med-
permanent-hinderbana-i-ale/. En annan äventyrsbana som nämns är Lida i 
Sörmland, http://www.lida.nu 

http://monkeyswing.se/ny-utomhusanlaggning-med-permanent-hinderbana-i-ale/
http://monkeyswing.se/ny-utomhusanlaggning-med-permanent-hinderbana-i-ale/
http://www.lida.nu/
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Höghöjdsbana i Säfsen. 
 

 
Hinderbana i Lida, Sörmland. 

 

 

Hinderbana i Ale. 

 

 
Lustiga landet, Örebro 
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5.1.2 Restaurang, café, kiosk och konferens 
Väldigt många har önskemål om att kunna fika, köpa glass eller gå på 
restaurang ute på Skutberget. Några skulle gärna se restaurang i gamla 
Skutbergsgården medan andra vill se en ny byggnad i vackert läge vid 
vattnet. Det finns önskemål om allt från kiosk och enkel fika till fin 
restaurang med skaldjur på menyn. Någon nämner ”food-trucks” som ett 
alternativ på sommaren. Det är delade meningar om restaurang och café ska 
drivas av privata näringsidkare eller kommunen. Några önskar att 
kommunen kan driva café såsom till exempel våffelstugan i 
Mariebergsskogen. Det finns också förslag och önskemål om 
konferensverksamhet och möjlighet att hyra lokal för föreningsmöten och 
liknande. Kursgård eller lägergård för skolklasser och idrottslag är andra 
förslag. Några vill ha festlokal med möjlighet att arrangera bröllop. 
 

5.1.3 Cykling och mountainbike 
Runt 200 personer vill se en utökning av spår för mountainbike samt en 
upprustning och bättre skyltning av de som finns idag. Förslag finns om att 
knyta ihop Skutberget med Sörmon och ha tydligt uppmärkta cykel- och 
löpspår. Det finns också önskemål om banor i olika svårighetsgrad och en 
kortare teknikträningsbana för nybörjare samt mer avancerade. Många vill ha 
liknande natur och banor som Rörbäcksnäs i Sälen eller Trysil bike arena. 
Ett trail run-spår med hinder föreslås också. Några vill även ha möjlighet att 
hyra cyklar och möjlighet att duscha av sin egen cykel efteråt. 
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Trysil Bike Arena 

 
Rörbäcksnäs, Sälen 

5.1.4 Förbättring av motionsspår och skidspår 
Väldigt många vill att motionsspåren rustas upp, gärna med bättre underlag i 
form av sågspån. Kilenegården på Hammarö nämns ofta som ett bra exempel 
på ett fint underhållet friluftsområde med bra standard på spår. Många vill ha 
led-belysning även på 7,5 och milspåret. Bättre skyltning är också något som 
många nämner och att kilometeranvisningarna ibland visar fel. En central 
informationspunkt som allt utgår ifrån på Skutberget är ett annat förslag. 
Några vill också att spåren leds om bort från E 18 för att skapa en mer 
rofylld och tyst miljö. Flera vill också utnyttja bron över E 18 för att bida 
ihop Skutberget med spår på Sörmon. Någon vill ha en strandpromenad från 
Zakrisdal. Spåren bör också marknadsföras bättre som Sveriges bästa 
motionsspår. Ett 50-tal personer vill även se fler och bättre skidspår och 
föreslår spår med konstsnö på grund klimatet. Inte bara kanonsnö utan gärna 
kylslingor i marken. Vallabod är också ett önskemål. Några har också önskat 
sig en rullskideslinga. Anpassningar för personer med funktionsvariationer 
så att de kan ta del av naturen och friluftslivet betonas av många. 
 

Många nämner att de vill ha 
välskötta spår med sågspån 
som på Kilenegården. 
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5.1.5 Bastu  
En majoritet av de som svarat vill ha bastu på Skutberget. Några önskar sig 
en utvidgning av bastuutbudet på Sundstabadet med flera olika sorters 
bastuar, till exempel vedeldad bastu, ångbastu och aufguss-bastu. Ett 100-tal 
uppger att de vill se bastu i en ny byggnad i vackert läge vid vattnet. Någon 
nämner bastun på Nääs Fabriker i Tollerud som ett bra exempel. Läget vid 
Skutbergsgården nämns av flera. Några vill ha en hel spa-anläggning med 
bastu och bad i Vänern. I ett sådant spa kan de också tänka sig utbud av 
massage, friskvård, yoga och liknande. 
 

 
Badanläggning med bastu, Nääs Fabriker. 

 
 

5.1.6 Bad och kallbadhus 
 När det gäller badmöjligheter vill många att klippbad och strandbad 
utvidgas om möjligt. Om delar av klippbad och badvik vid nuvarande 
motionscentralen försvinner från friluftsområdet vill man gärna att detta 
ersätts på annan plats. Många önskar sig bryggor, badstegar och hopptorn, 
badpontoner samt solstolar till utlåning eller uthyrning. Stege som möjliggör 
vinterbad önskas speciellt. Handikappanpassningar nämner många som 
mycket viktiga. Ta bort vass och åtgärda stenig botten är andra önskemål och 
att det rent allmänt städas upp kring badplatserna. Mer skräpkorgar och 
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toaletter skulle underlätta. Någon vill även ha ombyteshytter. Några vill ha 
nakenbad och att det blir ett officiellt sådant på en del av Skutberget. Andra 
nämner att nakenbadare upp vid spåren är ett problem. Många vill ha ett bra 
hundbad och en lugn badvik för småbarn. Någon föreslår en 
panoramautsiktsplats mellan södra sandstranden och nakenbadet – ett stort 
trädäck med panoramafönster ut mot Vänern. Fönstren kan öppnas beroende 
på väder. På platsen skulle det finnas solstolar, sackosäckar, soffor och bord. 
Många nämner också att de vill ha ett kallbadhus och några en pir som går ut 
i vattnet. Kallbadhus med separata delar för män och kvinnor samt 
panoramautsikt mot sjön är ett förslag. Bra exempel på fina kallbadhus som 
nämns är Varbergs kallbadhus, Bjärreds kallbadhus samt Ribersborg i 
Malmö. 
Det finns också några som gärna vill se bassänger både inomhus och 
utomhus. Några nämner att de vill ha en 50-meters-bassäng för tävlingar och 
träning. Bubbelpool och pool för simlektioner är andra önskemål. Någon vill 
ha en utomhuspool med vattenrutschbana och några vill ha en badanläggning 
som Brottet i Halmstad. 
 

 
Varbergs kallbadhus. 

 
Bjärreds kallbadhus i Lomma kommun. 
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Ribersborg, Malmö 

 
Brottet, Halmstad 

 

5.1.7 Ombyte, dusch och gym 
De flesta som deltagit i medborgardialogen vill ha en serviceanläggning eller 
ny motionscentral med dusch och ombyte. Många vill även ha bastu, gym 
och café i samma byggnad. Här nämner många platser för Skutbergsgården 
som en möjlig placering. I en sådan anläggning vill många också se olika 
friskvårdsaktiviteter, yoga eller gruppaktiviteter. Några nämner att de vill ha 
en gymnastiksal för olika typer av gruppträning, yoga, dans, budo, qi gong 
och liknande. De som nämner gym vill ofta att det ska vara ett mindre 
kostsamt alternativ till de gym som finns inne i stan. Även här nämns ofta 
Kilenegården som en bra och välskött anläggning. 

”Det mest fantastiska med Skutberget är den orörda vackra 
naturen. Lederna över tallhedarna, stillheten i skogen i 
kombination med den storslagna utsikten över Vänern. Att få 
sätta sig i en bastu med utsikt över Vänern efter en mils löptur i 
skogen är svårslaget. Så en ny motionscentral med ett fräscht 
gym både ute och inne med ett trevligt fik och bastu med utsikt 
och kanske utgång direkt till Vänern för den som vill vinterbada 
året om. Jag tror på enkelt, vackert och stilla. Det är storslaget” 
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5.1.8 Grillplatser 
Runt 200 personer föreslår upprustning av befintliga grillplatser och gärna 
fler grillplatser med vindskydd. Det behöver också skapas fler sittplatser, 
bänkar och bord att äta och fika vid. Någon vill ha kösystem för 
grillplatserna. Grillstugor likt de som finns på Kilenegården på Hammarö 
föreslås. Överlag nämner många att de upplever att det är mysigare miljö vid 
grillplatserna på Kilenegården.  

 
Mysig grillstuga på Kilenegården, Hammarö. 

5.1.9 Utegym 
Det är ett 100-tal personer som vill ha ett stort utegym på samma ställe 
istället för som idag flera stationer längs 5-kilometersspåret. Fler 
utegymmöjligheter och upprustning av det utegym som finns nämns också. 
Exempel som nämns är utegymet i Uppsala längs ån Librobäck. 
 

 
Utegym, Librobäck Uppsala. 
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5.1.10 Lekpark, naturstig, sagostig 
Ett 100-tal personer önskar sig en större och bättre lekplats som inte är på 
First camps område. Det finns också önskemål om naturstigar eller sagospår. 
Ett sagospår som Sagovärlden i Eskilstuna blandat med Trollskidspåret i 
Hundfjället, Sälen. Någon föreslår en stor lekpark som går i naturmaterial 
likt Dianas lekpark i Kensington gardens blandat med lekparken som finns 
på Daftö camping, men skepp, bilar, båtar och klätterställning. Flera önskar 
sig en lekpark i naturmaterial eller med naturtema, där stockar och stenar är 
komponenter. Någon vill ha tema med Anna och Långa farbrorn eller en 
leklada med liten servering likt den som finns på Astrid Lindgrens värld. En 
sagostig där barn kan lyssna på sagor och lära sig vad man får respektive inte 
får göra i naturen är ett förslag. 
 

 
Diana Memorial Playground, Kensington Gardens 
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Trollstig, Hundfjället Sälen 

.  
Sagostig Eskilstuna 

 

5.1.11 Båtliv och gästhamn 
Ett 30-tal personer vill att det skapas fler båtplatser för att öka 
tillgängligheten till Vänern via västra Karlstad. Det finns idéer om att skapa 
en marin miljö med promenad och viss restaurangverksamhet i anslutning till 
vattnet, som vid Mörudden på Hammarö. En tydlig Väner-entré med 
aktivitetscenter och visitor center föreslås också. En portal mot Vänern och 
skärgården beskriver någon där man knyter ihop Skutberget med Onsön och 
Segerstads skärgård. Tillgängliggöra området från sjön för fritidsbåtar och 
båtbusstrafik. Tillgång till gästhamn med mat, öl och rekreation. Området 
ska lämpa sig för dagsturer med båt. Stora gästbryggor, bensinmack och 
latrintömning för båtar. 

5.1.12 Kommunikationer och marknadsföring 
Flera vill ha bättre bussförbindelser till Skutberget med stadsbussarna. Det 
finns också önskemål om en båtbusslinje till Skutberget. Önskemål finns 
också om en bra, sammanhängande och säker cykelväg från centrum ända ut 
till friluftsområdet. Flera vill också att friluftsområdet och dess utbud 
marknadsförs bättre bland Karlstadsborna. 
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5.1.13 Naturturism & ekoturism 
Det finns flera förslag om att på olika sätt bättre använda den natur som finns 
på Skutberget. Exempel på förebilder är Isaberg mountain resort eller 
friluftsbyn på Höga kusten. Fler avstressande aktiviteter långt bort från sorl 
och oljud är något som många tror kommer att bli allt mer eftertraktat i 
framtiden. 

” Jag önskar ett upplevelsecenter där man nyttjar naturen på 
enkla sätt, bygger in aktiviteter med upplevelser i naturen som i 
Dottevik. En plats där staden möter Vänerhavet med enkelhet 
och respekt för den unika miljön, en plats som alla kan få ta del 
av, även de som inte har råd att köpa andra upplevelser”. 

 

 
Segway på Isaberg mountain resort. 
 

5.1.14 Kultur, teater och musik 
Ett 40-tal personer nämner att de vill ha mer kultur ute på Skutberget. 
Konserter och teater vid utomhusscenen nämns ofta, men också blueskvällar 
eller livemusik kopplat till någon restaurang på området. Ett bokcafé eller 
föreläsningar är andra idéer. Någon önskar sig ett nytt ”Café August” på 
Skutberget. En del vill ha större arrangemang med musikartister eller allsång 
på sommaren. Någon föreslår ett museum med Sven-Ingvars eller konst- och 
fotoutställningar på Skutbergsgården. Förslag finns om att ta in någon med 
teaterkompetens eller samarbeta med någon teater kring utvecklingen av 
utomhusscenen. Överlag önskar flera Karlstadsbor en bättre användning av 
utomhusteatern. 

5.1.15 Övriga aktiviteter/arrangemang som kan skapas eller utvecklas  
Det som oftast nämns utöver det som pekats ut ovan är: 

• Utökning av discgolfbanan 

• Bättre fotbollsplaner 

• Fler volleybollplaner 

• Uthyrning av kajaker 

• Fritidsbank 

• Hundrastgård 

• Utkikstorn 

http://www.isaberg.com/sv/sommar
http://friluftsbyn.se/
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• Skatepark 

• Hopptorn 

• Fler aktiviteter och tävlingar 
 

Det är många som vill att Fritidsbanken 
ska finnas ute på Skutberget så att man 
kan låna utrustning där. Möjligheten att 
hyra allt från cyklar, surfbrädor till 
kanoter och kajaker är också önskvärd. 
Förslag finns om att ordna fler stora 
löpartävlingar eller sportarrangemang 
på området. Det kan också vara agility 
för hundar. Någon föreslår att ha en 
naturskola i samarbete med scouter, 
friluftsfrämjandet och 
naturskyddsföreningen dit alla skolor 
kan komma för att få undervisning. 
Skridskobana samt barnskidskola är 
andra förslag. Vi bör också satsa på att 
locka hit thriatlontävlingar, skolfotboll 
och liknande arrangemang. 

5.2 Synpunkter på hur Skutberget ska bevaras och 
rustas upp 

De 314 personer som vill bevara Skutberget som det är idag är måna om att 
det även fortsatt ska vara en stressfri oas med naturupplevelser, lugn och 
avkoppling. De vill helst att området ska vara helt fritt från kommersiella 
inslag och viktigast av allt att det ska vara gratis och fritt för alla 
Karlstadsbor att använda. Här är önskemålen inte så avancerade utan bygger 
på enkelhet och närhet till naturen. De vill behålla naturen, njuta av vågornas 
skvalp mot stranden, lyssna på fågelsång och titta ut över Vänern.  De tycker 
att det är viktigt att värna om en så lugn miljö som möjligt i den växande 
staden för att det ska bli en plats där människor kan hämta energi i naturen.  
 

 
Kilenegården på Hammarö. 
 

https://www.fritidsbanken.se/fritidsbank/karlstad/
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Kilenegården nämns som ett föredöme och många vill ha skötsel av 
anläggningar och friluftsområde i kommunal regi som i Mariebergsskogen, 
Det är en handfull personer vill ta in kompetens från Mariebergsskogen AB 
för att göra Skutberget till ett lika välskött och attraktivt område för alla 
Karlstadsbor. En allmän upprustning av motionsspår, grillplatser, badplatser 
och motionscentralen är vad den här gruppen Karlstadsbor önskar sig, som i 
övrigt vill bevara Skutberget som det fina område det är idag.  
 

 
Lekträdgården i Mariebergsskogen. 
 

5.3 Slutsatser 
En majoritet av de som varit med i medborgardialogen kring Skutbergets 
utveckling vill att friluftsområdet utvecklas till något mer än det är idag. Det 
finns många idéer om nya funktioner som skulle berika området och göra det 
mer värt att besöka. Det som i stort sett alla är överens om är att de vill se en 
upprustning av spår, grill och badplatser, restaurang/café samt att de vill ha 
en motions- eller serviceanläggning med ombyte, dusch och bastu. När det 
gäller utvecklingsidéer finns det två olika inriktningar som är svåra att 
kombinera. Den ena inriktningen handlar om utveckling av bad med 
bryggor, stegar och hopptorn samt friluftsaktiviteter som äventyrsbanor, 
höghöjdsbanor, lek- och motionsaktiviteter i samklang med naturen. Den 
andra inriktningen är att utveckla Skutberget som gästhamn och marint 
besöksmål med restaurang, pub och nöjesliv. Här måste Karlstads kommun 
göra ett strategiskt val. En klar majoritet av de som har idéer om hur 
Skutberget ska utvecklas betonar vikten av att området även i fortsättningen 
ska vara ett naturskönt friluftsområde med fokus på motion, lek och 
rekreation i nära kontakt med naturen.  Övrigt som kan vara viktigt att beakta 
är önskemål om bättre förbindelser med kollektivtrafik och cykel samt att de 
aktiviteter som finns inom First camps område är dåligt utnyttjade. Detta kan 
bero på att få vet om att de finns och att de är tillgängliga för alla besökare 
på friluftsområdet. 
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