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Inledning 
Detta utgör en handlingsplan, som följer till Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och 
rekreationsområde (dnr KS 2017-238), och utgör ett underlag för att fatta beslut om sammanlagda 
investeringsnivåer, prioriteringar mm för åren 2020-2023. Handlingsplanen syftar till att lägga fast en 
övergripande inriktning för när åtgärder bör ske, och den redovisar bedömda kostnader utifrån den 
utformning och struktur samt de aktiviteter som föreslås i det framtagna planprogrammet. 
Handlingsplanen baseras på målsättningarna i visionen och planprogrammet, och investeringarna 
delas in fyra olika kategorier utifrån typ av investering. Handlingsplanen har tagits fram av 
Kommunledningskontoret gemensamt med Teknik- och fastighetsförvaltningen och Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Slutligt beslut om investering tas i kommande budgetprocesser.  

Utgångspunkter för fördelningen av investeringskostnader  

Sammantaget bedöms en upprustning och utveckling av Skutbergets frilufts- och rekreationsområde 
utifrån programförslaget omfatta omkring 150 miljoner kr (varav 15 mkr redan är anslagna). I den 
sammantagna kostnaden ingår även en post för oförutsett motsvarande ca 2 % av totalbeloppet.  

Investeringskostnaderna har fördelats i fyra kategorier :  
1. nödvändiga åtgärder som kommunen behöver göra oavsett detaljplan för temapark eller 
planprogram för friluftsområdet,  

2. ytor samt friluftsfunktioner som utgör ersättning/kompensation för motsvarande inom 
detaljplaneområdet för temaparken,  

3. nya eller utvecklade aktiviteter som efterfrågats i medborgardialogen 2017 av barn och 
unga; föreningar eller allmänheten,  

4. insatser grundat på programsamrådet 2018 och kommunala önskemål – trafiksäkerhets-
åtgärder för oskyddade trafikanter och naturkonst.  

År 2020 finns 15 miljoner kronor avsatta inom ramen för teknik- och fastighetsförvaltningens 
investeringsbudget, för både akuta och mer områdesutvecklande investeringar. Ett förslag till 
åtgärdsplan inom den avsatta ramen för 2020 presenteras i denna handlingsplan, vilket Teknik- och 
fastighetsnämnden sedan fattar beslut om. Återstående investeringar för ett genomförande av 
innehållet i planprogrammet har fördelats årsvis från 2021 tom 2023, utifrån inriktningen att 
detaljplanen för temaparken kommer att genomföras. Den årsvisa prioriteringen av insatser baseras 
på såväl vad som måste ersättas pga detaljplanen för temaparken, som när dessa ersättningar bör 
finnas på plats. En ambition har varit att försöka få ersättningsanläggningar på plats innan befintliga 
anläggningar stängs ner inom den planerade temaparken. Samtidigt kommer inga större investe-
ringar som riskerar dubbeletableringar, som t.ex en ny servicebyggnad, realiseras innan detaljplanen 
för temaparken vunnit laga kraft, för att inte riskera att kommunen i ett senare skede kan stå med 
två byggnader för samma ändamål. Liknande investeringar utgör bl a ny båtramp och elljusspår.  

Målsättningen har varit att fördela insatserna så jämnt som möjligt över åren 2020-2023, och också 
nå en årsvis balans mellan både nödvändiga och mer statushöjande satsningar baserade på 
medborgardialogen. Vissa byggen kan med fördel samordnas tidsmässigt med temaparksbygget.  
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Investeringar medför en statushöjning av området 
Vissa investeringar innebär en reell statushöjning av området jämfört med idag. De statushöjande 
insatserna utgör framför allt satsningar på kompletterande nya aktiviteter för att locka fler besökare 
och grupper till området vilket baseras på önskemålen från medborgardialogen. En ny 
servicebyggnad innebär också en tydlig uppgradering av möjligheterna att byta om och basta efter 
träningen, samt möjligheterna till äta och fika på området.  

Utöver den statushöjning som ovanstående aktiviteter ger, medför nödvändiga åtgärder på området 
som upprustning och underhåll – av befintliga byggnader, elljus, spårområden, skyltning, möblering, 
soptunnor, toaletter, markskötsel mm – en annan form av statushöjning. Om området i framtiden 
ska kunna förbli ett attraktivt frilufts- och motionsområde är dock dessa insatser helt nödvändiga, då 
många delar är eftersatta efter många år av bristande underhåll.  

Mycket har hänt sedan kultur- och fritidsnämnden samt teknik- och fastighetsnämnden återtog driften 
av markområden och byggnader från First camp – fallna träd på byggnader har tagits bort, ängarna har 
en frekvent skötsel mm – vilket medfört återkommande positiv feedback från allmänheten. 

De åtgärder som bedömts som nödvändiga, som kompensationsinsatser, fastighetsskötsel och 
underhåll kommer genom att nya ytor ställs iordning, upprustning mm att i flera fall innebära en 
statushöjning av området, även om det inte är huvudsyftet med investeringen. Även trafiksäkerhets-
höjande åtgärder som är nödvändiga om man vill minimera risken för olyckor mellan motionärer och 
fordonstrafik, stärker områdets status. 

Samtliga insatser höjer alltså statusen på Skutbergsområdet jämfört med idag, men vissa åtgärder är 
nödvändiga medan andra är önskvärda. Man kan även uttrycka det som att baspaketet utgör de 
nödvändiga åtgärderna samt kompensationsåtgärderna för temaparken, medan önskemålen från 
medborgardialogen utgör ett utökat paket som höjer statusen på området jämfört med idag. 

En ambitionshöjning av området skulle kunna jämföras med de årliga satsningarna som görs på t.ex 
Mariebergsskogen som utgör en av stadens mest betydande målpunkter för naturvistelse. Skut-
berget har länge varit eftersatt och nu krävs större belopp för att området ska återfå en status som 
en av våra mest attraktiva Vänernära besökspunkter för såväl karlstadsbor som utsocknes besökare.  

Investeringar kopplade till nödvändiga åtgärder inom ramen för 
markägande och förvaltning (1) 
Kommunen äger de större byggnaderna inom Skutbergsområdet förutom campingens byggnader. 
Utifrån det allmänna intresset av Skutbergets frilufts- och rekreationsområde, och för att kommunen 
ska ha rådighet över områdets utveckling och kunna påverka Skutbergets utveckling i den riktning 
man önskar även efter gjorda investeringar, är det viktigt att samtliga större byggnader inom 
friluftsområdet (Skutbergsgården, Fintatorps gård, ladan mm vid Fintatorp, en servicebyggnad, samt 
Friluftsbyn) kvarstår i kommunal ägo även framgent.   

Det innebär att kommunen kommer behöva rusta ett antal byggnader successivt. En sådan byggnad 
utgör Fintatorps gård, som kommunen fått kritik för under ett flertal år för bristande underhåll. En 
första upprustning av lador mm föreslås under 2020 för att säkra byggnaderna och förbereda för 
solpaneler. Mangårdsbyggnaden bör rustas successivt, parallellt med att ett flertal byggnadsvårds-
kurser genomförs för att sprida kunskapen om hur kulturhistoriskt intressanta byggnader kan rustas 
på ett varsamt sätt. Andra kulturhistoriskt viktiga byggnader är ladan på Fintatorp samt Friluftsbyn, 
som visar på det historiska lantbruket i området, och friluftsområdets ursprung.  

Skutbergsgården har för närvarande stora renoveringsbehov men ska börja nyttjas för naturskolans 
verksamhet. Ett beslut om att bevara och rusta eller ersätta byggnaden med exempelvis ett större 
väderskydd för skolor kan därför tas i den senare delen av investeringsperioden när det finns en 
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större kunskap om hur områdets utveckling fortlöper och vilka behov som finns då. Om 
Skutbergsgården bevaras kan det efterfrågade väderskyddet/mötesplatsen för bl.a skolor mfl 
uppföras på annan plats, tex i anslutning till den nya ängen vid östra entrén.   

En annan form av nödvändig investering utgör att som ett första steg iordningsställa de områden 
som kommunen återfått rådighet över av First camp (fd Caravan club och ängarna i väster). Delar av 
det återtagna området har nyttjats för camping respektive upplag och är svårutnyttjade i dagsläget, 
och kräver åtgärder för att som ett första steg vara tillgängliga för friluftsliv och vistelse.  

Om ladan vid Fintatorp kan nyttjas för annat som Friluftsbank, friskvårdsverksamhet eller en mer 
kommersiellt betingad friluftslivs- eller hälsoaktivitet krävs ett nytt samlat läge som kan rymma både 
personallokaler och maskinförråd. Då behövs nytt läge för de personallokaler för fika, kontor, 
verkstad mm, som i dagsläget finns både i ladan i väster samt i motionscentralen, vilket kräver en 
större investering. Nya alternativa lägen föreslås inom ramen för planprogrammet och är i 
handlingsplanen tidssatta till 2023.  

De sammanlagda kostnaderna för nödvändiga investeringar uppgår till ca 34,5 miljoner kronor.  

Investeringar kopplade till genomförandet av detaljplanen för 
temaparken (2) 
Riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken omfattar utifrån Länsstyrelsens gränsförslag större 
delen av detaljplaneområdet för temaparken. Gränsen för riksintresset har ännu inte prövats i 
förhållande till områdets användning men kommer att prövas och läggas fast inom ramen för den 
nya kommunomfattande översiktsplan som ska tas fram. En viktig del för att minimera de negativa 
konsekvenserna för friluftslivet som kommer av detaljplanen för temaparken, är att kommunen 
väljer att skapa en ersättning för markområden samt huvuddelen av befintliga friluftsfunktioner som 
faller inom temaparkens område.  

Länsstyrelsen uttryckte i samrådet att man ser det som helt nödvändigt med planprogrammet för 
förståelsen av vad som planeras och vad som blir konsekvenserna av etableringen av temaparken. 
Länsstyrelsen anger också att under förutsättning att den redovisade visionen blir verklighet bedöms 
Skutbergets värden för friluftslivet inte påverkas negativt av detaljplaneförslaget för temaparken, 
utan att tvärtom fler grupper av besökare kan vara att vänta. Genom en satsning på Skutberget kan 
också Karlstad bidra till att de nationella friluftsmålen får ett ökat genomslag i länet.    

Ersättning för markområden  
Inom temaparksområdet finns markområden som nyttjas för vissa former av friluftsliv och som 
kommunen bedömer som värdefulla att kompensera, som bl.a badviken, områdena runt 
uthyrningsstugorna samt skogen där frisbeegolfen bedrivs. Genom att effektivisera markområdena 
inom frilufts- och rekreationsområdet samt öppna upp outnyttjade delar kan nya användbara 
friluftsytor tillskapas i högst attraktiva lägen. Dessa områden kan även bidra till att knyta ihop 
befintliga friluftsområden, som i dagsläget upplevs som splittrade och till viss del svårtillgängliga.   

Ett första steg i genomförandet har varit att återfå rådigheten över strategiska markområden för 
friluftslivet som legat inom campingens tomträtt. Dessa ytor motsvarar sammanlagt 14,5 ha som nu 
långsiktigt kan nyttjas för friluftsliv (se kartfoto nästa sida).  De markområden som konkret skulle 
kunna tillskapas som ytmässig kompensation i form av nya rekreationsytor på Skutberget omfattar i 
dagsläget bl.a skräpytor och outnyttjade ängar i de västra delarna; asfaltsområden, parkeringsytor 
och genomdikade ängsområden mm vid östra entrén, samt områden som tidigare nyttjats för 
camping (fd Caravan clubs område). Utöver det finns även skogsområden på båda sidor om 
Bomstadvägen i väster som nyttjas mycket begränsat idag. 
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En av de viktigaste åtgärderna för att kompensera utgör tillskapandet av nya friluftsytor inom det 
östra entréområdet i form av nya ängar för spel, motion, lek och vistelse mm samt nya ytor för 
vinterlek kring den föreslagna nya pulkabacken. För att dessa ytor ska kunna fungera och upplevas 
tillgängliga för friluftsliv och rekreation krävs bl.a att parkeringen flyttas norrut, samt 
markmodellering, omdikning, nya gräs- och ängsplanteringar, stigar, skyltning mm, samt viss 
trädplantering för att skapa en ny avgränsning mot campingområdet. Läget, invid den ursprungliga 
Friluftsbyn med utsikt mot Vänern, gör att ytorna har potential att utvecklas till ett nytt 
”symbolområde” för Skutberget, som en ersättning för området kring motionscentralen som av 
många karlstadbor lyft som ”Skutbergets hjärta”.   

Genom uppgradering och omvandling av de streckade områdena tillskapas kompensationsytor för 
friluftsytor inom temaparksområdet. Det heldragna strandområdet utgör idag kärnområdet för sol- och 
badliv. Målet är att öka tillgängligheten och öppna upp även de västra områdena för alla Karlstadsbor.  

Efter överenskommelse med First camp har kommunen återfått rådighet över 14,5 ha strategiska 
områden som möjliggör en stärkt utveckling för friluftslivet (området mellan den röda och gula 
gränsmarkeringen). De öppna ytorna behöver insatser för att kunna nyttjas för friluftsliv.  
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I väster består insatserna för att tillskapa kompensationsytor bl.a i att ställa i ordning ängarna i 
väster, som tidigare använts som upplag mm, för friluftsliv, motion, promenadspår mm, samt att 
öppna upp Caravan clubs fd område, det så kallade ”Tunet”, för friluftsliv, lek och motion, i samband 
med att en ny servicebyggnad etableras i väster.  

För att kompensera den klippstrand som hamnar inom temaparken, föreslås de västra delarna av 
Vänerstranden göras mer tillgängliga genom fler stigar, spänger längs vassen, nya grillplatser mm för 
att öppna upp för klipp- och strandbad, vistelse och promenader för alla karlstadsbor.  

En effektivisering av marknyttjandet för att skapa kompensationsytor enligt ovan, kräver även ett 
iordningsställande av ytor för angöring, parkering, bussangöring mm för att bevara motsvarande 
tillgänglighet som idag med bil, buss och cykel till Skutberget.   

Ängarna i norr, som planeras nyttjas för temaparkens parkering mm, nyttjas ibland för olika 
arrangemang, men mestadels för promenader. Motsvarande ytor finns både väster om befintliga 
fotbollsplaner och kompenseras även genom att nya ängsytor öppnas upp i väster.  

Ersättning för funktioner 
Inom temaparksområdet finns även friluftsfunktioner som nyttjas av en bred grupp av allmänhet och 
som behöver ersättningslägen för att kunna fortsätta utövas på Skutberget, alternativt på annan 
plats. Den viktigaste friluftsfunktionen utgör badviken vid motionscentralen, som nyttjas för både 
bad, sjösättning av kanoter och windsurfing, samt vid barn- och vuxentriathlon och seglings-
arrangemang. Badviken är möjlig att ersätta genom att utveckla befintlig vik i väster, till en ny badvik 
med bryggor, som håller undan vass mm samt möjliggör bryggbad och ett visst vindskydd för 
badviken. För att kunna nyttja Skutberget även vid tävlingar för simning eller förtöjning av segeljollar 
och följebåtar, och därigenom öka Karlstads anknytning till Vänern behöver kompletterande bryggor, 
vara möjliga att koppla på föreslagen badbrygga i den nya västra badviken.   

Inom temaparksområdet finns även en tredjedel av frisbeesportklubbens 18-hålsbana på 
Skutberget, som nyttjas i hög grad av såväl Karlstad frisbeesportklubb som allmänheten.  Konflikten 
med andra friluftslivsutövare är återkommande redan idag och med ett ökat antal besökare kan 
antalet konflikter förväntas öka. Ett nytt läge inom de centrala delarna av Karlstad tätort behöver 
därför lösas snabbt. Förutom klubbens verksamhet med träning och tävlingar attraherar 18-
hålsbanan en betydande mängd andra karlstadbor. Detta bedöms som en sport som har högt 
allmänintresse då det är ett enkelt sätt för många – både barn, ungdomar och vuxna – att komma ut i 
naturen och röra på sig, vilket medför en stor folkhälsovinst. Klubben är aktiv och vill gärna utveckla 
sina banor och kunna expandera sin verksamhet för både tävling, träning och allmänna motionärer. 
Ett nytt läge har utretts under drygt ett års tid, vilket resulterat i att ett område på I2, södra Sanna, 
föreslås som ett lämpligt läge, som många kan nå enkelt och som kan fungera för såväl klubben som 
för allmänheten. Ett centralt och lättillgängligt läge med varierad natur har tillsammans med 
tillräckliga ytor samt avsaknad av korsande spår varit en avgörande fråga i lokaliseringsprövningen. 
Läget kräver dock vissa insatser som trädfällning, iordningställande av kastbara och framkomliga ytor, 
nyetablering av utkastplatser, frisbeekorgar samt parkering.  

En viktig funktion utgör även sjösättningsrampen för mindre småbåtar, som framför allt används för 
sjösättning av följebåtar vid seglingsarrangemang och därutöver vid enstaka sjösättning. 
Sjösättningsrampen föreslogs i samrådsskedet lokaliseras invid badviken i väster, vilket fått mycket 
kritik på grund av säkerhetsrisker med backande fordon, badande allmänhet, djupförhållanden etc. 
Nytt läge eftersöks därför i närområdet. Iordningsställande av rampen innebär kostnader för 
iordningsställande av mark, tillfartsmöjligheter, angöringsbrygga, tillfällig mindre parkering etc. Går 
inget annat läge att hitta som kan rymma en allmän sjösättningsramp krävs att detta ändå löses i 
anslutning till badviken, men med en annan lösning än föreslaget i samrådet. Beroende på vilket läge 
och vilken lösning som är möjlig att genomföra kan det medföra merkostnader jämfört med de 
kostnader som redovisas i handlingsprogrammet. Båtrampen används även som hundbad bl.a vid 
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jaktträning av småfågel samt i samband med Whippet race. Hundbadet har dock bedömts som svårt 
att samlokalisera med andra badande gäster, eftersom det kan skapa konflikter och andra 
olägenheter. Hundbad föreslås därför likt dagens lösning i anslutning till en blivande båtramp.  

Utöver ovanstående finns även 3 grillplatser, tillgänglighetsanpassad badramp, elljusspår, samt ett 
kortare tillgänglighetsanpassat spår och ett annat kortare 800-meters löpspår. Dessa frilufts-
funktioner föreslås lösas enligt programförslaget inom Skutbergsområdet. På området finns idag 
även boulebana och en gästbrygga för småbåtar, varav båda nyttjas mycket sparsamt. Dessa 
kommer därför ej att ersättas inom ramen för planprogrammet.   

Den sammanlagda kostnaden för ersättningsinvesteringar som är kopplade till genomförandet av 
detaljplanen för temaparken är fördelade över hela perioden 2020 till 2023 och bedöms uppgå till   
ca 42 miljoner kronor. Åtgärderna för denna del omfattar endast ersättning för befintliga ytor och 
anläggningar för friluftslivsaktiviteter.  

Investeringar baserade på önskemål i genomförd medborgardialog 
2017 (med barn och unga, föreningar och allmänhet) (3) 
Under medborgardialogen 2017 framkom ett antal önskemål om nya aktiviteter på området. Mest 
uppskattat idag bedömdes vara möjligheten att sola/bada, träna/motionera, utöva MTB, airtrac samt 
frisbeegolf. Högt kom även möjligheten att vistas och vandra i Skutbergets strand- och skogsområden.  

Många efterfrågade bryggor för bad i området, samt bättre toaletter bl.a i anslutning till badet, 
vilket ingår i föreslagna satsningar för 2021 respektive 2020. Andra önskemål på nya aktiviteter var 
bastu vid vattnet, äventyrslekplats, pulkabacke, fiske samt höghöjdsbana med zipline. Äventyrslek-
plats och pulkabacke utgör viktiga investeringar för barn i de östra delarna av området. Dialog med 
aktörer för höghöjdsbana pågår och en höghöjdsanläggning planeras till 2020 på Norra berget. En 
kommunal investering är planlagd i det norra området i form av en allmän toalettbyggnad/grillplats 
samt kompletterande parkering som kan nyttjas för aktiviteterna i det norra området.  

Enklare fika eller matservering efterfrågades av både vuxna och barn, och planeras i ny föreslagen 
servicebyggnad samt i en uteservering i anslutning till muminvärldens restaurang. Bättre koppling till 
campingens sommarservering med nya stigar över ängen ökar tillgängligheten till mat för bl.a 
badgäster. Ett enkelt komplement under sommarsäsongen kan även vara en yta för foodtrucks.   

En ny servicebyggnad som ersättning för den gamla har lyfts som ett önskemål från flera föreningar, 
som ser möjligheten till tillgängliga lokaler för förvaring, ombyte och dusch som en viktig 
förutsättning vid t.ex tävlingssammanhang. Även ett 70-tal privatpersoner i webdialogen 2017 lyfte 
servicebyggnaden som viktig vid en omvandling av Skutberget.  

Åtgärder i övrigt som baseras på medborgardialogen utgör naturparcour, klättring, fiskeplats, ny 
MTB-startplats ”portal” med avspolningsmöjligheter, större väderskydd som mötesplats/rastplats för 
bl.a skolgrupper, hängytor med solstolar, hängmattor, utelek i form av pingis, schack mm, 
kompisträd, utsiktsslinga för bussturister för att slippa konflikter på badstranden, fler grillplatser, fler 
promenadstråk över fälten, kompletterande bana frisbeegolf, komplettering av spår och tränings-
utrustning utomhus, hundlatriner, vågbrytare, mer parkering samt ett enklare och kortare MTB-spår.   

Sammanlagt bedöms investeringar baserat på medborgardialogen motsvara ca 58 miljoner kronor, 
varav vissa åtgärder, som tex en naturparcourbana, kostar mycket lite att genomföra, medan andra 
åtgärder är mer kostsamma, som t.ex en ny servicebyggnad.  
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Investeringar grundat på samrådet och kommunala önskemål - 
trafiksäkerhet, naturkonst, extra parkering mm (4) 
Under programarbetets gång samt i samrådet har flera övriga önskemål inkommit. Huvuddelen av 
utpekade behov utgör trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Bomstadvägen och Skutbergsvägen. 
Genom åren har ett antal olyckor skett och både antalet oskyddade trafikanter, motionärer mfl och 
antalet tyngre fordon med släp är betydande, bl.a då Bomstadbadens camping ligger längs Bomstad-
vägen. Utöver det finns även naturkonst som skulle ge en möjlighet att lyfta Skutbergets natur- och 
kulturvärden på ett annat sätt, vilket kan bidra till att ytterligare öka intresset för området. Det kan 
antingen ske genom tillfälliga insatser eller mer permanenta installationer i naturmiljö. Inom 
kategorin ligger även investering för en extra sommarparkering för badgäster.  

Föreslagna åtgärder omfattar bl.a en ny gång- och cykelbana längs Bomstadvägens södra sida fram 
till västra entrén, vilket föreslås inom åtgärdspaketet för 2020. Förutom att skapa tillgänglighet med 
gång och cykel till den nya västra entrén och motionsspåren i väster, skulle gång- och cykelbanan öka 
tillgängligheten för boende i närområdet, och bidra till att knyta samman den sista saknade länken av 
cykelbanan från Björkås in mot centrala Karlstad (ev del av Unionsleden för cykel mot Norge).  

Den andra insatsen är tidssatt till 2021 och omfattar den sista saknade sträckan av gång- och 
cykelvägen längs Skutbergsvägens södra del fram till det nya entrétorget vid östra entrén. GC-vägen 
slutar i dagsläget tvärt, norr om den blivande bilparkeringen, vilket skapar en osäker trafikmiljö 
sommartid när det är mycket bilar i rörelse på parkeringen.  

Den tredje delen utgör en hastighetsdämpande insats i området mellan den anslutande cykelvägen 
från Björkås och korsningen för spårområdena över Bomstadvägen i väster och är tidssatt till 2022. 
Inom detta område och till 2022 planeras även en ny hållplats för den västra entrén när en ny 
servicebyggnad skulle kunna stå klar.   

De sammanlagda kostnaderna för insatser på trafiksäkerhet, parkering samt naturkonst motsvarar 
ca 13,5 miljoner kronor.   

 

Fortsatt arbete 

Gestaltningsprogram för området 

Ett förvaltningsövergripande gestaltningsprogram kommer att tas fram för områdets gestaltning av 
byggnader, mark och installationer. En sammanhållen gestaltning skulle öka attraktionskraften för 
området avsevärt och lyfta området för såväl karlstadsbor som turister, som många upplever 
området som nedgånget och oprioriterat. Genom en sammanhållen och funktionell gestaltning av 
ytor, skyltning, installationer och möblering i området samt genom att begränsa urvalet av 
materialval mm skulle även driften av området kunna förenklas och kostnaderna hållas nere.   

Detaljplan för frilufts- och rekreationsområdet samt campingen 

Kommunfullmäktige gav i juni 2017 i uppdrag till Stadsbyggnadsnämnden att göra detaljplan för ett 
utvecklat friluftsområde på Skutberget som baseras på friluftsliv och områdets karaktär. I planarbetet 
ska särskild hänsyn även tas till områdets natur- och kulturmiljö. Detaljplanen för friluftsområdet bör 
även omfatta Skutbergets camping och dess möjligheter till utveckling. Området är idag inte planlagt.  

Tillstånd för vattenverksamhet för ny badvik 

Både brygga och vassröjning för en badvik är vattenärenden. Enligt Miljöbalken 11 kapitlet §12 krävs 
inte tillstånd eller anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas 
genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Kommunens bedömning i dagsläget 
är att iordningsställande av badvik genom vassröjning faller inom ramen för åtgärder som inte skadar 
varken allmänna eller enskilda intressen, medan bryggor för bad sannolikt kräver anmälan till Läns-
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styrelsen. Anläggande av ny sjösättningsramp för småbåtar är sannolikt en tillståndspliktig åtgärd om 
det krävs muddring mm, vilket i så fall kräver framtagande av miljökonsekvensbeskrivning. Arbetet 
med vattenärendet bör påbörjas omgående när planprogrammet godkänts i kommunfullmäktige i 
december 2019.  

Strandskyddsdispenser för badvik mm  

Bryggor kräver både bygglov och strandskyddsdispens oavsett vilken form av tillståndsförfarande 
som blir aktuellt enligt Miljöbalken. Antingen prövas en strandskyddsdispens för badviken inom 
ramen för en tillståndsprocess, eller så görs en anmälan och då behöver en separat 
strandskyddsdispens att sökas parallellt. Om en detaljplan tas fram innan bygget av badviken ska 
genomföras kan strandskyddsfrågan hanteras inom ramen för detaljplan. Strandskyddsdispens kan 
eventuellt krävas även för grillplatser mm. 

Fortsatt utredning kring nytt läge för sjösättningsramp 

Utpekat nytt läge för sjösättningsramp i badviken i väster fick under samrådet kritik pga risk för 
konflikter mellan badgäster och backande fordon. I den västra badviken finns även problem att nå 
tillräckligt vattendjup för sjösättning utan att komma väldigt långt ut i viken. Annat läge i närområdet 
bör i första hand därför prövas vidare i fortsatt arbete för att om möjligt hitta en alternativ placering 
för en funktionell sjösättningsramp för småbåtar. Det är viktigt att landa ett alternativt läge under 
våren 2020 för att snabbt kunna påbörja eventuella miljöprövningar mm inför byggnation. 
Återrapportering av frågan bör ske innan april 2020.  

Fortsatt utredning kring frisbeegolfbana 

Ett nytt läge för frisbeegolfbanan har utretts av Kommunledningskontoret i samverkan med Teknik- 
och fastighetsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Karlstad frisbeesportklubb (eftersom 
befintlig frisbeegolfbana till en tredjedel hamnar inom temaparkens område). Efter genomförd 
lokaliseringsstudie har södra Sanna i I2-skogen, utgjort det enda kvarvarande intressanta alternativet 
utifrån lätttillgänglighet, närhet till centrum, varierad natur, utvecklingsmöjligheter etc. Det 
föreslagna nya läget för en 18-håls frisbeegolfbana har förutsättningar att enligt klubbens önskemål 
även kunna fungera som en öppen bana för allmänheten. Beslut om utpekat läge behöver fattas i 
samband med att planprogrammet godkänns. Inom det föreslagna området finns ett utpekat 
naturvärde på en del av de öppna markerna, vilket gör att det i fortsatt arbete krävs att 
kommunledningskontoret tillsammans med Karlstad frisbeesportklubb samt Teknik- och 
fastighetsförvaltningen arbetar vidare för att skapa en så funktionell bana som möjligt, som samtidigt 
minimerar påverkan på de utpekade naturvärdena på platsen.       
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Förslag 2019-10-07 INVESTERINGSBEHOV FRILUFTSLIVET 2020 - 2023 

 

investeringskostnaderna har fördelats och redovisas i fyra kategorier :  
 

Lila färg  nödvändiga åtgärder som kommunen behöver göra oavsett detaljplan för 
temaparken eller planprogrammet för friluftsområdet  

Röd färg ytor/funktioner (friluftsaktiviteter) som utgör ersättning för motsvarande inom 
detaljplaneområdet för temaparken (ett måste för ett genomförande av 
detaljplanen) 

Blå färg    aktiviteter som efterfrågats i medborgardialogen 2017 – (barn och unga; föreningar 
eller allmänheten)  

 

Grå färg insatser grundat på programsamrådet 2018 och kommunala önskemål - 
trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter, naturkonst. 

 

Löpande driftskostnader saknas i beräkningen och behöver kompletteras i fortsatt arbete 
med genomförandet.  
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Avsatta medel 2020 15 mkr – ansvar TFN 

2020  Kostnad 

Fintatorps gård – del 1 Upprustning – stomstabilisering lador, lagning 
tak, byggnadsvårdskurs 1 mangårdsbyggnad 

2 100 000 (1 600 000 + kurs 500 000) 

(av sammanlagt 5 mkr) 

 First camps/Caravan clubs f d 
område 

Återställande av mark, borttagning av 
elstolpar 

1 000 000 

 Trädplantering mot First camp, 10-15 träd 1 000 000 

Ny entrémarkör öster Ny entréskyltning som ersätter portalen som 
är nedgången och innebär hälsofara 

800 000  

Entréområde väster – del 1 Iordningsställande av tillförda ytor från First 
camp till entréområde för friluftsliv/motion - 
nya grusytor, entrémarkering med 
anslagsytor, bänkar, gångvägar etc 

4 000 000 

 Ny parkering 80 platser (som är möjliga att 
bygga ut vid behov senare med 70 platser) 

1 300 000    

 Ny startplats MTB, anslutande spår, ”väntyta” 
med lek/teknikspår, enkel service för 
avspolning av cykel 

1 000 000  

Höghöjdsbana (insatser för toaletter/parkering) 1 000 000  

Friluftsbyn Upprustning toalettlänga 400 000  

 Naturparcour 100 000 

Gång- och cykelväg till västra 
entrén ca 1000 m – del 1 

Trafiksäkerhetsinsats etapp 1 – ny cykelväg i 
trångt område med många cyklister och 
husvagnstrafik mm, ger anslutning till gc-
banan från Vålberg och ev del av Unionsleden 
(2500 kr/m) 

2 500 000  

 

  Summa 2020   ca 15 200 000 kr 
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2021  Kostnader 

Fintatorps gård – del 2 (av 3)  Byggnadsvårdskurser - renovering av 
mangårdsbyggnad samt trädgård – del 2 

1 900 000 (totalt 4,0´´ av 5´´) 
 

Friluftsbyn Äventyrslekplats öster 10 000 000 

 Nya badhytter stora badstranden 300 000  

 Yta foodtrucks 40 000 

 Upprustning/målning friluftsbyn 200 000   

Vänerskogen  Gångvägar/tillgänglighetsanpassat motions-
spår via västra stranden 1000 m (500 kr/m) 

500 000  

 Träspänger i vassen 700 000 

 3-4 grillplatser mot Vänern 80 000 

Frisbee - ersättning på I2  18-hålsbana, röjning, parkering 1 000 000  

Entréplats öster  Markbeläggning entrétorg, trädplanteringar, 
trämurar, bänkar, cykelparkering etc 

10 000 000 

 Flytt parkering 240 platser  2 000 000 

 Ny hållplats 1 200 000 

 Omvandling parkering till lekängar – 
omläggning dagvattendiken, ängsplantering 
och landskapsmodellering 

5 500 000 (diken 500 000) 

 Extra sommarparkering 80 platser  1 000 000 

Cykelväg Bomstadvägen-
entrétorget 300 meter  

Trafiksäkerhet, tillgänglighet (2500 kr/m) 800 000 

”Hängytor” platån  ( kring 
Skutbergsgården) 

Hängmattor, solstolar, enklare lekaktivitet som 
uteschack, utepingis el motsvarande som 
komplement till badplatsen 

150 000 

 Ny tydligare gångslinga på platån för buss-
turister med utkiksplats (så de inte som idag 
hamnar på badstranden bland badgästerna)  

500 000 (325 000 + utkiksplats) 

Omdragning motionsspår  Nytt genomgående motionsspår med elljus, 
950 m (från badplatsen via friluftsbyn till 
dungen Bomstadvägen och över) 

1 100 000 

 Enklare motionsspår 800 m  320 000 

Ombyggnad badviken  Vassröjning för badplats, pålbrygga 110 m 
med vindskydd, markarbeten på land 

10 000 000 

 Tillgänglighetsanpassad badramp 150 000 

 Vågbrytare 5 000 000 

Komplettering 2 grillplatser  40 000 

  Summa 2021      ca 52 480 000 
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2022  Kostnad 

Fintatorps gård – del 3 (av 3) Byggnadsvårdskurser – färdigställande 
renovering av mangårdsbyggnad samt 
trädgård – del 2 

1 000 000 (totalt 5,0´´)  
 

Ny servicebyggnad  Färdigställande av ny servicebyggnad 20 000 000 

 Lek- och aktivitetsytor för barn och unga på 
”Tunet” framför en ny servicebyggnad 

2 000 000 

Friluftsbastu på brygga 
färdigställs vid badvik i väster 

 10 000 000 

Komplettering av spår och 
träningsutrustning  

 1 000 000 

Fälten Nytt promenadstråk över fälten väster, 750 m 
(500 kr/m) 

400 000  

 Fler hundlatriner 100 000 

Ny 9-hålsbana frisbeegolf - 
allmänhet 

(utifrån barndialogen) 500 000 

Ny sjösättningsramp                (ej för kranbil) 1 200 000 (exkl ev kostnad. för markköp) 

Entréområde väster – del 2 Entréplats för friluftsliv/motion/ny 
servicebyggnad med kompletterande 
markbearbetning, vegetation, ”trämurar” med 
anslagsytor, bänkar, gångvägar etc 

6 000 000 

 Utbyggnad extra parkering - 70 platser  1 200 000 

Del 2 Trafiksäkerhet  -  
Lågfartspassage 
Bomstadvägen 

Trafiksäkerhetsinsats etapp 2 – 
lågfartspassage för motionärer, 
pendlingscyklister, boende, MTB-spår, andra 
aktiviteter – i anslutning till ny busshållplats 

3 000 000  

 

 Ny busshållplats västra entrén (ej 
väderskyddad) 

1 000 000 

Upprustning ladan – ev ny 
användning för aktiviteter, 
Fritidsbank mm  

 4 000 000 

  Summa     ca 51 400 000  
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2023  Kostnad 

Naturkonst  5 000 000 

Skutbergsgården rustas 
alt/och … 

 5 000 000  

…större väderskydd byggs som 
samlingsplats 

 5 000 000   

Enklare kortare MTB-spår 2 
km (komplettering till 
milspåret) 

 1 000 000 

ev. Nya personallokaler 400 
kvm för Skutbergets personal, 
maskinförråd, verkstad etc  

 12 000 000 

Oförutsett  2 900 000 (ca 2 % av totalsumman 

  Summa ca 30 900 000 kr 
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