
 

BARNKONSEKVENSANALYS 

Detaljplan 
för Skutbergets 
friluftsområde 

 

Sammanhållen stad 
• Gång- och cykelvänliga stråk 

mellan för barn viktiga 
målpunkter och kompisar 

• Kollektivtrafik och väg till 
hållplats 

• Fysiska och mentala barriärer 
 

 

Barnvänliga 
miljöer/platser 

• Variation i upplevelsevärden 
• Anlagda lekmiljöer 
• Oprogrammerade lekmiljöer 
• Bullerfria miljöer 
• Bra luft och sol/skugga 

Vardagsliv 
• Vardagsaktiviteter och säkra 

vägar dit 
Bostad//skola/Fritidsaktiviteter 

• Närhet 
Gångavstånd (300 meter utan 
barriärer till lekmiljö, 800 meter 
till plats med flera 
upplevelsevärden, 
stadsdelslekplats)  
 

Identitet 
• Identitetsskapande 

värden 
• Värdering och tolkning 
• Historia 
• Rykte/status 
• Medskapande av platsen 

Trygghet 
• Befolkat dygnet runt? 
• Ögon som ser en 
• Aktiva bottenvåningar 
• Överblickbarhet 
• Trafik 

 

Planområdet 
 

Nuläge 
Inventering 

 
Förutsättningar 
och möjligheter 

 
 
Barnvänligt område men saknar delvis 
cykelvägar och bussanknytning. Stora delar 
fragmenterat och outnyttjat.  
 
Styrkor: Stora områden som är bilfria, fria 
för lek mm. 
Svaghet: avstånden både till och inom 
Skutberget.  
 
Kollektivtrafik finns till områdets östra delar, 
relativt låg turtäthet. 

 
Utifrån medborgardialog 2017 (fokus, 
barn/unga/skolklasser): 
Bad, frisbeegolf, hoppkudde (FC:s) allra 
populärast idag. (Sommaraktiviteter). 
 
Önskemål: Brygga, hopptorn, lekpark, 
fiska. Samt höghöjdsbana, zipline, 
hoppkudde, klättervägg, närmare till 
kiosk, parkour… 
 
Idag är mycket orienterat till Skutbergets 
östra delar. Bilorienterat mellan olika 
områden och aktiviteter.  
 
I övrigt ett område överlag för lek, 
mötesplatser, hängytor mm. Fritt 
tillgängligt. Ett område som inte utsätts 
för buller, gott om både sol- och 
skuggplatser. 

 
Området nyttjas för skolverksamhet idag så 
som utflykter, undervisning mm. Enligt 
medborgardialogen 2017 saknas större 
väderskyddade mötesplatser för skolklasser.  
 
 

 
Dialog med barn/unga i framtagandet 
av visionen/planprogrammet. Deras 
önskemål har prioriterats då området 
idag inte nyttjas fullt ut av barn och 
unga.  
 
Skutberget – gott rykte idag, men 
något nedgånget. Stort värde för 
friluftsliv, bad och motion för hela 
kommunen. 

Troligen upplevs området som tryggt 
både dag- och kvällstid då området 
är välanvänt dag som kväll. Finns 
dock en del outnyttjade byggnader 
som kan upplevas som otrygga. 
Skogsområdena kan upplevas 
otrygga, särskilt på kvällen. 
 
Campingen ökar områdets trygghet, 
ger garanti om befolkning i området. 
Även nattid finns folk i området så 
länge beläggning finns. 
 
Motionsspåret (belyst) är välanvänt, 
dag som kväll, vilket ger en viss 
trygghet runt detta.  
 
Färre besökare vintertid. 
 
Bomstadsvägen är relativt jämn 
trafikerad, med tanke på boende i 
stadsdelen, vilket också ger en viss 
trygghet. 
 
 

Förslag 
Vad innebär 
förslaget? 

 

Planen innebär förlängd gång- och cykelväg 
längs Skutbergsvägen, ökad närhet till 
målområde för oskyddade trafikanter med ett 
välkomnande entrétorg.  
 
I övrigt stöder planen utbyggnad av gc-väg 
längs Bomstavägen, nytt entréområde i 
väster, fler gångvägar och bättre 
kollektivtrafikförbindelser.  

Planer stöder en utveckling av 
Skutbergets frilufts- och aktivitetsliv med 
fler lek- och hängytor, äventyr, 
förbättrade badmöjligheter, rustning för 
föreningsliv mm. Förbättrad koppling och 
ökad tillgänglighet inom och mellan olika 
delar inom Skutberget. 
 
Samtliga förbättringar kan göras oavsett 
detaljplan.  
 

Oavsett detaljplan planeras ett nytt 
väderskydd med sittmöjligheter för 
exempelvis skolklasser. Fler toaletter och 
grillplatser inom området ger också 
förbättrade faciliteter för skolklasser. 
 
 

Stora delar av 
visionen/planprogrammet grundar 
sig på barn/ungas önskemål. Vissa 
saker har redan blivit verklighet.  
 
Högt medskapandevärde för 
barn/unga! 

Fler aktiviteter som även ska locka 
besökare vintertid (pulkabacke t ex), 
förbättrade träningsmöjligheter. 
Ny servicebyggnad, vilket 
förhoppningsvis ger mer liv till 
områdets västra delar. Mer belysning 
och ökad busstrafik.  
 
Med ökad besöksfrekvens kan 
tryggheten öka, särskilt kvällstid.  
 



 

 

 

 

 

Stadsdelen 
 

Nuläge 

 
Cirka 7 km från Stora torget i Karlstad. 
Cykelväg till området men saknas gc-väg 
ända fram. Cykelvägen ligger mestadels i 
bilorienterad miljö (Bergvik, gräsdalen 
mm). 
 
Svårt för barn/unga ta sig själva till 
området idag. Stort avstånd och få 
bussavgångar. 

I anslutning till planområdet ligger 
stora skogsområden med väl använda 
och populära motionsspår av olika slag. 
I övrigt saknar området Skutberget och 
Bomstad allmänna programmerade 
lekytor.  

Boende inom Skutberget och Bomstad 
saknar idag säkra gång- och cykelvägar 
till kringliggande skolor. 
 
 

Boestäder inom 
Skutberget/Bomsta ligger på 
gränsen mellan stad och 
landsbygd. Hur boende inom dessa 
områden definierar sig som 
landsbygdbor eller stadsbor är lite 
oklart. 

Består till största del av bostäder, 
vilket ger relativt låg befolkning 
dagtid. Skutberget och campingen 
inom området dock välanvänt 
flera tider på dagen. 

Förslag 

Med insatser inom och strax intill 
planområdet kan tillgängligheten förbättras 
till området - bättre kolletkivtrafik och fler 
cykelförbindelser. 

Förbättrad koppling mellan Skutberget 
och storskogen med motionsspåren när 
tryggare passage över Bomstadsvägen 
ordnas, samt busshållplats. 

Boende inom Skutberget och Bomsta får 
förbättrade gång- och cykelmöjligheter till 
och från området. Liksom eventuellt 
förbättrade bussförbindelser. 
 

 Med satsningarna på Skutbergets 
friluftsområde kan besöksfrekvensen 
komma att öka och utformningen 
längs gator och torg kan bli mer 
stadsmässig med förbättrad 
kollektivtrafik osv. Naturen kommer 
fortfarande vara dominerande i 
området. 

Förslaget innebär ett lyft för hela 
stadsdelen. 

Bedömning och 
Konsekvens 

Vad blir bättre med förslaget? 
Vad blir sämre? 

 

 
Förslaget innebär positiv påverkan för 
barns möjligheter att ta sig till och från 
området. Stor förbättring för 
orienterbarheten och nyttjandet av ytorna 
även inom Skutberget.  

 
Positiv påverkan. Fler aktiviteter, 
bilfria ytor och mötesplatser.   

 
Positiv påverkan. Förbättrade 
möjligheter till skolutflykter, bättre 
tillgänglighet (fler gc-vägar) för boende 
inom närområdet. 

Positiv påverkan då områdets 
status överlag höjd med 
anledning av alla insatser. 
Särskilt fokus på barn/ungas 
behov.  
 
Skutberget som en plats för lugn 
och ro planeras finnas kvar men 
kan upplevas mer livlig om fler 
väljer att besöka området. 

Positiv påverkan då området 
förhoppningsvis lockar fler över 
hela året och olika tider på 
dygnet. Förbättrad 
kollektivtrafik och bättre gc-
kopplingar ger också en ökad 
trygghet. Mörka skogspartier 
kommer finnas kvar på sina håll, 
svårt att göra något åt. Dock 
belysta gångs 

Åtgärder 
Behövs åtgärder för att kompensera 
t.ex.? Åtgärder utanför 
planhandlingarna eller utanför 
projektet? 

 

Avstånd från stan och bostaden svårt att 
göra något åt, men komplettering av gång- 
och cykelvägar inom stadsdelar intill 
Skutberget kan och bör på sikt genomföras 
(ingår inte i detta projekt). 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


