
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANSTÄLLNING SAMTAL/DIALOG MED  

FÖRENINGAR OCH ANDRA AKTÖRER PÅ SKUTBERGET 

Karlstads kommun, Kommunledningskontoret 2017-2019 



 

 

Samtals- och dialogform 
Som en del i arbetet med att utveckla Skutbergets frilufts- och 
rekreationsområde, genomförde Karlstads kommun under 
hösten 2017 samtal och dialog med föreningar och andra 
aktörer, som vid tillfället var aktiva på Skutberget. Totalt 
genomfördes samtal med 12 föreningar (varav 10 frilufts- och 
idrottsföreningar och 2 intresseföreningar) 4 
skolrepresentanter samt en researrangör för utländska 
bussresor. Mötena med de flesta föreningar/aktörer 
genomfördes som enskilda fysiska möten med representanter 
från respektive förening. Med Brukshundsklubben, 
förskolebussen, naturskolan samt researrangören fördes 
samtal via telefon eller meil. 
 
Utöver det har även avstämning skett med Länsstyrelsen och 
sportfiskarna om fiske från Skutberget, sjösättning mm, men 
där aktören angav att de inte hade någon aktivitet eller behov 
i området.  
 
De fysiska dialogerna omfattade både information från  
kommunen om de planer som var på gång för området, och 
direkta frågor till föreningarna eller aktörerna om vilka 
områden man nyttjar, vilka framtidstankar och behov som 
man kunde se, vad som fungerar bra eller dåligt på området 
idag samt eventuella andra synpunkter på Skutberget.   

Fortsatt dialog 
Efter genomförd dialogomgång har fortsatta samtal förts med 
Karlstad frisbeesportklubb, OK Tyr cykel, segelsällskapen KKF 
och KSS, Friluftsfrämjandet samt I2 IF Triathlon. 

Syftet med fortsatta samtal och möten har varit att reda ut 
tankar, idéer och krav kring kvarstående frågor som ny 
sjösättningsramp, naturparcour, ersättningsläge för en 18-håls 
frisbeegolfbana, skyltning samt sammankoppling av MTB-leder 
på Skutberget, Sörmon och I2, samt fortsatta möjligheter till 
tävling för triathlon, segling mm. 

Resultatet av dialogerna har varit avgörande för det förslag 
som tagits fram I planprogrammet. De flesta föreningar 
föreslås som idag kunna fortsätta bedrive och utveckla sin 
verksamhet på Skutberget antingen I ursprungligt läge eller I 
ett nytt läge på området, medan en förening - Karlstad 
frisbeesportklubb - behöver få en helt ny lokalisering inom 
Karlstad tätort.  
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Sammanställning av nyttjande, framtidstankar och 
behov  
Nedan visas en sammanställning av vilka markområden varje förening redovisat att man nyttjar på 
Skutberget samt de framtidstankar och behov de olika föreningarna och aktörerna vid tillfället kunde 
definiera och överblicka inför framtiden.  

 

FRILUFTSFRÄMJANDET 

Friluftsfrämjandet har ca 400 medlemmar och nyttjar Skutberget kontinuerligt idag för bl.a 
tipspromenader varje söndag från påsk till september samt kanot och kajakuthyrning, prova-på-
kurser i paddling för både vuxna och barn, mullegrupper, yogavandringar längs stranden mm. 
Friluftsfrämjandet har lett kom-i-form-gymnastik för seniorer på motionscentralen, men har sedan 
en tid tillbaka flyttat verksamheten till en skola. 

Föreningen nyttjar Anders Forsells gamla tjänstebostad som klubbstuga, och lånar också ut den till Ur 
och Skur-dagis vid behov. Klubben nyttjar även ett bakomliggande förråd för förvaring av bl.a kajaker, 
samt vindskyddet i skogen väster om Bomstadvägen.  Historiskt har föreningen nyttjat Mullestugan 
strax söder om campingen. Mulleverksamheten har dock flyttat till Tyrskogen. Föreningen anser att 
de skulle kunna ha många olika typer av aktiviteter på Skutberget, men att ledarbrist utgör ett 
problem. 

Föreningen vill ha möjlighet att fortsätta bedriva sina verksamheter på Skutberget och har efterfrågat 
fler grillplatser, vindskydd, plats för en naturparcourbana samt en enklare mountainbikebana som 
kan komplettera det lite mer krävande och svårare milspåret för MTB. Föreningen efterfrågar även 
underhåll i form av bl.a målning av de stugor och förråd som nyttjas.  
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WHIPPET RACE-FÖRENINGEN, BRUKSHUNDSKLUBBEN 

Whippet race är en inofficiell kapplöpningsform av Whippet, som går ut på att hundarna jagar en 
trasa på en bana som avslutas i en sandgrop. Whippet race-föreningen startade 1992, och har idag 
ett 40-tal medlemmar från hela Värmland och tom från Norge. Varje söndag arrangeras 
träningstillfällen, och klubben arrangerar även återkommande tävlingar på hundkappbanan, samt 
prova-på-tillfällen för alla raser.  

I samband med race eller träning tas promenader med hundar på fälten. Klubben anger att en viktig 
parameter för helgevenemangen, som lockar många långväga besökare, är möjligheten till 
campingen i området. Klubben har en barack vid banan som nyttjas som klubbstuga. På vintern 
plockas torn och burar på kapplöpningsbanan bort.  

Whippet race-klubben anger även att polisen tränar sina hundar i området, samt att 
Boarderterrierklubben har arrangerat hundutställning vid amfiteatern i parken vid Skutbergsgården. 
Brukshundsklubben har bl.a arrangerat tävlingar i agility och utställningar i området vid 
fotbollsplanerna. Ibland nyttjas fälten norr om campingen för långsläpp av hundar. Befintlig båtramp 
i öster nyttjas som hundbad vid Whippet race och träning samt för jaktträning av småfågel (har 
framkommit i samband med dialog under samrådet). 

Båda klubbarna vill fortsätta bedriva sin verksamhet/evenemang. Whippetraceklubben betonar att 
kapplöpningsbanan är viktig att bevara då den utgör en av sex tävlingsbanor i Sverige (Norrköping, 
Södertälje, Västerås, Kalmar och Karlstad).  

Önskemål om förbättringar i Whippetraceområdet utgör bl.a staket mot Bomstadvägen för att 
undvika konflikter med förbipasserande, parkeringsmöjlighet på fälten i väster, samt hundlatriner 
längs promenadspåren på fälten. Även Brukshundsklubben efterfrågar fler soptunnor för 
hundbajspåsar (då de är sällsynta i området), stora gräsytor för långsläpp, hundbad, en 1,5 km:s 
hinderbana för hundar i naturen samt en hundrastgård. Under samrådet framkom även önskemål 
motsvarande ett ”Hundaland” (privat driven hundrastgård med hinderbanor).   
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KARLSTAD FRISBEESPORTKLUBB 

Föreningen har ca 200 medlemmar, men 18-hålsbanan på Skutberget har även ett stort antal 
enskilda utövare som inte är anslutna till föreningen, vilket föreningen själva är mycket positiva till. 
Man lånar gärna ut discar till allmänheten. Uthyrning finns även på First camp. Klubben anger att det 
är en enkel sport som är en av världens snabbast växande och öppen för alla, såväl vuxna som barn, 
och i dagsläget råder väntetid för att få spela under sommartid.  

Området är jämförelsevis relativt trångt för en fullstor 18-hålsbana. I dagsläget korsar vissa 
motionsspår banområdet och man har också problem med badgäster som genar över banan, 
friluftsbesökare som grillar i målkorgarna, samt till och med folk som parkerat på utkastplatser. 
Lokala tävlingar arrangeras en gång i veckan, men klubben har även arrangerat större internationella 
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tävlingar (bl.a DNT 2-dagars). Vid större tävlingar stängs området av. Ny stor tävling planeras på 
Skutberget 2020. Klubben anger att man delar ett förråd i Friluftsbyn med Friluftsfrämjandet. 

Klubben har som målsättning att Karlstad även i framtiden ska ha en högklassig bana som, precis som 
idag, är attraktiv för både tävlingar, träning och allmänhet. Banan på Skutberget utgör idag den enda 
riktiga frisbeesportbanan som bl.a är möjlig att nyttja för seriös träning och tävlingsverksamhet. 

2012 lämnades ett medborgarförslag in med önskemål om en alternativ placering på I2-skogen. 
Dagens 18-hålsbana ligger även inom föreslaget utvecklingsområde för en ny temapark och behöver 
flyttas. Önskemål kring ett nytt läge är att det är lättillgängligt med parkering, kollektivtrafik och utan 
korsande spår. Terrängen bör inte ha alltför mycket träd och gärna även innehålla öppna partier för 
långkast mm. Om möjligt är det önskvärt med tillgång till fika, kiosk eller liknande i området. 
Eventuellt kan det vara intressant att ha kvar en kortare 9-hålsbana i området för allmänheten, vilket 
klubben anger att man är villig att hjälpa till med. Ett viktigt krav för att inte slå ut klubbens 
verksamhet är att en ny bana behöver finnas på plats innan den gamla stängs ner (pga etableringen 
av en temapark).  

Fortsatt dialog har förts med föreningen kring nytt läge för en motsvarande 18-hålsbana, vilket 
resulterat i en lokaliseringsstudie som utgjort en del i arbetet med genomförandedelen av 
planprogrammet för frilufts- och rekreationsområdet på Skutberget.   

 

IF GÖTA 

IF Göta har omkring 1000 medlemmar, och har huvuddelen av sin verksamhet i centrala Karlstad, 
men nyttjar Skutberget för enskilda löpgrupper ca 5-10 gånger per år, men har dock i dagsläget ingen 
arrangerad träning i området. Historiskt har dock större lopp hållits på Skutberget. 

Föreningen betonar att det är viktigt att motions- och elljusspåren finns kvar. Man trycker också på 
att det är viktigt att inte kombinera spår för löpning och mountainbike.  

Dialog förs även om behovet av stora öppna ytor i Karlstad som kan husera stora lopp med omkring 
3000-8000 deltagare. Skutberget nyttjas dock inte för motsvarande i dagsläget utan huvuddelen av 
loppen arrangeras i stan eller andra delar av Karlstad.  
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OK TYRS MOUNTAINBIKESEKTION 
 
OK Tyr cykel anger att man vid dialogtillfället har omkring 400 medlemmar varav ca 100 barn i 
åldrarna 5-16 år. Ledarbrist begränsar idag antalet deltagare. Klubben arrangerar organiserad cykling 
ca 4 gånger per vecka under perioden april-oktober, i form av barn och ungdomsträning, 
intervallträning samt distans- och stigcykling för ungdom och vuxna samt nybörjarträning för 
tjejgrupper, träningsläger, tävlingar som Solstaloppet, Karlstad XC mm, lokala tävlingar i 
Värmlandsserien, men även mekkurser mm. Barn- och ungdomsgrupperna har köer och 
intagningsstopp.  

Intresset för sporten ökar kontinuerligt och klubben ser en stor besöksnäringspotential kring MTB 
och man refererar bl.a till utvecklingsprojekt som Biking Dalarna, Bergslagen cykling, Bike in Arvika, 
MTB Fuäsdalen, Isaberg, Hjulsjö mm. Många projekt har skett i samverkan mellan kommunen, 
föreningar och privata aktörer. Framgångsfaktorer som man identifierat utifrån dessa projekt är 
främst webportal med ledbeskrivningar, markerade leder med olika svårighetsgrad och bikepark med 
byggda teknikbanor. Andra framgångsfaktorer har varit möjligheter till omklädning, dusch och 
badplats, parkering, café/servering, center med cykeluthyrning, ledkartor, cykeltvätt samt boende i 
form av camping, stugor mm.   

Klubben poängterar att knyts Skutbergets MTB-spår ihop med Sörmon via ekodukten, samt I2-
området, kan Karlstad få Sveriges längsta ledsystem för MTB-cykling, vilket skulle göra hela området 
intressant för såväl lokala MTB-utövare som för nationell och internationell MTB-turism. Klubben 
visar på Strava Heat map, som utgör en app där man kan läsa av var många väljer att cykla (kartan 
längst ner, ju rödare desto fler cyklister). Denna visar att Sörmon och I2 utgör de i särklass mest 
nyttjade områdena idag. Klubben anger att I2 är komplett med avseende på samtliga 
svårighetsgrader representerade - allt från enkel ”grön” till svåra ”svarta” stigar. Sörmon är enkel fin 
cykling och Skutberget är mestadels enkel men kan byggas ut runt berget vid Bomstadvägen till 
mycket varierad åkning. I dagsläget är det dock enbart Skutberget som är spårmarkerat och skyltat. I 
ett sammanhängande system kan Skutberget utvecklas till en av två MTB-portaler. 

Klubben vill gärna fortsätta nyttja Skutberget, och utveckla MTB-åkningen i Karlstad. Man trycker på 
att man arbetar hårt för att lära ut ett respektfullt förhållande mot andra motionärer, och man vill 
inte se begränsningar i möjligheterna att nyttja spårområden. För att utveckla Skutberget ser man 
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även att det vore intressant med en mer utmanande bana i bergssluttningen för Rönningsberget i 
väster. Man är helt öppen för att släppa sträckan utmed Vänerskogen mellan campingen och Vänern, 
där även dagens startplats ligger, vilket dock medför att det behövs en ny startplats.  

Klubben presenterar även en vision i tre faser för fortsatt möjlig utveckling av MTB-sporten i Karlstad.   

Fas 1 innebär att leder markeras/förstärks i samarbete mellan Karlstad Kommun, markägare och OK 
Tyr, och att portal-skyltar sätts upp med kartor, ledbeskrivningar samt vett och etikett. Portalen bör 
omfatta gratis parkering. 

Fas 2 innebär att en teknikbana med pumptrack byggs vid Portalen på Skutberget i samarbete mellan 
Kommun, OK Tyr och sponsorer. Denna ska vara helt öppen för allmänheten men OK Tyr vill äga 
nyttjanderätt ett par tillfällen i veckan vid sina organiserade träningar. Vidare vill man ha tillgång till  
en  öppen yta (grusplan eller kortklippt gräs) i anslutning till Skutbergsportalen där OK Tyr kan 
placera ut hinder, koner, hopp mm vid ungdoms och teknikträningar. Man önskar även en 
container/annat låst utrymme där OK Tyr kan förvara material som byggda trähopp, balansbrädor, 
koner mm till sina träningar samt tillgång till cykeltvätt vid MTB-portalen. Föreningen anser att det 
samtidigt bör ha färdigställts dusch/omklädning samt café-verksamhet för att attrahera besökare och 
möjliggöra tävlingar. 

Om Karlstad vill göra detta område attraktivt för MTB bör man i fas 3 ge utrymme för en privat aktör 
att bygga ett center med cykeluthyrning, ledkartor, organisera träningsläger, viss försäljning mm. 
Troligen ett gemensamt aktivitetscenter för all verksamhet som finns på Skutberget i framtiden. 

Fortsatta samtal har dialog förts mellan OK Tyr cykel, kommunen och Länsstyrelsen om möjligheter 
att knyta ihop områdena, hur man kan öppna upp nya banor, skyltning, hur olovlig körning i 
skyddade områden kan stävjas, känsliga områden mm. Dialog har även förts om lämplig placering av 
en eventuell ny huvudcentral för MTB-åkning med kringfunktioner som pumptracbana och banor för 
teknik- och träningskörning av MTB i olika former, klubbförråd mm. I dialogen har förstahandsvalet 
för en eventuell ny huvudentré med träningsmöjligheter landat på I2-skogen.  En ny 
startplats/”portal” på Skutberget vid Bomstadvägen är dock önskvärd, med möjlighet till avspolning 
av leriga cyklar, omklädning, servering, parkering mm. Eventuellt kan en mindre träningsyta göras i 
anslutning till portalen. Huvudentrén prioriteras dock på I2. Dialog har även förts om en enklare 
MTB-bana på ca 2 km som man bl.a kan nyttja för barngrupper och nybörjare som ett komplement 
till det befintliga milspåret.   

Sörmon 

Skutberget - Randviken 

I2 
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KARLSTAD SEGELSÄLLSKAP OCH KARLSTAD KAPPSEGLINGSFÖRENING 

Segelsällskapen hade sammanlagt omkring 2400 medlemmar vid dialogtillfället (varav KSS har ca 
1100, KKF ca 300-350 och Skoghall har omkring 1000 medlemmar). Skutberget har använts till 
återkommande större regattor med några års mellanrum. Karlstad har en stor potential för att kunna 
husera nationella tävlingar som SM-seglingar i bl.a Finnjolle, E-jolle mm samt Mästarnas mästare, 
SM-veckan mm. 

 

Karlstad är den största staden vid Sveriges största sjö, och har varit årets idrottsstad vilket gör att 
större regattor borde vara en självklarhet. Karlstad borde även vara en given plats för SM-veckan i juli 
som SVT direktsänder. En annan tävling är Mästarnas mästare – där alla svenska mästare i alla klasser 
får göra upp i samma tävling. Tre stycken från Karlstad – vann 2016.  

Fjärden utanför Skutberget utgör en perfekt seglingsarena för framför allt jollesegling, dels pga det 
ostörda läget utan korsande farleder, vilket är en trygghet speciellt vid segling med barn och unga, 
och dels pga ostörda vindförhållanden, publikkontakt mm. Skutberget och Vänern är uppskattat som 
seglingsarena, då det är sötvatten. I dagsläget finns en bra arena i Åmål men i övrigt saknas platser 
som kan husera större regattor för bl.a jollesegling i Vänern. 

Basen vid regattorna är idag motionscentralen. Området runtom piren och motionscentralen nyttjas i 
sin helhet som uppställning för 140-150 jollar på handvagnar. Motionscentral har nyttjats för dusch, 
torkrum för kläder och skor samt sekretariat. Tävlande kommer oftast med en trailer med dubbla 
båtar på släpet, som sedan parkeras vid befintlig parkering till motionscentralen.  Sjösättning sker vid 
befintlig båtramp och förtöjning sker vid gästbryggan i badviken vid motionscentralen.  

Föreningarna trycker på att man behöver ett motsvarande läge till befintlig badvik med båtramp. För 
att kunna arrangera seglingar i området krävs framför allt en sandstrand som det är möjligt att 
sjösätta jollar ifrån (sker för hand) och som möjliggör start och förtöjning under tävling, helst i sjölä. 
För att möjliggöra segling krävs även sjösättningsramp för följe- och tävlingsbåtar, uppställningsytor 
för jollar, trailers mm som idag, och man lyfter också behovet av närliggande lokaler för ombyte och 
torkning av utrustning (motsvarande dagens motionscentral). Man framför också önskemål om 
restaurang på området, vilket underlättar tillgång till mat under heldags- och helgarrangemang på 
Skutberget.  
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Fördelar med Skutberget som tävlingsarena för segling: 

- Ingen tillsegling: slipper bogsering till tävlingsområdet, kort ställtid. Nära från där man 
sjösätter till tävlingsarenan.  

- Publikplatser på land: man behöver inte sitta i en båt hela dagen.  
- Naturligt besöksmål 
- Positiv upplevelse av Karlstad – med blandning av arrangerade aktiviteter och 

spontanaktivitet. Synergieffekter av många aktiviteter samtidigt.  
- Bra temporär arena för olika idrotter 

Föreningarna var mycket tydliga med att man vill fortsätta bedriva större jolleseglingar på 
Skutberget. Ett nytt läge för tävlingsstart diskuterades därför i västra badviken. Lösningen att ge 
möjlighet för tävlingsarrangemang mm i den nya föreslagna västra badviken har varit grund för 
återkommande samtal med föreningarna. Oro har framförts kring djupförhållanden mm vilket utretts 
vidare i en mätning av bottendjup, vindförhållanden, bryggor mm i föreslaget läge.  

Föreningarna framförde vid dialogtillfället en mycket stor tveksamhet till att anordna båtbryggor för 
allmän båtangöring på Skutberget, vilket man bl.a ser skulle äventyra områdets lugn. Man 
ifrågasätter också platsens attraktion för övernattning såväl med både segelbåt som motorbåt. 

 

I2 IF TRIATHLON 

I2 IF Triathlon anordnar bl.a tävlingen Görslitet på Skutberget sen 5 år tillbaka, med momenten 
simning, löpning och cykling i olika distanser. Tävlingen har även en barndistans för barn upp till 13 
år. Gôrslitet har 200-250 deltagare/år från Värmland och olika delar av landet, och tävlingen är 
mycket uppskattad. Föreningen trycker på att Skutberget är fantastiskt, och föreningens förhoppning 
är att få vara kvar där de är idag. Föreningen skulle gärna utöka sin verksamhet på Skutberget och 
anger att fördelarna på Skutberget är att det utgör ett område där man kan utöva alla tre idrotter, 
läget är bra, det är bra parkering, varierad löpning och där finns möjlighet att även anordna en 
barndistans.  

Det finns få tävlingar i Sverige och för att sätta såväl Karlstad som Gôrslitet på kartan i framtiden, vill 
föreningen på sikt gärna utöka med den yngre grenen Cross Triathlon (simning, mountainbike och 
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traillöpning). Man anger att antalet MTB-cyklister ökat explosionsartat de senaste åren, och att 
traillöpning är på stark uppgång, och att många vill prova Cross Triathlon som lämpar sig bäst på 
Skutberget.  

Centrum för tävlingsområdet, med växlings- och målområde, är idag på den lilla parkeringen i öster. 
Motionscentralen nyttjas för ombyte och duschmöjligheter för tävlande. Parkering sker idag på den 
stora grusparkeringen och gräsytan mot fotbollsplanen. Tävlingen pågår större delen av dagen med 
tre distansklasser som passerar ut och tillbaka förbi tänkt temaparksområde. Barndistansen startar 
09.45 och cyklar mot Bomstad och tillbaka. Sprinten och olympiskt med start 11.00 respektive 13.00 
går mot Edsvalla och tillbaka. Spridningen på cyklisterna kan vara stor. I simningen går idag de vuxna 
sprint- och olympiska distanserna i utanför Motionscentralen, rundar piren och går upp vid lilla 
badstranden med handikapprampen (figur 4). Vid vind går sträckan till stor del med- och motvågs. 
Sidvind med vågor skulle vara ett stort problem då sidvågorna drar iväg simmare inåt land, vilket 
kräver fler funktionärer för att trygga säkerheten för deltagarna. Barndistansen innebär idag perfekt 
skyddad simning - utan vågor och lätt att ta sig upp - från lilla badviken till båtrampen. (figur 3).  

Föreningen betonar att ersättningsområden 
och ersättningsbyggnader 

behöver vara klara innan befintliga områden stängs, om inte tävlingsmöjligheterna ska äventyras på 
Skutberget. Föreningen menar att om man tvingas till ett års uppehåll på Skutberget och behöver 
arrangera tävlingen på annan plats, kommer man sannolikt inte att mäkta med ytterligare en flytt 
tillbaka, då tävlingen också kräver en viss kontinuitet i platsvalet. 

Funktioner som krävs i ett nytt läge är eltillförsel via elskåp i anslutning till målområdet. 
Växlingszonen får inte vara för långt ifrån vattnet, och ett önskemål är att ytan är asfalterad, och 
ungefär lika stor som dagens parkering. Löpningen från sim till cykel ska vara så kort som möjligt.  

Föreningen saknar även en riktig servering i motionscentralen, och man efterfrågar permanenta 
bojar för simträning.   

 

KORPEN IF 

Korpen IF har bl.a gymnastik i Sundsta badhus, barngymnastik i Herrhagen, Fredricelund och 
Färjestad, bordtennis i Idrottshuset samt innebandy, boule och Lussekuppen i Tingvalla.  

Skutberget utgör korpmatcharena för fotboll. Karlstad har 13 lag, som möts över en säsong från maj 
till september. Matcher spelas två gånger/vecka med 3-6 lag/vecka. Totalt deltar mellan 150-160 
personer. Tyngdpunkten ligger på fotboll för alla, men det huvudsakliga åldersspannet är mellan 16-
30 år. 

Karta 2: Start och slut på cykelbanan som går på 

Figur 3: 
Barnsimdistans 

Figur 4: Simbana 
olympisk distans 
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Korpen IF har varit på Skutberget sen 1975 och använder idag 2 + 1 fotbollsplan. Alla kommer med bil 
och det är bra med parkering.  

Föreningen vill fortsätta att spela fotboll på Skutberget, eftersom det är deras enda ställe de är 
verksamma på. Man trycker även på att det är viktigt att volleybollplanerna finns kvar, eftersom 
många ses för att spela där mer spontant.  

 

FOLKHÄLSOSAMORDNARE HULTSBERGSSKOLAN SAMT SKOLOMRÅDESCHEF 
KARLSTAD VÄSTRA 

Målsättningen är att närliggande skolor ska kunna nyttja Skutberget som en del i sin undervisning vid 
idrott, friluftsdagar och andra utflykter. Området har bra anslutning med cykel, vilket är en viktig 
förutsättning om barnen ska kunna cykla själva till området.  

Barn mår inte så bra idag, och det kommer larmrapporter om det hela tiden – är den nya 
folksjukdomen.  Målsättningen för bl.a Hultsbergsskolan är att ge förutsättningar för barnen att ha 
ett aktivt liv – skolan har inte en idrottsprofil, utan det handlar om att välja att aktivt röra sig.  

Motionen hänger samman med matlust och möjligheter till lugn/återhämtning. Många barn saknar 
idag uthållighet. Det är viktigt att börja i åk 1-9 med unga barn och målet är fysisk aktivitet varje dag 
men minst 2 ggr/vecka i 60 min. Målsättningen är att aktivitetsinriktningen ska vara 
ämnesöverskridande och man ser gärna samarbete med föreningar.  

I dagsläget nyttjas området för friluftsdagar, dit barnen tar sig själva med buss, cykel eller genom 
skjuts med bil. Ibland är flera skolor på området samtidigt, och då blir det relativt trångt kring 
grillplatser mm. Tillgången till bastu och omklädning möjliggör vinterbad och isvaks-utbildning på  
Skutberget vilket förutsätter bastu.  

Skutberget nyttjas också återkommande för skolavslutningar, som samlar omkring 500 elever 
exklusive föräldrar, vilket sammanlagt omfattar ca 1500 personer. Bland annat har avslutningar 
anordnats vid amfiteatern i parken bakom Skutbergsgården. För uppträdandena krävs tak och 
elanslutning samt något som kan tjänstgöra som scen. I dagsläget används en portabel vagn.  
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Önskemål finns om en plogad och konstfrusen skridskobana samt skidspår vintertid. Väderskydd 
saknas vid dåligt väder och skulle underlätta möjligheten att vara på området, hålla undervisning 
samt fungera som rastplats.  Allmän uppfräschning av området behövs – det är lite trött och tråkigt 
därute. Det vore även önskvärt med en äventyrsbana eller parcour på området. Cykelanslutningen 
kan bli bättre i vissa partier. 

 

FÖRSKOLEBUSSEN  

Grundtanken med förskolebussen (som vid dialogtillfället ännu inte var i bruk) är att man kan ta 
emot fler barn på en avdelning. Avdelningen blir som två arbetslag som varvar med att spendera sin 
tid i vanliga lokaler med att vara ute i olika konceptmiljöer. En specialutrustad buss fungerar som ett 
mobilt klassrum där all utrustning som finns i en förskoleklass, också finns i bussen. Ansvarig anger 
också att det finns en positiv baktanke med att visa upp dessa miljöer för barnen. Förhoppningen är 
att familjer på fritiden också kommer att besöka dessa platser och det kan ha flera positiva effekter, 
bland annat för folkhälsan.  

Konceptmiljöerna är en plats barnen återvänder till och utgör en plats som är trygg och fungerar som 
en slags ”hemmamiljö”. Där kan barnen röra sig relativt fritt. Områdena varierar från enklare miljöer 
till mer avancerade. Vid sämre väder kan exempelvis I2-skogen där kommunen byggt upp grillplats 
med överhäng fungera som utgångspunkt. Skutberget är också en plats som nämnts i diskussionen 
om konceptmiljöer. Platsen är intressant då den ligger geografiskt nära och har ett utbildningsvärde. 
Andra platser med biologisk rikedom kan också bli aktuella. Säkerligen kan mycket som efterfrågas av 
förskolebussen sammanfogas med andra friluftsintresserade grupper. Inte att glömma bort. 

 

NATURSKOLAN 

Samtal hölls även med Naturskolan som vid dialogtillfället inte nyttjat Skutberget, men tyckte att 
området kunde vara mycket intressant som verksamhetsområde för barngrupper inom Naturskolan.  

I dagsläget är Naturskolan dock lokaliserade till Skutberget och nyttjar bl.a lokaler i Skutbergsgården 
för förvaring av utrustning mm. Ytterligare dialog med naturskolan bör föras inom ramen för fortsatt 
arbete.  
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HANDIKAPPFÖRENINGEN I KARLSTAD 

Handikappföreningarna omfattar totalt 6-7000 medlemmar i paraplyorganisationen. Många känner 
sig trygga på Skutberget vilket gör att området är välbesökt av bl.a gruppboenden som vill komma ut 
i naturen. Många anger att de är nöjda och entusiastiska över området. Bl.a är den 
tillgänglighetsanpassade badplatsen på Skutberget populär som besöksmål, vilket även bekräftats i 
medborgardialogen. Även motionsslingan för rörelsehindrade på berget bakom motionscentralen är 
välbesökt.  

Föreningen framför att det är viktigt att vi tänker på tillgängligheten för människor med 
funktionsnedsättningar - speciellt med rullstol. I dagsläget saknas markeringar om var man befinner 
sig i motionsspåren, vilket blir speciellt viktigt om man behöver tillkalla sjukvård eller dylikt. 

Det bör finnas handikapparkeringar ganska nära och det är viktigt att en tillgänglighetsanpassad 
grillplats och toaletter iordningsställs vid den nya tilltänka badplatsen. Föreningen framhåller också 
att det är viktigt att tillgänglighetsgruppen är med från första början om det blir allvar av planerna att 
utveckla Skutberget. 

 

 

SKUTBERGETS WENNER 

Skutbergets wenner startades i mitten av januari 2017 och nybildades i juni 2017, och vid 
dialogtillfället hade man ca 1300 medlemmar och bedömdes växa. Man trycker på att området där 
temaparken är planerad, med bl.a motionscentralen, utgör hjärtat i Skutberget, som många 
karlstadbor deltagit i att bygga upp. Man tycker inte att planprocessen bör hanteras i två delar, utan 
vill lämna sitt förslag över utveckling för hela Skutberget och vill inte dela upp den i flera delar som 
detaljplan och visionsarbete. Man anger även att man inte är främmande för en 
upplevelseanläggning på området men enligt det programförslag som godkändes 2011.  

Man betonar även att Skutbergets wenner inte har något med facebookgruppen att göra, och att 
man i första hand utgör en intresseförening med syftet är att verka mot etableringen av en temapark 
på Skutberget för att bevara Skutberget som karlstadbornas område. Skutbergets wenner anger även 
att man har lämnat förslag på att Skutbergsgården ska bli föreningshus där föreningar får vistas, ha 
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möten och konferenser. Man anser också att det borde finnas en områdesansvarig för området som 
underhåller, följer upp, ser till att alla delar pratar och samarbetar.  

Känslan är att besökarna är mer värda än friluftslivet och rekreationsområdet och man ifrågasätter 
om kommunen vill skjutsa bort Karlstadborna bort från området. Föreningen betonar att man vill 
utveckla Skutberget och är inte emot Skutberget och utveckling, och man lämnar både en skrivelse 
och en idélista på aktiviteter som Skutbergets wenner ser skulle kunna etableras på området. (bilaga 
1 och 2) Man trycker på att man vill bevara lugnet, med fokus på rekreation, motion och friluftsliv. 

 

 

RESEARRANGÖR ASIATISKA BUSSRESOR 

Researrangören för de asiatiska bussresorna anger att många grupper väljer att stanna till på 
Skutberget för att titta på Vänern. Man efterfrågar en asiatiskt inriktad restaurang och trycker på 
behovet av toaletter i området. Man vill inte gå långa sträckor utan vill snabbt komma ner till vattnet.  

 

  

15/15 



 

  

BILAGA 1 INLAGA Skutbergets Wenner 2017 (bilaga till sammanställning av 
dialog med föreningar och andra aktörer ang. Skutbergets friluftsområde, Karlstads kommun 2017) 



 

  



 

  



 

 

  

BILAGA 2 Inskickad lista över idéer till aktiviteter på Skutberget från 
Skutbergets wenner 2017 (bilaga till sammanställning av dialog med föreningar och andra 
aktörer ang. Skutbergets friluftsområde, Karlstads kommun 2017) 



 

 

BILAGA 2 (Hela matrisen) 


