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Inledning 

Denna samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som 
inkom under samrådet rörande visionen/planprogrammet, samt frågor till kommun-
ledningen och kommunens ställningstagande till dessa. Synpunkter om Mumin-
etableringen besvaras primärt i samrådsredogörelse för Detaljplan för temapark.  

På nätet gavs möjligheten att lämna synpunkter på antingen visionen-/planprog-
rammet eller detaljplanen för temaparken, alternativt både och i samma yttrande. 
Detta har lett till att många inkomna yttranden omfattar synpunkter på både detalj-
planen för temaparken och visionen/planprogrammet. Många privatpersoner har 
också valt att lämna synpunkter flera gånger.  

Synpunkterna är kategoriserade under yttranden från myndigheter och regionala 
organ, bolag, kommunala förvaltningar, sakägare samt föreningar och privat-
personer. Allmänhetens synpunkter har grupperats och sammanfattats under olika 
temarubriker, medan övriga yttranden redovisas sammanfattat men var för sig.  

 
Grunderna för visionen och programarbetet 
Visions- och programarbetet initierades utifrån flera grunder –  

- dels behovet av att definiera Skutbergets framtid i samband med att 
kommunen återtog driften av bl.a Motionscentralen, Skutbergsgården mm 
vid årsskiftet 2016-12-31. Kultur- och fritidsnämnden begärde då att 
Kommunledningskontoret skulle initiera en utredning, för att avsluta 
påbörjat visionsarbete genom en fysisk utvecklingsplan för området.  

- dels detaljplanen för temaparken som medför att en ny plats behöver tas 
fram för de funktioner som ej kan ligga kvar i samband med etableringen 
av temaparken (grillplatser, badvik, frisbeegolf mm)  

- dels kunna utveckla och förädla Skutbergsområdets mer oanvända 
markområden för mer friluftsliv, motion, rekreation, äventyr mm 

- men även utifrån att Skutberget länge varit eftersatt, och brister i 
utformning utifrån sin potential som besöksmål för Karlstadborna.   
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Föreningar och aktörer som bjöds 

in till dialog vid projektstarten för 

visionsarbetet i september 2017: 

 Friluftsfrämjandet 

 Karlstad Whippet race 

 Brukshundsklubben 
(telmöte) 

 IF Göta  

 Karlstad Frisbeesportklubb 

 Korpen /fotboll 

 OK Tyr cykel 

 Segelsällskapen (KSS, KKF) 

 I2IF Triathlon 

 Handikappföreningen i 
Karlstad 

 Skutbergets wenner 

 Skolområdeschef väst 

 Folkhälsosamordnare 
Hultsbergs skola  

 Förskolebussen (telmöte) 

 Naturskolan (telmöte) 

 Researrangör asiatiska 
bussresor (telmöte) 

 Fiske/båtrampen (telmöte) 

 

 
Arbetet har bedrivits samordnat med bl.a detaljplanearbetet för temaparken på 
Skutberget utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag 2017-06-19. Parallella 
utredningar pågår även av servicebyggnad, naturreservat samt exploaterings-
ekonomi. Visionsuppdraget kompletterades efter hand med att utgöra även ett 
planprogram på grund av att omfattningen av arbetet ökat, samtidigt som det fanns 
ett behov av att hantera arbetet mer formellt enligt Plan- och bygglagstiftningen.   
 
Hur visions- och programarbetet bedrivits 
– Medborgardialogen 2017 
Under augusti-oktober 2017 genomfördes en 
medborgardialog i fyra delar inom ramen för 
visionen/planprogrammet. Barn och unga, aktiva 
och icke aktiva föreningar på området, samt 
Karlstadsbor tillfrågades om hur de använder 
Skutberget, vad som fungerar bra och dåligt, samt 
vad man vill göra på Skutberget i framtiden.  

Sammanlagt hölls 17 separata dialog- eller 
telefonmöten med aktiva föreningar, skolaktörer 
samt andra aktörer på Skutberget. En enkät 
skickades ut till 150 stödberättigade föreningar för 
barn- och ungdomsverksamhet med frågan om de 
skulle vilja bedriva verksamhet på Skutberget. Åtta 
föreningar svarade, varav fyra var positiva och av 
dessa var två föreningar nya på området. 9 
omfattande grupparbeten genomfördes med barn- 
och unga mellan 5-15 år på olika skolor, vilket gav 
mycket input i barnens önskemål för området. En 
webbenkät lades också ut under ca 2 veckor som 
besvarades av nära 2000 Karlstadsbor.  

Den inriktning för visions- och programområdet 
som valdes efter medborgardialogen var att 
”Bevara och utveckla Skutbergets friluftsområde 
som en mötesplats utifrån natur och kultur, med 
fokus på sol och bad, motion, friluftsliv, camping 
och äventyr”.  

Fortsatt diskussion har därefter förts både före och 
efter samrådet med frisbeesportklubben, 
segelsällskapen, OK Tyrs MTB-sektion 
(mountainbike), samt I2IF Triathlon. 

 
Samrådet 
Visions- och programförslaget fanns utställt under samrådstiden 24 maj – 30 juni 
2018 på Karlstadrummet, Skutberget och Samhällsbyggnadshuset, samt fanns 
tillgängligt på kommunens hemsida under samma tidsperiod.   
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Sammanfattning av inkomna yttranden 

Under samrådet inkom totalt 1061 yttranden sammantaget för både detaljplanen för 
temaparken och visionen/planprogrammet för frilufts- och rekreationsområdet.  

För visionen/planprogrammet har det från statliga remissinstanser och regionala 
organ inkommit yttranden från Länsstyrelsen, Trafikverket, Värmlands museum 
och Skanova, som har lämnat synpunkter i ett flertal frågor, bl.a översvämning, 
behovsbedömning, områdesbeskrivningar, E18, kulturmiljö, genomförande mm. 

Inom Karlstads kommun har Stadsbyggnadsnämnden, Teknik- och fastighets-
nämnden, Miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden yttrat sig. Synpunkter har 
rört bl.a båtrampens läge, trafiksäkerhet, behovet av en handlingsplan, ytor för 
personallokaler, servicebehov, avfallshantering, gång- och cykeltillgänglighet, 
exploateringsekonomi, energilösningar, utformning parkering mm.  

Av de sammanlagt 12 föreningar som deltog i dialogen hösten 2017, har totalt 6 
föreningar valt att yttra sig över visionen/planprogrammet – Friluftsfrämjandet, 
I2IF Triathlon, Karlstad segelsällskap, Karlstad kappseglingsförening, OK Tyr 
samt Karlstad frisbeesportklubb. Utöver det har även Naturskyddsföreningen yttrat 
sig, samt den nybildade föreningen Skutbergets wenner som dock riktat sitt 
yttrande specifikt till detaljplanen för temaparken. Ett separat samrådsmöte rörande 
visionen/planprogrammet hölls också under samrådstiden med föreningarna på 
området, där 5 föreningar hade möjlighet att närvara. Frågor som bl.a lyfts är oro 
för genomförandemöjligheterna av badviken, behovet av båtramp, när 
ersättningsfunktioner kan vara på plats, finansiering av flytt, behovet av detaljplan 
för friluftsområdet för att säkerställa genomförandet, funktioner för 
seglingsevenemang mm samt Vänerskogens betydelse.  

Totalt tre sakägare till planprogrammet har yttrat sig, med frågor kring den västra 
badviken, bryggornas längd jämte fastighetsgränser samt trafikens påverkan. En 
yttranden anser att ingen dialog förts med medborgarna och att det istället bör 
satsas på året-runt-jobb riktat mot hälsa och välmående.   

Ett stort antal privatpersoner har yttrat sig över planerna. De flesta inkomna både 
positiva och negativa synpunkterna rör temaparken. Många kommenterar också 
visionen/planprogrammet. En stor grupp vill att inget alls görs på Skutberget, och 
menar att förslaget till vision/ planprogram kommer att förändra karaktären på 
området negativt. Dessa lämnar också en mängd alternativa förslag till användning 
av området med allt från fotbollsarena till att utveckla naturvärden och friluftsliv i 
högre grad. Många anser det besvärande att visionen/planprogrammet är kopplad 
till detaljplanen för temaparken. Man menar att programmet ger vaga utfästelser 
om ersättningsfunktionerna och att förslagen aldrig kommer att kunna genomföras i 
verkligheten pga miljömässiga konsekvenser, miljögifter och tungmetaller i 
badviken i väster, naturvärden, samt alltför stora investeringskostnader.  

En annan stor grupp privatpersoner som yttrat sig har lämnat generella synpunkter 
om att förslagen är jättebra/fantastiska. Ett flertal trycker på att båda förslagen till 
utveckling och ombyggnader kommer innebära ett lyft för både Skutberget, 
Karlstad och Värmland. I visionen är de mest uppskattade inslagen bl.a badviken 
och bryggorna i väster. Behovet av en ny servicebyggnad lyfts också av många. 
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Skutbergsgården är en vattendelare, där det både finns önskemål om att riva 
byggnaden och ersätta den med något annat, till att den bör bevaras. Någon föreslår 
både bevarande och byggande av ett vindskydd. Genomförbarheten är en viktig 
fråga för många och flera poängterar att ersättningsfunktionerna och ytorna måste 
finnas på plats innan temaparksområdet stängs för byggnation.  

 

Huvudsakliga förändringar i visions- och 
programförslaget efter samrådet 

 
Kompletterande utredningar som genomförts efter samrådet: 

- förstudie om genomförbarheten av föreslagen badvik i väster – innehållande 
bl.a vindstudier, analyser av bottenskikt, bottendjup, sandströmningar, 
möjliga bryggkonstruktioner, våghöjder, sandtyp mm 

- provtagning av bottensedimentet för att utesluta miljögifter i viken  

- trafikmätning Skutbergsvägen och Bomstadvägen, samt kompletteringar av 
trafikanalysen 

- häckfågelinventering april – juni 2018 

 

Programförslaget kompletteras med:  

- resultaten från förstudien om möjligheten att realisera en ny badvik med 
bryggor i väster 

- resultat från prover av bottensedimentet rörande miljögifter i viken  

- ytterligare beskrivning av resultaten från de nya trafikmätningarna från 
sommaren 2018 samt resultaten i trafikanalysen 

- beskrivning av antalet nuvarande och föreslagna parkeringsplatser  

- en utökad beskrivning om bedömningen av översvämningssäkring av 
programområdet  

- utökad beskrivning av Skutbergets del i den övergripande grönstrukturen 
kring tätorten  

- översiktlig beskrivning hur naturvärden kan främjas inom olika delområden 

- utredning av alternativa lägen för en ny båtramp. Återfinns inget annat 
alternativ behöver en lösning för att realisera sjösättningsrampen i viken tas 
fram. 

- handlingsplan med grov investeringskalkyl, plan för utbyggnadsskeden med 
tidsmässiga prioriteringar av ersättningsfunktionerna och andra satsningar 

- en analys av programmets konsekvenser på miljökvalitetsnormerna 

- tydligare beskrivningar av förutsättningar och ytterligare behov av leder i 
Skutbergets spårområden inom Sörmons naturreservat  

- ytterligare utredning och beskrivning av de alternativa utpekade lägena för en 
höghöjdsbana 
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- notering om att befintliga teleanläggningar så långt som möjligt ska behållas i 

nuvarande läge 

- analys av möjliga lösningar för ett lågfartsparti i anslutning till den västra 
entrén vid Bomstadvägen  

- nya gränser för tomträttsavtalet med Vermelandia stugor utifrån 
överenskommelsen för markbyte inklusive medföljande revideringar av 
gränser i handlingen 

- ytor för framtida eventuell nybyggnad av personallokaler och maskinförråd 
för Skutbergets personal 

- fördjupad utredning och gestaltning av Västra och Östra entréerna, fälten mot 
väster samt utvecklingen av badviken och Vänerskogen  

- en skrivning om möjligheten till flexibilitet i användningen av olika 
delområden sett över längre tid 

- förtydliganden kring hur och var allemansrätten gäller i och utanför 
programområdet.  

 
 
Fortsatt arbete  
Programarbetet kommer enligt uppdrag från kommunfullmäktige (2017-06-19) att 
följas av en ny detaljplan för friluftsområdet (söder om Bomstadvägen) inklusive 
campingen. 

Frågor som ska hanteras inom ramen för en ny detaljplan samt andra 
utvecklingsprojekt inom programområdet:.   

- Intentionerna i programhandlingen behöver läggas fast i detalj såväl rörande 
gestaltning, utförande som placeringar av föreslagna satsningar, som t.ex 
servicebyggnaden, bastu, bryggor mm. 

- hur kulturmiljöobjekt ska synliggöras eller nyttjas för annan användning.  

- Hur bryggkonstruktioner, grillplatser, toaletter, spänger mm ska fungera 
arkitektoniskt för att satsningarna ska lyfta upplevelsen av frilufts- och 
rekreationsområdet till en helhet utifrån dagens karaktär. Frågan utreds inom 
ramen för detaljplaneuppdraget för området (2017-06-19).  

- Behovsbedömning och utredning av eventuella miljökonsekvenser av 
bryggkonstruktioner, badvik, spänger mm och hur dessa kan minimeras 
behöver tas fram. Vid behov kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram 
inför genomförandet. I samband med detaljplanearbetet görs en 
behovsbedömning för friluftsområdet i övrigt.  

- Genomförandet och konstruktioner av en ny båtramp, oavsett läge. 

- Utredning av konsekvenser samt eventuella tillstånd för förändringar inom 
naturreservatet, fornlämningar mm vid genomförande av nya spår-
kompletteringar på Skutbergets spårområden inom Sörmon 

- Utformning av tekniska anläggningar, som kommunala tekniska 
anläggningar, t.ex VA, så de planeras utifrån nivån för högsta 
dimensionerande flöde. Verksamheter som ev. restauranger, campingens 
huvudbyggnad samt planerad motionscentral och liknande faller inom ramen 
för övriga verksamheter som bör dimensioneras utifrån en återkomsttid om 
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200 år (en 200-årshändelse). Parker, sport- och rekreationsområden samt 
byggnader av enklare karaktär föranleder inga krav i plan. 

- Frågan om eventuellt behov av ledningsflytt kommer att hanteras vid 
kommande detaljplaneläggning för friluftsområdet och campingen. 

- Mer detaljerade lösningar för cykelparkering 
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Inkomna yttranden med kommunens 
bemötanden (kommunens svar redovisas kursivt) 

 
 

Myndigheter och regionala organ  

 
Länsstyrelsen 
 
Tidigare ställningstaganden 
I Karlstads kommuns översiktsplan, anges området som ett rekreationsområde men 
också att en upplevelseanläggning kan lokaliseras till Skutberget. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning att förslag till planprogram är förenligt med 
ställningstaganden i gällande översiktsplan.  

2011 godkände kommunen ett planprogram för Skutberget, i vilket plats för 
upplevelseanläggning, hotell samt expansionsytor för camping pekades ut. Detta 
program avses ersättas med nu föreliggande programförslag. För att få full 
förståelse för orsakssambanden så behöver detaljplaneförslaget för temaparken 
läsas parallellt med planprogrammet.  
 
Nytt planeringsunderlag: 
Översvämning. Delar av planområdet är utsatt för översvämningsrisk. Kommunen 
hänvisar till sina antagna översvämningsriktlinjer. Under våren 2018 har Boverket 
publicerat en tillsynsvägledning för översvämningsrisker, som Länsstyrelsen anser 
ska tillämpas. Materialet bör ses över med tillsynsvägledningen som utgångspunkt.  

Kulturmiljö. Bebyggelsemiljön på Skutberget är mycket betydelsefull, och skapar 
viktiga kulturhistoriska och miljömässiga värden som kopplar samman historia 
med nutid - en kontinuitet som är angelägen att beakta inför en eventuell 
omvandling av miljön. Skutbergets historia berättar om olika tiders byggnadsskick, 
områdets olika faser och utveckling. Programhandlingen avser att kulturhistoriska 
lämningar ska synliggöras och om lämpligt ges en funktion så de kommer till sin 
rätt i den dagliga användningen. Hur detta är tänkt att ske är inte närmare redovisat.   

Grön Infrastruktur. Den regionala handlingsplanen för Grön Infrastruktur är ute 
på remiss hos bl.a. kommunerna i länet. I programförslaget saknas kopplingar till 
de övergripande strukturer som denna plan syftar till att stärka och synliggöra. Ett 
resonemang kring Skutbergets roll och framtida betydelse i detta avseende bör 
tillföras planhandlingen. 

 
Ytterligare utredningsbehov 
Miljökvalitetsnormer. Kommunen hävdar att ett genomförande av 
planprogrammet innebär mycket marginell påverkan på gällande 
miljökvalitetsnormer. Det saknas redovisning av påverkan på MKN vatten, medan 
övriga berörda punkter berörs, vilket är en stor brist. MKN får inte försämras och 
om det sker förändringar kan det på kvalitetsfaktornivå uppstå försämringar. Det 
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måste påvisas i planhandlingarna att inte MKN för vatten försämras, vilket med 
fördel kan ske i en miljökonsekvensbeskrivning.  

Sörmons naturreservat. Programområdets västra del ligger inom Sörmons 
naturreservat där ett omfattande nät av löpslingor finns. I planhandlingen bedöms 
påverkan på området vara liten. Programmet har dock fokuserat helt på den östra 
delen och naturreservatsområdet behandlas knappt alls, trots idéer om att anlägga 
bl.a. en höghöjdsbana i dess östra gräns. Vilken påverkan höghöjdsbanan och andra 
anläggningar får på naturreservatet behöver utredas vidare.  

Trafik. Kommunen bedömer att E18 och aktuell avfart, Skutbergsmotet, kommer 
klara den förväntade trafikökningen, dock med små marginaler i samband med 
besökstoppar. Länsstyrelsen delar i huvudsak bedömningen men konstaterar att 
programförslaget inte redovisar konsekvensen av eventuella framtida utbyggnader 
längre västerut, t.ex. kring Bomstad, som om de sker kommer att belasta samma 
trafikapparat. Även utvecklingen i närområdet som exempelvis utbyggnad vid 
Eriksberg och Bergvik bör tas höjd för då detta berör samma vägavsnitt. 

Dispenser och tillstånd. Länsstyrelsen vill upplysa om att genomförandet av 
efterföljande detaljplaner kan medföra krav på tillstånd enligt annan lagstiftning. 
Åtgärder i och i anslutning till Sörmons Naturreservat är eller kan vara dispens- 
eller tillståndspliktiga enligt bestämmelserna i Miljöbalken (MB). Vidare kan 
anläggningsåtgärder i vatten vara tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 11 kap 
9§ MB. Detta gäller t.ex. anläggandet av den nya badplatsen i västra delen av 
området. För ingrepp i fornlämning krävs tillstånd enligt 2 kap. 12§ 
Kulturmiljölagen.  

 
Granskning av behovsbedömningen och råd kring huruvida planering enligt 
programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan  
Kommunen har i steg 1 av Miljöbedömningen analyserat planprogrammet och 
kommit fram till att det inte kan antas få en betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därför inte behöver upprättas. Då uppdrag för 
att genomföra planprogrammet gavs före 2018-01-01 ska Förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) tillämpas. Länsstyrelsen delar inte 
kommunens slutsats att programförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. 
Området är geografiskt stort och innehåller en mängd frågor som lämpligen utreds 
inom ramen för en MKB. Länsstyrelsen gör bedömningen att med hänsyn till 
områdets komplexitet, känslighet och föreslagna exploateringar så bör en MKB 
upprättas.  

Länsstyrelsen konstaterar att i detaljplanen för Temaparken gjorde kommunen en 
motsatt bedömning och upprättade en MKB, liksom i det tidigare planprogrammet 
för Skutberget 2011. I det efterföljande detaljplaneförslaget, som ej fullföljdes, 
upprättades även där en MKB. I Förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar 
(SFS 1998:905) nämns campinganläggningar som objekt som kan innebära att en 
MKB behöver upprättas. Campingen på Skutberget är visserligen befintlig men 
kommer delvis att omstruktureras. Vidare kommer området att påverkas i stor 
omfattning av de omlokaliseringar som krävs för att kunna genomföra detaljplanen 
för den Temapark som har varit föremål för samråd parallellt med planprogrammet. 
Flera av dessa åtgärder som t.ex. anläggandet av en ny badplats kommer att kräva 
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olika typer av tillstånd. Skutberget angränsar till Sörmons naturreservat där 
huvuddelen av områdets motionsspår m.m. är belägna. Den ökade belastningen 
som följer utvecklingen av Skutberget, och eventuella omdragningar av dessa spår 
till följd av de planerade omlokaliseringar inom området behöver utredas och 
konsekvensbedömas. Åtgärder inom Naturreservatet är tillståndspliktiga.   
 
Samlad bedömning om programmets genomförbarhet och vilka frågor som 
särskilt bör belysas i det fortsatta detaljplanearbetet 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att en vision och planprogram för Skutberget 
tagits fram. Det är helt nödvändigt för förståelsen av vad som planeras ske och vad 
som blir konsekvenserna av etableringen av temaparken. Kommunen har 
genomfört visionsarbetet som en medborgardialog och ett stort antal förslag från 
privatpersoner och föreningar har kommit in. Dessa förslag redovisas förtjänstfullt 
i materialet. Under förutsättning att den redovisade visionen blir verklighet bedöms 
Skutbergets värden för friluftslivet inte påverkas negativt av planförslaget. Tvärtom 
kan Skutbergets värden för friluftslivet anses öka då fler grupper av besökare kan 
tänkas lockas dit. Om planprogrammet kan realiseras bedöms Skutbergets frilufts- 
och rekreationsområde medverka till att de nationella friluftsmålen får ökat 
genomslag i länet. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att en miljökonsekvens-
beskrivning borde ha genomförts och fogats till programmet innan det gick ut på 
samråd. Genomförandet av visionen är vidare avhängigt av att andra parallella 
processer kan genomföras. Etableringen av temaparken är en sådan, vidare att 
avtalet med First Camp omförhandlas vad gäller kommunens rådighet över vissa 
markområden. Om så inte sker äventyras många av de goda intentioner som 
planprogrammet redovisar.  
 
Kommunens kommentarer:  
Översvämning. Enligt PBL är det en kommunal angelägenhet att planera 
användning av mark och vattenområden. I detta ligger att bedöma ett områdes 
lämplighet för ett visst ändamål bl.a utifrån risker för översvämning. Karlstads 
översvämningsriktlinjer grundas i strategiska studier och riskerna för 
översvämning har analyserats i nära samverkan med räddningstjänsten, och efter 
en remissomgång med bl.a Länsstyrelsen, har kommunen tagit ställning till hur 
översvämningsrisk ska hanteras i den fysiska planeringen, genom handlingen 
Karlstads kommuns översvämningsriktlinjer ”Översvämningsrisk i Karlstad – 
Riktlinjer för planering och bygglov”, som godkändes av kommunfullmäktige 
2018-01-25. Riktlinjerna bygger på beräkningar på återkomsttider, riskberäkning, 
och konsekvensbedömningar utifrån kommunens läge vid Klarälven och Vänern. 
Karlstads kommun anser att det arbete som ligger till grund för översvämnings-
riktlinjerna är gediget underbyggt och väl avvägt utifrån lämplig markanvändning 
för olika delar av tätorten och fullt tillräckligt för att bedöma lämplig 
markanvändning i enlighet med kommunernas ansvar för den fysiska planeringen. 
Kommunen delar därför inte Länsstyrelsens uppfattning om tillämpningen av 
Boverkets tillsynsvägledning. Tillsynsvägledningen saknar ett motsvarande 
förarbete, avvägning mot övriga samhällsintressen samt remissbehandling, vilket 
gör att Karlstads kommun anser att Karlstads översvämningsriktlinjer utgör ett 
mer korrekt underlag för riskhantering.  
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I detta fall vad gäller berörd bebyggelse på Skutberget (ej bostäder) kan det dock 
konstateras att Karlstads kommuns översvämningsriktlinjer sammanfaller med de 
allmänna råden i tillsynsvägledningen. Det innebär att särskilt samhällsviktiga 
funktioner, som energi- och kommunalteknisk försörjning, ska förläggas och 
utformas så att de inte riskerar att skadas vid en översvämning med 10 000 års 
återkomsttid, och att man för bostäder mfl funktioner accepterar en återkomsttid 
om 200 år.  

Det är huvudsakligen de norra delarna av området som kan komma att drabbas vid 
en översvämning. Utifrån ovanstående kompletteras programhandlingen med en 
utökad beskrivning av översvämningsfrågorna, samt krav på att efterföljande 
detaljplan ska utformas så kommunala tekniska anläggningar, som pumpstationer 
för VA, utformas utifrån Vänerns högsta dimensionerande nivå (+48,1 m). Övriga 
verksamheter som ev. restauranger, campingens huvudbyggnad samt planerad 
motionscentral och liknande faller inom ramen för övriga verksamheter som bör 
dimensioneras utifrån en återkomsttid om 200 år, det vill säga +46,48 m 
(höjdsystem RH2000). Parker, sport- och rekreationsområden, parkeringar samt 
byggnader av enklare karaktär föranleder inga krav i plan.   

Kulturmiljö. Specifika lösningar kring synliggörande och integrering av enskilda 
kulturmiljöobjekt hanteras enligt gängse lagstiftning, och nyttjandet kommer att 
preciseras ytterligare i fortsatt arbete. I programhandlingen föreslås bland annat 
Fintatorps Gård restaureras till förmån för publik användning. I kommande 
detaljplanearbete kommer varsamhets- och skyddsbestämmelser utredas vidare.  

Grön infrastruktur. Karlstads kommun har yttrat sig över remissen på 
handlingsplanen för Grön infrastruktur, som ännu inte är färdigställd eller 
antagen. Kommunen ser det som svårt att relatera till en ofärdig handling.  

I dagsläget går det dock att utläsa att ett av delmålen under målet god bebyggd 
miljö, är att öka tillgängligheten till natur- och friluftsområden med kollektivtrafik 
och cykel. Planprogrammet avser att förbättra möjligheterna för oskyddade 
trafikanter att röra sig till och från området, genom att bl.a förlänga cykelvägarna 
till entréerna för friluftsområdet, samt öka möjligheterna att angöra med buss med 
nya samt ombyggda hållplatser, vilket kraftigt bedöms öka tillgängligheten till 
frilufts- och rekreationsområdet. Handlingsplanen för Grön infrastruktur pekar 
även på projektet Lake Vänern Grand Tour, som ligger väl i linje med den 
friluftsinriktning för naturturism på Skutberget som planprogrammet föreslår. 
Skutberget skulle kunna utgöra utgångspunkt för bl.a vandringsleder, Unionsleden 
mot Norge, MTB-leder och också fungera som utgångspunkt för vattenbaserat men 
icke motoriserat friluftsliv som kanot- och kajakpaddling, surfing, paddelboards 
(SUP). MTB-spåren kan på sikt bli del av ett omfattande sammanhängande nät 
mellan Skutberget, Sörmon och I2-skogen. Sambanden för friluftslivet såväl som de 
biologiska mångfalden bedöms förbättras genom att ekodukten över E18 nu kan tas 
i bruk samt att ett viktigt samarbete inletts kring MTB-leder i Sörmons 
naturreservat som helhet.  

Förslaget till kommunal grönstrukturplan omfattar inte Skutberget. I en 
delutredning om ekosystemtjänster redovisas dock analyser av ekologiska 
spridningssamband för reliktbock, vildbin och delvis groddjur (arterna utgör 
fokusarter som representerar ett större antal arter med motsvarande krav på 
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livsmiljöer). Dessa visar att Skutberget har viss betydelse för ett grönt nätverk i 
öst-västlig riktning, huvudsakligen utmed E18.  

Sammantaget bedöms förslaget inte påverka gröna stråk och spridningsamband 
negativt, men innebär en positiv påverkan för förslaget till rekreationsstråket längs 
Vänern.   I fortsatt arbete bör, så länge det inte hämmar friluftslivets utveckling, 
viktiga objekt, som gamla solbelysta tallar (främjar reliktbock), öppna blommande 
marker och brynmiljöer (främjar vildbin) och fuktmiljöer (främjar groddjur), som 
kan stärka spridningssambanden och främja ett fungerande ekosystem i tätorten, 
värnas inom Skutbergets frilufts- och rekreationsområde.  

MKN Vatten. Den åtgärd som kan påverka MKN vatten är anläggandet av den nya 
badplatsen med muddring mm. Bedömningen är att denna åtgärd inte kommer att 
påverka vattenkvaliteten i viken i stort. Detta kommer dock att behandlas ingående 
i den tillståndsansökan eller anmälan för vattenverksamhet som avses tas fram för 
byggandet av badviken och som kommer att innefatta en miljökonsekvensbeskriv-
ning. Vattenverksamhet som omfattar en bottenarea om högst 3000 kvm hanteras 
normalt av Länsstyrelsen som anmälningsärende. Är ytan större än 3000 kvm 
krävs tillstånd av Mark- och miljödomstolen. I detta fall omfattar badviken en 
omvandling som omfattar under 3000 kvm förutsatt att ingen muddring eller 
sandfyllning görs och att vassröjning inte räknas som vattenverksamhet. 
Handlingarna kompletterats med en analys av programmets påverkan på 
miljökvalitetsnormerna. 

Sörmons naturreservat. Kommunen noterar att framtida ändringar i spår, 
genomförandet av en höghöjdsbana etc kommer kräva tillstånd och dispenser 
utifrån Sörmons naturreservat, och gällande lagstiftning. Sörmons naturreservat 
bildades främst på grund av områdets geologiska värden, där is, vatten och vind 
skapat säregna markformer. En höghöjdsbana, som utgår från naturen och inte 
belastar markområdet, bedöms utifrån det vi vet i dagsläget inte påverka 
naturreservatets grundvärden negativt, och bedöms därför heller inte strida mot 
gällande föreskrifter. Inför ett genomförande kommer dock en mer detaljerad 
utredning om eventuell påverkan på reservatets värden behövas. Resultatet av 
fågel- och naturvärdesinventeringarna ger goda förutsättningar för anpassningar 
till områdets ekologiska och biologiska värden. En översyn pågår av gällande 
föreskrifter varvid det är bra att samordna eventuella önskemål om 
kompletteringar i spår, höghöjdsbana eller andra kompletteringar inom 
friluftsområdet.  

Kommunen vill poängtera att inga spårdragningar som planeras i Sörmoreservatet 
orsakas pga genomförandet av temaparken. Dessa har uppkommit utifrån 
önskemål från föreningslivet och medborgardialogen. 

Trafik. Kommunen anser att trafikberäkningarna genomförts med goda marginaler 
i indata, vilket medger en viss flexibilitet i systemet. Efter samrådet har 
trafikanalysen uppdaterats utifrån nya fakta. Trafikmätning i området gjordes 
under en högsommarvecka i juli 2018 vilket gett nya indata i trafiksimuleringen. 
Resultatet visar på en mindre påverkan, framförallt på E18, än vad som tidigare 
antagits. Trafiksimuleringen har jämförts med den trafikmodell som tagits fram för 
prognosår 2040, och i beräkningen finns framtida eventuella utbyggnader i 
Bergvik och Eriksberg inkluderade. Planer på utbyggnad av nya bostadsområden i 
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Bomstad saknas. Beräkningarna i maxtimmen bedöms inte påverkas av utökat 
friluftsliv eftersom besöksfrekvensen till friluftsområdet framför allt bedöms bli mer 
utspridd över året, samt med tanke på att resultatet av trafikmätningen 2018 utgör 
en bra grund för beräkning av maxbelastning från friluftsområdet. Programmet 
möjliggör även utökade möjligheter att gå, cykla och åka buss till området.  

Miljöprövning och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med en MKB är 
att förbättra beslutsunderlaget, vilket den inte skulle göra i detta skede. I ett 
detaljplaneskede för friluftsområdet kommer dock mer kunskap finnas om hur 
området kan byggas ut. Vid förra programskedet 2011 gjordes en MKB av 
Stadsbyggnadsförvaltningen på grund av förslaget till byggnation av 30-40 stugor 
för camping, vilket innebar en privatisering av skogsområdet som nu omfattas av 
utökat strandskydd. Förhållandet i denna programhandling är ett annat där syftet 
är att utöka friluftslivets möjligheter att nyttja området, genom att i stora delar 
frigöra mer mark för rörligt friluftsliv samt öka allmänhetens tillgång till 
stränderna. Avsikten är också att campingen ska omfatta en mer begränsad yta än 
idag, vilket innebär mer ytor för friluftsliv. Utifrån genomförd behovsbedömning 
har detta inte bedömts innebära att en MKB behöver tas fram för programmet.  

Bryggkonstruktioner, badviken, spänger mm kommer att behovsbedömas och 
miljökonsekvensbeskrivas inför genomförandet. En förstudie för vad som behöver 
göras för att bygga en badvik har tagits fram och kommer ligga till grund för 
fortsatt arbete. I samband med detaljplanearbetet görs en behovsbedömning för 
friluftsområdet i övrigt. Konsekvensbeskrivningen för planprogrammet justeras för 
att tydliggöra förfarandet.  

 
Trafikverket 
Ärendet berör indirekt Europaväg 18 där Trafikverket är väghållare. E 18 utgör 
riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i 
Funktionellt prioriterat vägnät i samtliga kategorier. Längs aktuellt avsnitt uppgår 
ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till cirka 14 500 fordon varav 1900 utgör tung trafik 
(mätår 2015). Hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Ärendet berör också väg 722 
där staten är väghållare fram till anslutningen Skutbergsvägen/ramp från E 18 
söder om Skutbergsmotet. Vägen trafikeras av cirka 1500 fordon/årsmedeldygn 
(mätår 2011) och hastighetsbegränsningen är 70 respektive 50 km/h.  

Trafik En utveckling av Skutbergets friluftsområde kan komma att generera mer 
eller mindre tillkommande trafik. Det är otydligt hur kommunen har bedömt/ 
beräknat framtida trafikmängder genererade av besök till friluftsområdet. Det är 
säkerligen många besökare som har både planerad temapark och övriga 
Skutbergsområdet som besöksmål och det kan vara svårt att härröra trafik till 
respektive målpunkt. Trafikverket efterlyser dock en bedömning av framtida 
besöksantal och därmed också potentiell trafikökning som kan påverka E 18. En 
sådan uppgift bör ligga till grund för en samlad bedömning av hur eventuella 
åtgärder för att möta hela områdets tillgänglighetsbehov på längre sikt kan 
hanteras, även utifrån yttrande TRV 2018/59464. I trafikutredning till underlag för 
detaljplan för Skutbergets temapark bedöms E 18/Skutbergsmotets standard inte 
innebära något hinder för utökad besöksfrekvens, då motet nyligen byggts om. 
Trafikverket vill poängtera att aktuell ombyggnad inte i något avseende har haft 
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föreslagen utveckling inom Skutbergsområdet som underlag eller utgångspunkt för 
avvägning av kapacitet eller utformning etc.  

Kollektivtrafik och gc. Trafikverket konstaterar att kommunen bedömer att det är 
av vikt att turtäthet och linjerna för kollektivtrafiken utökas för att öka 
tillgänglighet och attraktivitet, särskilt under högsäsong. Likaså behöver gång- och 
cykelbanor hög prioritet med tex separerad bana från biltrafik samt kompletterande 
förlängning för att skapa sammanhängande stråk. Trafikverket stöder dessa 
resonemang.  

Kommunens kommentar:  
Antalet besökare. Målsättningen är att öka antalet besökare till Skutberget. Det är 
dock väldigt svårt att både beräkna och bedöma besöksantalet i Skutbergsområdet 
som helhet. Det finns flera entréer till området och det är svårt att mäta antalet 
besökare per fordon. Tidigare år har det funnits en räknare som mätt antal 
ingående fordon genom porten på Skutbergsvägen. När mätningarna gjordes, 
uppmättes sammantaget upp mot 200.000 ingående fordon till både friluftsområdet 
och campingen. Alla besökare kommer dock inte med bil, utan en del kommer med 
buss, cykel eller gåendes. Antalet passagerare i respektive bil uppgår sannolikt 
också till fler än en person, särskilt sommartid.  

Påverkan E18. Trafikberäkningarna har genomförts med goda marginaler i 
indata, vilket medger en viss flexibilitet i systemet. Efter samrådet har 
trafikanalysen uppdaterats utifrån en ny trafikmätning i området som gett ny 
indata till simuleringen. Resultatet visar på lägre påverkan, framförallt på E18, än 
vad som tidigare antagits. Beräkningarna för maxtimmen bedöms inte påverkas av 
utökat friluftsliv dels utifrån att besöksfrekvensen till friluftsområdet förväntas bli 
mer utspridd över året och eftersom underlaget till trafikberäkningarna utgår från 
maxflöden en solig semestervecka under högsommar, då antalet besökare torde 
vara maximalt till bl.a badplatsen.  

Hållbart resande. Programmet möjliggör även utökade möjligheter att gå, cykla 
och åka buss till området, och avsikten är att arbeta för att öka denna andel genom 
förbättringar för kollektivtrafiken och gc-nätet. Beteendepåverkande åtgärder 
behöver utredas vidare inom ramen för andra mer övergripande projekt om 
resande.   

 
Skanova 
Befintliga ledningar. Skanova har markförlagda teleanläggningar inom 
planområdet enligt bifogad karta. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla 
befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flyttning, och önskar att denna 
ståndpunkt noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den och tar 
hänsyn till de arbeten som måste utföras i samband med detta, samt i god tid 
informerar Skanova. 
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Karta 1. Bifogad karta från Skanova över markförlagda ledningar.  
 
 
Kommunens kommentar:  
Synpunkten noteras och handlingen kompletteras med önskemålet om det befintliga 
ledningsnätet. Frågan om eventuellt behov av ledningsflytt kommer att hanteras 
vid kommande detaljplaneläggning för friluftsområdet och campingen.  
 
Värmlands Museum 
Allmänt. I stort delar Värmlands Museum kommunens syn på utvecklingen av 
Skutberget i denna del. De aktiviteter och förändringar av området som ryms i 
programmet bygger på de förutsättningar som naturen ger och där de 
kulturhistoriskt intressanta byggnaderna tas tillvara och förstärker områdets 
kvaliteter. Värmlands Museum förutsätter att det fortsatta planarbetet kommer att 
innebära skydd för de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna.  

Kulturmiljöutredning. Värmlands museum vill påpeka att den kulturmiljöutred-
ning som genomfördes av museet 2008 endast omfattade en liten del av området 
för Vision och planprogrammet. Inom det nu aktuella planområdet finns ytterligare 
en känd fornlämning, som inte nämns i programmet, nämligen RAÄ 44:1. Denna 
utgörs av en stensättning från äldre järnåldern. Inom området finns också uppgifter 
om fynd från äldre stenåldern. Dessutom har man vid utbyggnaden av E18 väster 
om området, påträffat boplatslämningar från större delen av förhistorisk tid samt 
kolningsanläggningar framför allt från järnåldern och medeltid. Sammantaget gör 
detta att vi menar att det för hela området bör genomföras en kulturmiljöutredning 
för att fastställa om det kan finnas ytterligare fornlämningar att ta hänsyn till vid 
utvecklingen av Skutbergets friluftsområde.  

  
Kommunens kommentarer:  
Kulturmiljön viktig. En viktig del av både visionen/planprogrammet för 
friluftsområdet och detaljplanen för temaparken utgör kulturmiljöfrågorna. 
Skutberget har ett flertal kulturhistoriskt intressanta objekt varav några av de mest 
intressanta utgör Fintatorps gård, Anders Forsells gamla tjänsteboställe samt 
fornlämningen efter det ursprungliga Fintans gamla torp i dungen bakom dagens 
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busshållplats. Dessa är tänkta att bevaras och om möjligt lyftas fram på ett bättre 
sätt för att kunna bidra till upplevelsen på Skutberget.  

Fyra epoker. Skutberget representerar fyra olika historiska utvecklingsepoker - de 
första bosättningarna och skogslandskapet; gårdarna och jordbrukslandskapet; 
fritidshuseran, och slutligen frilufts- och rekreationsområdet med campingen. 
Utvalda delar från alla fyra skeden föreslås bevaras i pågående planer. De 
byggnader som ska bevaras behöver dock kunna ha en långsiktig användning och 
kunna anpassas till dagens krav. Kulturen ses som en viktig del av området men 
utgör heller inget hinder för fortsatt kulturell utveckling av Skutberget utifrån vår 
tids behov. 

Fornlämningar. Fornlämningar omfattas av fornlämningslagen, och kan bevaras 
dolda under mark, vid behov friställas och synliggöras, alternativt noggrant 
utredas, grävas ur arkeologiskt, och tas bort om den inte går att förena med den 
markanvändning som planeras. Fornlämningar efter de gamla gårdarna i området 
planeras att bevaras, liksom fornlämningar väster om Bomstadvägen i Skutbergets 
spårområden.  

Fornlämningarna i södra Sörmoskogen väster om Bomstadvägen ska inte påverkas 
av spår mm utifrån förslagen i programhandlingen. Programhandlingen 
kompletteras med lägen för angivna fornlämningar. Om större förändringar av 
spår eller utbyggnader av rastplatser mm skulle planeras i området som även är 
möjliga att genomföra utifrån naturreservatet för Sörmoskogen är det lämpligt om 
så erfordras att motsvarande kulturmiljöundersökningar genomförs.  

Skydd för kulturhistoriskt intressanta byggnader kommer hanteras i fortsatt 
detaljplanearbete.  

 

Kommunala förvaltningar  

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i arbetet med friluftsområdet på 
Skutberget, men vill komplettera med nedanstående synpunkter på visionen och 
planprogrammet.  

Personallokaler/Garage. Redan i planprogrammet behöver yta för eventuellt 
nybygge av lokaler, förråd (både ute och inne) samt garage för maskiner för 
personalen på Skutberget planeras in - ifall den nuvarande byggnaden måste 
användas till annan verksamhet. 

Nya spår. Förvaltningen vill också lyfta frågan om nya spår och leder för bland 
annat stigcykling. Framförallt stigcykling är en starkt växande motionsform bland 
både äldre och yngre. 

Mötesfria korsningar. Förvaltningen ser också behovet av mötesfria korsningar 
vid flytt av startplatsen för spår och leder, då motionärer ska ta sig över Bomstad-
vägen på flera ställen. Alternativa lösning kan vara bro, tunnel, avsmalnande väg 
eller farthinder. Broar eller tunnlar för korsande trafik är att föredra. 

Båtrampen. Placeringen av båtrampen intill den nya badviken anses olämplig. 



  Dnr KS-2017-238     Dpl 80 sid { PAGE 
} ({ 

NUMPAGE
S }) 

 
 
 
 
Kommunledningskontorets kommentar:  
Personalbyggnader. Planprogrammet kompletteras med yta för framtida behov av 
personalutrymmen samt garage/maskinförråd.  

Spår och leder. Behovet av spår och leder behöver utredas vidare i samverkan 
mellan förvaltningarna mfl och kompletteras därefter i planprogrammet. Detta kan 
också aktualisera eventuella önskemål på förändringar i reservatsföreskrifterna. 
Fortsatt utredningsbehov. Trafiksäkra spårpassager, samt eventuella alternativ 
för lokalisering av båtramp utreds vidare och programmet kompletteras med detta 
inför godkännandet.  Se även svar till Teknik- och fastighetsnämnden samt KKF 
kring båtramp.    

  
 

Miljöförvaltningen 
Mobility Management. Utbyggnad av kollektivtrafiken till Skutberget och 
temaparken bör beaktas samtidigt som detaljplan och planprogram realiseras, 
liksom information om alternativ till att ta bilen till området. Mindre behov av 
parkeringsplatser minskar även risken för köbildning, olyckor samt bidrar till 
minskad miljöpåverkan. Kollektivtrafik är ett mycket effektivt transportmedel och 
en utbyggnad av denna till Skutberget och temaparken bör beaktas samtidigt som 
detaljplan och planprogram realiseras, liksom information om alternativ till att ta 
bilen till området. Om besökare kan omdirigeras till kollektivtrafik i stället för egen 
bil krävs inte lika många parkeringsplatser, minskad risk för köbildning och 
olyckor samt mindre miljöpåverkan. 

Cykelinfrastruktur. För att främja cykeltrafiken bör det vid samtliga målpunkter 
finnas gott om väderskyddade parkeringsplatser med god belysning och 
låsmöjligheter för cyklar och cykelkärror/vagnar/lådcyklar, med möjligheter att 
ladda elcykel samt permobil. En cykelservicestation med till exempel cykelpump 
bör finnas vid målpunkter.  

Parkeringsplatser. Laddningsmöjligheter för elfordon bör finnas alternativt 
förberedas för senare installation. Parkeringsplatser vid skidspår bör förses med 
motorvärmare. 

Avfallshantering. I planbeskrivningen saknas avfallshanteringen. Miljönämnden 
anser att det på Skutberget finns stora möjligheter att testa nya innovativa 
källsorteringslösningar som kan visa upp Karlstad som en av Sveriges främsta 
miljökommuner. Estetiska papperskorgar, gärna med källsortering, praktiska och 
lättillgängliga för både gäster, renhållning och städpersonal. Vid entréer kan man 
med fördel placera underjordsbehållare för källsortering av större mängder avfall. 
Även vid andra samlingspunkter/rastplatser bör det finnas goda möjligheter till 
källsortering. Längs leder och stigar bör det finnas gott om papperskorgar för att 
minska nedskräpning. 

Återbruk. Att ta vara på och spara på resurser hör framtiden till. Det skulle därför 
vara lämpligt med ett utrymme för återbruk av tränings- och motionsutrustning i, 
eller i anslutning till, den nya servicebyggnaden vid västra entrén. Där kan även 
Fritidsbanken ha en lokal för sin verksamhet med utlåning av sport- och 
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friluftsartiklar och samtidigt ta hand om det material som lämnas för återbruk. En 
alternativ lokal för Fritidsbanken och/eller återbruksbod skulle kunna finnas i 
befintlig ladugårdsbyggnad vid västra entrén. 

Energi och klimat. Planerade byggnader bör byggas så energieffektivt som 
möjligt och förses eller förberedas för solkraft. Tak på tex väderskydd kan med 
fördel förses med solkraftinstallationer. 

Kommunledningskontorets kommentarer: 
Detaljerade lösningar för mobility management, cykelparkering, parkering av 
elfordon samt avfall ska utredas vidare inom ramen för fortsatt arbete. Att 
lokalisera en Fritidsbank eller återbruksbod i ladan eller en ny servicebyggnad 
kan vara intressant med tanke på områdets inriktning. Vem som i så fall ska drifta 
en sådan anläggning behöver dock utredas vidare. Energilösningar utreds vidare 
inom ramen för detaljplanen.  
  
Teknik- och fastighetsnämnden 
Teknik- och fastighetsnämnden ser positivt på att utveckla friluftsområdet på 
Skutberget så att en större del av området kan komma till användning och så 
området medger ett större nyttjande över hela året. Visionen är välformulerad och 
graden av utveckling upplevs som anpassad för att områdets karaktär samtidigt ska 
kunna bevaras.  

Utgångspunkt i naturen. Det är bra att man betonar att Skutbergets natur-, 
friluftslivs- och kulturvärden är avgörande för upplevelsen i området, och det är av 
stor vikt att dessa befintliga värden utgör utgångspunkt för alla typer av utveckling 
inom området.  

Servicebyggnad/bastu. Förvaltningen ser att föreslagna lägen för ny 
”motionscentral” saknar det attraktiva vattenläge och de utvecklingsmöjligheter 
som nuvarande anläggning har, och skulle gärna se att ett motsvarade attraktivt 
vattenläge studerades. Förvaltningen ser en begränsning i de framtida 
utvecklingsmöjligheterna som föreslagen ”friluftsbastu” erbjuder till skillnad mot 
dagens ”motionscentral”. Visionen bör ta en höjd för en mer utvecklad allmänt 
tillgänglig byggnad som i ett attraktivt läge med Vänerutsikt även inkluderar spa-
inspirerande faciliteter med badanknytning (kallbad/bastu) med enklare förtäring. 

Handlingsplan. Vid ett beslut om fortsatt utveckling utöver temaparken ser 
förvaltningen ett behov av en fördjupning av programmet hur och i vilken takt det 
ska utvecklas i form av behovsanalyser, funktioners samband inom området, 
inbördes prioritering, inbördes beroenden, hur VA-försörjning ska lösas, 
översiktliga kostnader, byggnader m.m. Arbetet föreslås ske i en handlingsplan 
som förs till visionen/planprogrammet på det sätt som genomförts avseende 
”Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden”. 

Planprogrammet 2011. Det bör av visionen och planprogrammet tydligt framgå 
att detta ersätter det planprogram för Skutberget som godkändes år 2011, och följas 
av en särskild beslutspunkt som klargör detta. 

Redovisade alternativ. Av de två redovisade utvecklingsalternativen (”begränsad 
utveckling”, som innebär att tomträtten för First Camp kvarstår i sin nuvarande 
omfattning, och ”maximal utveckling”, som innebär att tomträtten anpassas enligt 
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förslag) bör endast alternativet ”maximal utveckling” vara vägledande då det 
redovisar en framtidsbild av avstämd omfattning. Förvaltningen anser dock att 
ordvalen är olämpliga och kan missförstås och bör utgå som begrepp.  

Markanvändning Skutbergsgården. Området som visionen/planprogrammet 
benämner ”parken” och ”utsikten”, kring Skutbergsgården, bör studeras vidare 
utifrån framtida behov som kan behöva uppfyllas inom området. Förvaltningen ser 
det i nuläget inte som självklart att Skutbergsgården rivs och ersätts av en ny 
byggnad. Området behöver sannolikt någon form av mötes- och serviceplats 
eftersom den ligger relativt långt från föreslaget ”entrétorg”.  

Naturreservat. Teknik- och fastighetsnämnden har den 20 mars 2013, §5 (Dnr 
TFN 2013-344), beslutat att: 

-  Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för att 
bilda ett (kommunalt) naturreservat på Skutberget.  

- Naturreservatet ska bildas med utgångspunkt att garantera god 
tillgänglighet för friluftsliv. Utformning och avgränsning av naturreservatet 
ska ske i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen för att garantera goda 
möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser.  

- Utformningen av skötselplan och föreskrifter ska göras i dialog med kultur- 
och fritidsförvaltningen för att säkerställa allmänhetens möjligheter till 
aktiviteter i området. 

Förvaltningen förutsätter att det område av Skutberget som direkt möter Vänern (i 
planprogrammet kallat ”Skogen”, ”Tunet”, ”Nya stranden”, ”Berget”, ”Klipporna”, 
”Vänerskogen”, ”Stora sandstranden”, ”Ängen”, ”Parken” och ”Utsikten”) vid en 
eventuell detaljplaneläggning avsätts som allmän plats (park/natur). Huruvida 
denna mark behöver ett skydd utöver ett långsiktigt kommunalt markägande med 
eller utan detaljplan i form av ett naturreservat behöver utredas vidare. Intill detta 
är avgjort anser förvaltningen att teknik- och fastighetsnämndens uppdrag om 
framtagande av underlag till naturreservat kvarstår. Slutligt beslut om kommunalt 
naturreservat fattas av kommunfullmäktige. 

Tillgänglighet. Den tillgänglighetsanpassade slingan i öster, som hamnar inom 
temaparken, föreslås förlängas och dras om förbi badplatsen i söder. Programmet 
föreslår att denna slinga kompletteras med ytterligare en slinga i västra delen av 
området. Med tanke på att det är vid den nya västra stranden som det planeras en 
tillgänglighetsanpassad badramp, och att planprogrammets förslag till utveckling 
till stor del syftar till att knyta samman den östra och den västra delen, och få fler 
att använda den västra delen, bör kommunen sträva efter att knyta ihop det östra 
och västra området även för personer med funktionsnedsättning, i stället för att 
skapa två områden som inte hänger samman. Förvaltningen vill upplysa om att 
sådana anläggningar som kan klassas som offentliga målpunkter, till exempel 
toaletter, utsiktsplatser och badramper ska ha handikapparkeringsplats inom 25 m.  

Båtramp. Båtrampen som föreslås i väster ligger mycket nära badplatsen. Rampen 
är lång och smal och möjlighet att vända en bil med släp saknas. Backande bilar 
med släp precis bredvid badstranden där människor vistas är ingen bra lösning. Det 
hade varit mycket bra om båtrampen inom detaljplaneområdet kunde ersättas inom 
Skutberget, men föreslagen placering ser inte ut att fungera. Kommunen bör jobba 
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vidare med att hitta en placering för en båtramp vid Vänern väster om Karlstad där 
det även går att vända med släp samt parkera bilar och båtkärror. 

Hundbad. Den friluftsfunktion som finns inom detaljplaneområdet för temaparken 
som inte getts någon alternativ placering är hundbadet. Det vore bra om det går att 
hitta en fungerande placering för ett nytt hundbad inom Skutbergsområdet. Kanske 
skulle hundbadet kunna tillåtas väster om bryggan vid den västra stranden, där 
båtrampen placerats i nuvarande förslag.  

VA. Ingen ytterligare expansion utöver temapark och nuvarande anläggningar 
inom Skutberget kan tillåtas innan VA-kapacitet byggs ut från Eriksberg.  

Gator och trafik. I det framtida arbetet är det till fördel om Bomstadvägen 
planläggs och blir kommunal gata. Med nuvarande gemensamhetsanläggning är 
kommunen inte ansvarig eller har ensamt mandat till förändringar. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen ser ett värde av att i kommande arbete genomföra en 
djupare analys av trafikflödena och parkeringsbehovet när Skutberget som 
målpunkt förväntas växa.  

Naturvärden  
I de delområden där det finns dokumenterade naturvärden bör planprogrammets 
delområdesbeskrivningar kompletteras med hur naturvärdena i respektive del ska 
kunna bibehållas och utvecklas samtidigt som friluftslivet utvecklas enligt 
förslaget. Detta gäller i områdena Västra entrén, Östra entrén, Skutbergsgården, 
Vänerskogen samt Skutbergets spårområden och Rönnängsberget. 
  
Kommunledningskontorets kommentarer:  

Ny servicebyggnad. Lokaliseringen av en ny servicebyggnad har prövats inför 
samrådsskedet utifrån önskemålet att öppna upp området som helhet på ett bättre 
sätt samt närhet till vattnet. Utifrån det perspektivet samt möjligheterna att även 
nyttja servicebyggnaden som huvudcentral vid större tävlingar, evenemang mm för 
segling, triathlon, föreningsdagar etc har det västra läget bedömts som mer 
fördelaktigt. Inriktningen på en ny servicebyggnad utreds av Kultur- och 
fritidsförvaltningen och ambitionsnivån kommer att beslutas politiskt i samband 
med godkännande av programmet. En spainriktad verksamhet/kallbadhus har 
diskuterats men inte setts som prioriterad.  

Handlingsplan. En handlingsplan med investeringsberäkningar, prioriteringar, 
samband mellan utbyggnadsskeden mm, kommer att tas fram inom ramen för 
planprogrammet och följa handlingen till godkännandet. Önskemålet om 
beslutspunkt noteras.  

Utredningsalternativ. Planprogrammet kommer att revideras inför godkännandet 
och ett av alternativen utgår vilket gör att endast ett förslag kommer att redovisas. 
Namnen på alternativen utgår därmed också. Skutbergsgårdens användning och 
framtid kommer att fortsätta utredas även efter att planprogrammet godkänts. Ett 
kompletterande alternativt läge för vindskydd kommer dock därför att föreslås om 
Skutbergsgården ska bevaras. Behoven i parken runt omkring ska preciseras 
ytterligare inför godkännandet.   
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Naturreservat. Frågan om behovet av en naturreservatsbildning eller annan 
skyddsform ska klarläggas inför godkännandet av programmet. Kommunfull-
mäktige gav i juni 2017 ett uppdrag att den exakta placeringen och utformningen 
av ett kommunalt naturreservat ska färdigställas. Kommunfullmäktige har även 
givit ett uppdrag åt Stadsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för 
friluftsområdet mm. Detaljplanen behöver juridiskt färdigställas innan en 
naturreservatsbildning kan ske.  

Tillgängligheten och möjligheten att koppla samman tillgänglighetsslingorna i 
öster och väster, handikapptillgänglighet mm studeras vidare, och förtydligas inför 
godkännandet av planprogrammet.  

Båtramp. Problemen med båtrampen och ev konflikter mellan backande fordon 
och badgäster, motionärer mfl har påtalats av fler instanser. Båtrampens 
lokalisering behöver utredas vidare inför godkännandet. Återfinns inget alternativt 
läge kvarstår dock behovet i badviken i väster. (se även Kultur- och fritidsnämnden 
samt svar till KKF) 

Hundbad bör inte samlokaliseras med badviken eftersom det kan finnas konflikter 
mellan badande och hundar. Eventuella möjliga lägen för hundbad utreds dock 
vidare inför godkännandet med målsättningen att om möjligt hitta ett lämpligt läge.   

Bomstadvägen. Ett förändrat huvudansvar för Bomstadvägen låter lämpligt och 
frågan bör utredas vidare separat. Inom kommande detaljplan för området bör 
delen förbi Skutberget planläggas för kommunalt huvudansvar.  

Naturvård. Utvecklade beskrivningar av hur naturvärdena kan stärkas utreds 
vidare och kommer att redovisas översiktligt i planprogrammet inför godkännande.  

 

Föreningar  

Samrådsmöte föreningar och öppet hus 
Samtliga föreningar som bjudits in till dialogmöten i samband med 
medborgardialogen hösten 2018 bjöds in till ett separat informationsmöte kring 
visionen- och planprogrammet. Av totalt 12 inbjudna föreningar deltog fem - 
Korpen IF, Karlstad frisbeesportklubb, Karlstad segelsällskap, Friluftsfrämjandet 
samt Skutbergets wenner. Under mötet framfördes att de flesta föreningar är nöjda 
med programförslaget för friluftsområdet, samtidigt som oro finns för 
genomförandefrågorna. Oron rörde bl.a läget och finansieringen av en 
omlokalisering av frisbeesportklubbens verksamhet till I2, om en ny anläggning 
kan finnas på plats innan den befintliga stängs. Oro fanns även för att intentionerna 
i programförslaget ej kommer att genomföras och att förslagen ej är möjliga att 
genomföra för den nya föreslagna badviken. Önskemål framfördes om en 
vindstudie av badviken då det fanns en oklarhet om vindskyddet på bryggan är 
riktat åt rätt väderstreck och tillräckligt för att sjösätta bl.a jollar. Önskemål 
framfördes även om att programarbetet borde säkras upp i en detaljplan med 
tillhörande prövningar som påbörjas omgående för att säkra upp genomförandet av 
förslaget. Planer framfördes även på att arrangera SM-seglingar under 2020.  
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Naturskyddsföreningen 
Föreningen tycker att det är svårt att ha åsikter om ett dokument som är så löst i 
kanterna och där det känns oklart om det är riktiga förslag eller ej, och beroende av 
vad som händer med temaparken. Naturskyddsföreningen uppfattar Skutberget som 
ett område för friluftsliv, mötesplatser och rekreation där innehållet kan skifta 
beroende på vad olika generationer finner viktigast att prioritera. Kombinationen 
av närheten till Vänern och tallskogen utgör dock områdets största kvalitet så det är 
viktigt att detta tas tillvara på ett bra sätt. Man kan konstatera att omläggning av 
motionsspår, nybyggnad av servicebyggnad samt ny parkeringsplats i områdets 
västra del, kommer att kräva omfattande ingrepp i kringliggande natur liksom 
antydda arrangemang vid stranden. 
 
Kommunens kommentar:  
Vaga formuleringar. Eftersom handlingen utgör ett samrådsförslag för att samla 
in synpunkter är det riktigt att formuleringarna inte är av karaktären ”ska göras” 
eller ”är beslutade”, eftersom det vore att gå emot den demokratiska processen. 
Beslut fattas efter att synpunkter samlats in och ev revideringar/kompletteringar 
gjorts till handlingen.  
Vänerskogen har varit en av de viktigaste områdena att inte göra så stora 
förändringar i förutom att tillgängliggöra området för fler, samt tillföra nya 
grillplatser i området, vilket saknas helt idag eftersom frisbeegolfen tar större 
delen av Vänerskogen i anspråk.  

Flexibilitet över tid. En flexibilitet på området som kan medge en variation av 
aktiviteter över åren är en god tanke. Programmet kommer inför godkännandet att 
kompletteras utifrån denna aspekt.  

 
Karlstads Segelsällskap KSS 
Skutbergets frilufts- och rekreationsområde utgör idag en unik seglingsarena både 
för besökare, funktionärer och aktiva, och har genom åren gett Karlstad möjlighet 
att anordna både nationella och internationella seglingsarrangemang. För att inte gå 
miste om denna möjlighet, vill KSS se följande förändringar i programförslaget:  

• Pir för sjösättning av mindre kölbåtar (J70, Starbåt m.fl.) via kranbil måste 
även fortsättningsvis finnas på området. Den möjligheten finns idag vid 
motionscentralen (på piren ut till bryggan). Vattendjupet vid sjösättning från denna 
pir bör vara minst 2 meter och sjösättning skall kunna ske i sjölä.  

• Brygga av typen ”vågbrytare” måste finnas vid nya stranden, med möjlighet till 
förtöjning av arrangörs- och tävlingsbåtar i sjölä på nordsidan av denna brygga. 
Vattendjupet vid bryggan och ut till öppet vatten får ej understiga 2 meter, och 
bryggan bör helst utformas enligt alt 1 nedan för bästa funktion.  

• Nya stranden måste vid seglingsarrangemang vara fri från badgäster, och 
istället ge möjlighet för uppställning av jollar. Där måste också finnas en ramp i 
sjölä som möjliggör sjösättning och upptagning av båtar från trailer.  

• Kommunen måste också försäkra sig om att de får erforderliga tillstånd samt att 
det finns avsatta medel för att genomföra planförslaget i sin helhet innan ett 
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beslut om en eventuell temapark tas. Annars finns risken att vi står där med en 
temapark men inga andra delar av förslaget kan eller får genomföras. 

 

 
 
Kommunens kommentar:  

Allmänt. För att möjliggöra en brett utnyttjande av Skutberget, bör tillstånd att 
arrangera tävlingar och reservera badviken för tävlingsverksamhet, att förbli som 
idag, likt det som tillämpas i befintlig badvik. Tävlingar genomförs relativt sällan i 
dagsläget – senaste större regattan på Skutberget gick av stapeln 2016 och nästa 
större tävling på Skutberget är planerad till 2020, vilket stärker bilden av det bör 
vara möjligt att samsas om mark- och vattenutrymmena precis som idag. 

Våg- och vindskyddande bryggor utreds och ingår som lösning i den föreslagna 
badviken. Modell och omfattning kommer dock utredas vidare i fortsatt arbete.  

Sjösättning av kölbåtar från piren intill dagens badvik, med backande fordon som 
följd invid badplatsen, kan utgöra ett problem, såväl idag som i framtiden. I den 
västra delen har vattendjupet visat sig kräva en mycket lång utbyggnad i viken för 
att möjliggöra utbyggnad av en pir med 2 meters vattendjup, vilket gör att det i 
första hand bör prövas alternativa lägen för den typen av sjösättning via kranbil. 
Alternativa lägen för sjösättning av följebåtar via trailer utreds också vidare i 
närområdet (se svar till KKF).  

Tillstånd och finansiering. Beslut om planprogrammet kommer att innefatta även 
en handlingsplan för området som ska godkännas tillsammans med 
visionen/programförslaget. Därefter påbörjas arbetet med tillståndsansökningar, 
detaljplan för friluftsområdet mm. Investeringsbudget beslutas i en parallell 
politisk budgetprocess, där beslut fattas om medel för utvecklingen av området.  
 
  
Karlstads kappseglingsförening 
Skutbergets frilufts- och rekreationsområde är idag den bästa platsen i Karlstad och 
Hammarö kommuner för att arrangera seglingstävlingar. Kattfjorden erbjuder bra 
förutsättningar för segling med möjlighet för åskådare att se tävlingarna från land. 
Detta kombinerat med hamnanläggning, möjlighet för dusch och ombyte samt flera 
boendealternativ gör Skutberget till en unik seglingsarena. För att det ska vara 
möjligt att även i framtiden anordna större seglingsevenemang som nationella 
mästerskap, Junior SM eller seglingar under SM-veckan, krävs att det även i 
framtiden finns följande inom Skutbergets friluftsområde:  
 Möjlighet att sjösätta jollar innanför vågbrytare så att tävlande kan sjösätta 

och rigga sina båtar i sjölä. Djupet innanför vågbrytaren bör vara minst 2m.  
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 Möjlighet till tillfällig förtöjning av jollar vid brygga innanför vågbrytare.  

 Uppställningsytor där jollar kan förvaras i anslutning till sjösättningsplatsen.  

 Ramp för sjösättning av mindre motorbåtar från trailer för att kunna sjösätta 
säkerhets-, funktionärs- och följebåtar.  

 Möjlighet att ordna tillfälliga förtöjningsplatser för säkerhets-, funktionärs- 
och följebåtar.  

 Möjligheter till dusch och ombyte antingen i fast anläggning eller genom att 
det finns möjlighet att placera ut tillfälliga anläggningar. 

KKF anser att det är viktigt att Karlstad kommun skaffar alla erforderliga tillstånd 
som krävs för att anlägga den nya strand/hamn anläggningen innan den nuvarande 
avyttras. 
 
Kommunens kommentar:  
Kringytor för jollar mm. Via den nya badviken i väster möjliggörs (precis som 
idag vid tävlingar) sjösättning av jollar via stranden, med närliggande 
uppställningsytor och möjligheter till dusch och ombyte i den planerade 
servicebyggnaden mm. I viken planeras vindfång på omslutande badbryggor. 
Lämplig utformning av dessa studeras vidare i fortsatt arbete. Vid jolleregattor 
finns möjlighet att förankra tillfälliga förlängda eller fristående bryggor utanför 
viken för förtöjning av följebåtar och som ytterligare våg- och vindfång. 
Sammantaget bedöms sjösättning av jollar, förtöjning innanför vågfång, tillfälliga 
förankringsplatser för följebåtar, samt uppställningsytor för utrustning, jollar mm 
på området kallat ”Tunet”, kunna lösas med liggande programförslag.  

Ny sjösättningsramp. Utifrån samtal med både Räddningstjänsten, 
sportfiskeklubbar mfl används dagens båtramp i mycket marginell omfattning. 
Befintlig sjösättningsramp har de senaste somrarna också varit svårare att utnyttja 
pga lågt vattenstånd. De som tydligast påtalat behovet av en sjösättningsramp 
utgör KKF, som behöver den för att kunna sjösätta bl.a följebåtar med trailer. 
Tävlingar genomförs relativt sällan i dagsläget – senaste större regattan på 
Skutberget gick av stapeln 2016 och nästa större tävling på Skutberget är planerad 
till 2020. Kommunens syn är dock att Karlstad ska utvecklas som en Vänernära 
kommun, och ingången i planprogrammet har varit att om möjligt skapa 
förutsättningar för att även i framtiden kunna ha möjlighet att genomföra större 
jolletävlingar som SM-seglingar på Skutberget. Som grund har en dialog förts med 
seglarklubbarna om behoven. 

Flera instanser har vid samrådet påtalat risken med att kombinera en allmän 
båtramp med ny badvik i väster. Det har också påtalats som ett problem att det är 
relativt lång väg från vägen ner till badviken där badande, motionärer och ev 
båttransporter behöver samsas. Genomförd förstudie visar att vattendjupet i väster 
medför att det krävs en lång utbyggnad för att få till en båtramp, framför allt i den 
västra delen av viken, vilket konstruktionsmässigt kan vara svårt, samtidigt som 
utsikten från badviken kan påverkas negativt. Ett östligt läge i viken innebär stor 
risk för konflikt med naturvärden, motionärer och andra friluftsbesökare. Det gör 
sammantaget att alternativa lägen för en ny sjösättningsramp i närområdet bör 
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prövas i första hand och utredas vidare inom ramen för utvecklingsarbetet. 
Återfinns inget läge kvarstår dock behovet i badviken. 

 
 
I2 IF triathlon  
Betydelsen av Gôrslitet. Skutberget är viktigt för föreningens framtid, och sen 5 år 
tillbaka arrangeras tävlingen Gôrslitet här. Tävlingen ger möjlighet att prova på de 
tre momenten simning i öppet vatten, cykling och löpning i form av distanserna 
sprint, olympisk eller stafett. Dessutom genomförs en barndistans för barn upp till 
13 år. ”Det är inte den största tävlingen i Sverige i antal deltagare eller elitdeltagare 
- utan fokus är motionärer, och där är Gôrslitet oerhört viktig för återväxten inom 
föreningen”. Gôrslitet har 200-250 deltagare/år från Värmland och olika delar av 
landet. Deltagarna i Gôrslitet uppskattar tävlingen och tycker Skutberget är 
fantastiskt, och föreningens förhoppning är att få vara kvar där de är idag. Det fina 
läget, bra parkering, varierad löpning, samt möjligheten att ordna en barndistans är 
viktiga delar i framgången på Skutberget. För föreningen utgör tävlingen en viktig 
inkomstkälla. Det finns få tävlingar i Sverige och för att ta en position och sätta 
Karlstad och Gôrslitet på kartan i framtiden, vill föreningen på sikt kunna utöka 
med den yngre grenen Cross Triathlon (simning, mountainbike och 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.  

Osäkerhet i handlingarna. Föreningen anser att det finns många osäkerheter och 
risker med både vision och detaljplan och att man inte kan ta ställning till den nya 
visionen när det står ”kan bli” eller ”skulle kunna bli”. Hur kommer det se ut när 
allt är klart? Vad blir av och inte? 

Parkeringsytorna. Idag används den stora grusparkeringen och gräsytan mot 
fotbollsplanen, nära mål-och växlingsområdet samt Motionscentralen. Föreningen 
menar att ytan i Västra entrén har för mycket som ska få plats på liten yta 
ochsaknar parkering, vilket blir ett stort hinder. Föreningen undrar om 
parkeringarna blir avgiftsbelagda, och ser en risk i att den allmänna parkeringen 
fylls med temaparksbesökare under högsäsong. 

Tävlingsområdet. Centrum för tävlingsområdet, med växlings- och målområde, är 
idag på den lilla parkeringen i öster. Funktioner som krävs 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. I 
visionen ser avstånden längre ut än idag, vilket försämrar kvaliteten då löpningen 
ska vara så kort som möjligt från sim till cykel. Föreningen vill veta vilka och hur 
stora ytor som kan bli möjliga att använda vid den västra entrén?  

Svår trafiksituation vid tävling och temaparksbesök. Den framtida trafiksitua-
tionen med en temapark är ett stort orosmoment då det redan idag är livligt med 
trafik en solig dag, vilket påverkar säkerheten för cyklisterna och ställer högre krav 
på både förening och funktionärer. Tävlingen pågår större delen av dagen med tre 
distansklasser som passerar ut och tillbaka förbi tänkt temaparksområde.  
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 Karta 2: Start och slut på cykelbanan som går på Skutbergsvägen 

 

Figur 3: Barnsimdistans 

Figur 4: Simbana 
olympisk distans 
 

 

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, vilket 
medför att trafiken behöver regleras under en stor del av dagen. Vid 
flytt till västra entrén kommer cyklisterna från Bomstadsvägen och 
fortsätter ut via Skutbergsvägen. Se bansträckning figur 2. 

Ersättningsområden och byggnader. Motionscentralen är värdefull 
för ombyte och duschmöjligheter för tävlande, och föreningen är 
oroade för när en ersättningsbyggnad kan vara på plats, och vad som menas med 
”spårcentral”? Om Gôrslitet skall säkerställas behöver ersättningsområden/-
byggnader vara klara innan temaparken byggs. Man efterfrågar funktioner som 
behövs på en riktig träningsanläggning, som t ex servering. Föreningen har 
muntligen framfört 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. Föreningen undrar om kommunen avser att på något sätt ekonomiskt 
kompensera dem om det inte är möjligt att arrangera Gôrslitet på Skutberget under 
en period?   

Önskemål befintlig motionscentral. Föreningen ser klubbstugan vid Sandbäcks-
tjärn som undermålig, utan vatten och toalett. Skutberget utgör ett område där man 
kan utöva alla tre idrotter, och framfördes som önskemål av plats för en ny 
klubblokal redan under medborgardialogen 2017. Föreningen ser att befintlig 
motionscentral skulle vara en utmärkt bas, gärna delat med andra föreningar.  

Säkerhet för unga medlemmar samt övriga deltagare. Föreningen efterfrågar 
permanenta bojar för simträning. Idag går sprint- och olympiska distanser i utanför 
Motionscentralen, rundar piren och går upp vid lilla badstranden med handikapp-
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rampen (figur 4). Vid vind går sträckan till stor del med- och motvågs. Visionens 
förslag till simarena i väster innebär mycket sidvågor på de vuxna distanserna, 
vilket blir ett stort problem då sidvågorna drar iväg simmarna inåt land. Det 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). Förslaget i väster verkar inte ge samma lugna 
vatten och trygghet med den brygga som ska byggas. Bryggans riktning gör att 
vågorna kommer dra rakt in, och med den mycket långgrunda stranden är det oklart 
om bryggan i skissen verkligen räcker till. Föreningen ser inte att det blir en 
fullvärdig lösning och undrar vilka garantier som ges att en så lång brygga kommer 
att byggas och i en sådan vinkel att barnen klarar sig från vågorna?    

Kommunens kommentarer:  
Allmänt tävlingsverksamhet. Karlstads kommun ser att tävlingsverksamheten som 
I2IF Triathlon arrangerar ett positivt sätt bidrar till att bredda användningen av 
området. De ideella föreningarnas verksamhet - däribland I2IF Triathlon - utgör 
en viktig del för karlstadbornas välbefinnande, och en viktig del av livet över året 
på Skutberget. Därför är det viktigt att försöka skapa möjligheter för att kunna 
fortsätta arrangera den här typen av tävlingar här.    

Att utnyttja Skutberget till tävlingar som lockar även besökare från andra delar   
av Sverige, och som fungerar väl ihop med det vardagliga nyttjandet av området, 
ligger helt i linje med utvecklingen av området. Även campingen utgör en viktig del 
i helheten som möjlig övernattningsfunktion för tävlande. 

Formuleringar. Handlingen utgör ett samrådsförslag som syftar till att samla in 
synpunkter på förslagen utifrån den demokratiska processen, där myndigheter, 
föreningar mfl   får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Handlingen 
revideras sedan inför godkännandet, med tydligare formuleringar kring det som 
ska genomföras.  

Parkeringsytor. En ny stor parkering för omkring 100-150 platser planeras i direkt 
anslutning till västra entrén. Avgifter på parkering hanteras inte under planskedet 
utan blir en senare fråga. Asfalterade ytor har inte utretts än men sannolikt 
kommer någon yta behöva hårdgöras för att kunna ta emot handikappfordon etc. 
Frågan bör utredas vidare i fortsatt gestaltningsarbete för friluftsområdet. 

Simning. Simarenan bör kunna anpassas i nordsydlig riktning för att bättre klara 
den dominerande vågriktningen. Den rådande vindriktningen är syd-sydväst, vilket 
innebär att vågor teoretiskt kan komma in i badviken. Bomstadhalvön utgör dock 
ett skydd som gör att riktigt stora vågor inte får möjlighet att byggas upp. Om 
nord-sydlig bansräckning är avgörande för tävlingen är det rimligt att denna 
tävlingsdag på året överväga avstängning av vattenlinjen längs de strandnära 
fastigheterna för att kunna genomföra tävlingarna. Detta utreds vidare i 
samverkan med berörda fastighetsägare. Barnsimningen bör vara möjlig att 
genomföra från brygga till brygga eller in i viken. 

Cykling. Trafiksituationen utgör en potentiell konfliktsituation vid tävlingar, då 
problem skulle kunna uppstå mellan tävlingscyklister och temaparksbesökare. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det rör sig om kortare sekvenser av 
passager som kommer att vara aktuella under en enda dag på året och med 
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sammanlagt ca 250 tävlingsdeltagare. Även om de tävlande passerar två gånger, 
bör luckorna ändå vara tillräckliga för att strömmarna ska kunna samordnas.  

Föreningslokal. Att nyttja befintlig motionscentral kommer inte vara möjligt då 
den ligger inom temaparksområdet och avses att ersättas med en ny 
servicebyggnad. En kommunalt driven lokal för föreningsverksamhet är inte 
planerad till området. Kommunen lämnar heller inga bidra g till klubblokaler för 
enskilda föreningar. 

Tidplan utbyggnad. Ersättningsutbyggnaderna kommer att utredas i en 
handlingsplan för området som kommer att följa godkännandebeslut om 
planprogram. Avsikten är att hitta lösningar som ersätter kritiska funktioner inför 
byggnationen av temaparken. Beslut om investering fattas i separat budgetprocess. 
Ekonomisk kompensation kommer inte att utgå om tävlingar inte kan genomförs 
under byggtiden.  

Övriga funktioner. Övriga funktioner som en ny servicebyggnad kan komma att 
innehålla en servering, vilket vore välgörande i den västra delen av området. 
Spårcentralen är spårstarten, som idag finns väster om Bomstadvägen. Ytorna som 
kommer att kunna nyttjas för tävling motsvarar dagens tävlingsytor. Detaljerad 
utformning av den västra entrén med ytorna kring den nya servicebyggnaden 
kommer ske i fortsatt planering. Ytorna ska utformas för att vara möjliga att 
använda för större tävlingar etc.   

 
 
Friluftsfrämjandet i Karlstad 
Föreningen uppskattar möjligheten att få medverka i utvecklandet av Skutbergets 
friluftsområde. Man väljer att utgå från de områden som är aktuella för föreningen, 
och yttrandet berör därför inte den planerade temaparken eller campingplatsen men 
man vill poängtera att detaljplanerna bör samordnas så att hela den ambitiösa 
satsning som beskrivs i visionen gällande utvecklingen av frilufts- och 
motionsområdet kan genomföras. Området är en pärla i Vänerlandskapet och 
kommunen bör som grundregel iaktta försiktighet med nya byggnationer och göra 
vad man kan för att de ska smälta in i miljön. 

Friluftsfrämjandet i Karlstad ställer sig bakom visionen. ("Visionen för 
Skutberget är att locka flera besökare, höja områdets attraktivitet och stimulera 
människor i alla åldrar till aktiviteter och upplevelser med naturen och kulturen 
som utgångspunkt. Skutberget ska utvecklas till en nod för friluftsliv, motion och 
naturanpassade äventyr som tillvaratar det unika Vänerläget och stärker 
kommunens och regionens attraktionskraft. Skutberget ska utgöra ett lockande 
besöksmål som attraherar både Karlstadbor och externa besökare.") 

Kommunens föreningsansvar. För att visionen ska kunna förverkligas anser man 
att när näringsliv och föreningar ska mötas måste kommunen ta ett stort långsiktigt 
ansvar för området, så att parterna ges möjlighet till samverkan på justa villkor. Ett 
exempel är att stödja föreningslivet aktivt i förhållande till Temapark Mumin och 
camping.  

Forsellstugan med förråd. En fråga som berör Friluftsfrämjandet i Karlstad i 
nuläget är klubbstugan, Anders Forsells fd bostad, med två förrådsutrymmen. För 
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en långsiktig utveckling av verksamheten är yttre och inre renovering av lokalerna 
en absolut nödvändighet och här måste kommunen som ägare till byggnaderna ta 
ett stort ansvar. För kajaker och kanoter önskar vi därutöver ytterligare 
förrådsutrymmen samt nya platser för iläggning av kajaker och kanoter. Vi behöver 
även framgent ha samma tillgång till motionsspår för tipspromenader och till 
skogsområden för aktiviteter med barn och ungdomar. 

Medansvar. Friluftsfrämjandet vill gärna medverka i och ta ansvar för 
utvecklingen av Skutberget. Vi ser fram emot att vara delaktiga i utvecklingen av 
miljöer som uppmuntrar till äventyr.  

Från vårt perspektiv vill vi framförallt lyfta behov av; 

 fler vindskydd  

 grillplatser inom närområdet 

 samordning kring bryggor som är lämpliga för i och upptagning av kajaker 
och kanoter i det västra området 

 ett naturparcourområde för olika målgrupper 

 ett lekområde med slacklines 

 roliga och pedagogiska naturstigar med allemansrätten i fokus 

 områden för att "hitta rätt" dvs för enklare orientering med karta/kompass 

För vår del skulle sådana satsningar från kommunens sida kunna innebära att 
föreningen kan växa ytterligare genom att erbjuda utmanande och spännande 
aktiviteter för barn och unga. 

Strandskyddet. Viktigt att strandskyddet värnas så långt det går, så att 
allmänheten, i linje med allemansrätten, får tillgång till naturen. Friluftsfrämjandet 
arrangerar kajakkurser för nybörjare där vi övar iläggning, teknikträningar, 
räddningsövningar och landstigningar. Beroende på hur vindar och vågor går 
förutsätter Friluftsfrämjandet att strandskyddet gäller så att det går nyttja områden, 
privata och offentliga, både väster och öster om Skutberget för att hitta lämpliga 
vatten för våra aktiviteter. 

Kommunal rådighet mark. Slutligen är det föreningens uppfattning att så mycket 
mark som möjligt även fortsättningsvis ska finnas tillgänglig för den kommunala 
satsningen. Området som benämns som Vänerskogen riskerar att bli 
svårtillgängligt och begränsat till sin yta om kommunen inte behåller tillgång till 
det som föreslås. Friluftsfrämjandets åsikt är att områdena benämnda Vänerskogen, 
västra och östra entrén samt fältet i sin helhet ska komma allmänheten till del utan 
att behöva ta sig in via camping eller Temapark. 

Vår förhoppning är att de satsningar som kommunen föreslår gör det möjligt för 
Skutberget att "växa" ytterligare, dvs vi blir fler människor i området som 
tillsammans eller var för sig upplever naturen och tar vara på möjligheten att idka 
friluftsliv. 

 

Kommunens kommentarer; 

Allmänt. Kommunen ser friluftsfrämjandets verksamhet på Skutberget som en 
viktig del i det ideella föreningslivets aktiviteter på området. Föreningens 
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aktiviteter över året bidrar till liv och möjligheter att komma ut i naturen samt 
pröva på nya aktiviteter som paddling mm.  

Samverkan. Det är mycket positivt att föreningen är beredd att samverka med 
kommunen och ta ansvar för att gemensamt komma längre med de satsningar som 
planeras. De idéer på aktiviteter som föreslås verkar spännande och delar ingår i 
det ursprungliga förslaget medans andra idéer är nya. Förslagen utreds vidare 
kostnadsmässigt samt i dialog med föreningen inför godkännandet av programmet.  

Tillgång till ytor, hus och spår. Tillgången till kringgående motionsspår kommer 
att finnas kvar precis som idag fast i en något annan sträckning. Vid 
medborgardialogen framfördes att iläggning av kajaker och kanoter idag sker vid 
den stora sandstranden nedanför klubbstugan. Denna möjlighet kommer att finnas 
kvar, Om behov finns av ytterligare lägen med tillhörande förvaring bör denna 
lokaliseras i de västra delarna av området, vid nya badviken.  

Kommunalt ansvar. Kommunen ser över sina avtal för att föreningarna på 
området som nyttjar mark och byggnader ska kunna hanteras likvärdigt. Området 
ska ses som en möjlig resurs för föreningslivet att driva o utveckla sin verksamhet 
med naturen som utgångspunkt. Kommunen ska ta ansvar för att de byggnader som 
hyrs ut underhålls på ett rimligt sätt. Forsellstugan, och tillhörande förråd finns 
omnämnda i planprogrammet för upprustning.  

Allemansrätt Strandskyddet med allemansrätten kommer att fortsätta gälla inom 
programområdet som idag. Öster om programområdet upphävs strandskyddet 
inom detaljplaneområdet för temaparken. I väster sträcker sig den närmsta privata 
fastigheten Fintatorp 2:30 ut i vattnet, vilket innebär att allemansrätten sätts ur 
spel i den del där hemfridszonen gäller. Övriga strandpartier strax söder om 
Fintatorp 2:30 är planlagda som allmän plats - parkmark, och utgör därmed 
områden som ska vara tillgängliga enligt allemansrätten och enligt detaljplan. 
Skrivningar om allemansrätten förtydligas i planprogrammet inför godkännandet.  

Campingens mark. Kommunen vill poängtera att skogsområdena mot Vänern fram 
tills nu legat som en del i campingområdet och att kommunen inte haft rådighet 
över huvuddelen dessa områden. Eftersom de har stora värden för friluftslivet har 
en överenskommelse gjorts med Vermelandia Stugor som innebär att kommunen 
återfår rådigheten över skogsmarken i sin helhet samt stora markområden i väster 
och i öster, som möjliggör utveckling för ytterligare friluftsliv. Vermelandia stugor 
får i utbyte ett mindre område norr om campingen på fälten. Beslut kring detta 
planeras fattas i juni 2019.  

 
 
OK Tyr cykel 
Det kompletta cykelparadiset med attraktionskraft långt utanför Karlstads gränser 
innehåller: 
1) Webbportal med ledbeskrivningar mm 
2) Markerade leder i olika svårighetsgrad  
3) Bikepark med byggda teknikbanor. 
4) Dusch och omklädning / badplats 
5) Bra parkering. 
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6) Café / servering. 
7) Boende. Camping, stugor etc. 
8) Center med cykeluthyrning / ledkartor / cykeltvätt. 
 
Föreningen anser att de finns förutsättningar för detta i Karlstad genom att:  
Fas 1) 

 Leder markeras/förstärks i samarbete mellan Karlstad Kommun, markägare 
och OK Tyr. 

 Portal-skyltar sätts upp med kartor, ledbeskrivningar samt vett och etikett. 
 Gratis parkering i anslutning till MTB-portalen 

Fas 2) 
 Teknikbana med pumptrack byggs vid Portalen på Skutberget i samarbete 

mellan Kommun, OK Tyr och sponsorer. Denna är helt öppen för 
allmänheten men OK Tyr äger nyttjanderätt ett par tillfällen i veckan vid 
deras organiserade träningar. 

 En öppen yta (grusplan eller kortklippt gräs) tillhandahålls i anslutning till 
Skutbergsportalen där OK Tyr kan placera ut hinder, koner, hopp mm vid 
ungdoms och teknikträningar. 

 En container/annat låst utrymme tillhandahålls vid Skutbergsportalen där 
OK Tyr kan förvara material som byggda trähopp, balansbrädor, koner mm 
till sina träningar. 

 I fas 2 bör det samtidigt färdigställas dusch/omklädning samt café-
verksamhet för att attrahera besökare och möjliggöra tävlingar. 

 Tillgång till cykeltvätt vid MTB-portalen. 
Fas 3) 

 Privat aktör ges utrymme att bygga ett center med cykeluthyrning, 
ledkartor, organisera träningsläger, viss försäljning mm. Troligen som ett 
gemensamt aktivitetscenter för all verksamhet på Skutberget. 

 
Kommunens kommentarer:  
Allmänt. OK Tyr utgör en förening med ett växande antal medlemmar varav ett 
stort antal barn, vilket är positivt. Att sporten växer intygas av flera parter. Det är 
därför extra viktigt med den samverkansplanering kring utveckling av leder, 
föreskrifter mm som nu påbörjats efter den dialog som fördes 2017-2018 kring 
möjligheterna med MTB-cykling i tätorten. Samordnad uppsättning av 
ledmarkeringar har skett på Sörmon norra och området kan nu kopplas samman 
med befintlig led på Skutberget, vilket är positivt. I nästa steg kan sammankoppling 
ske med spårsystem i I2-skogen.   

Listan med åtgärdsförslag för det perfekta cykelparadiset visar på områdets 
potential för såväl vardagsmotion som naturturism och innehåller många goda 
idéer som dock skulle innebära en större satsning på MTB på Skutberget än vad 
programförslaget medger idag. I samverkan med OK Tyr har en större MTB-
central diskuterats primärt inom I2-området. Frågan behöver därför prövas 
separat, parallellt med att planprogrammet färdigställs. Om en sådan utredning 
landar att Skutberget kan utvecklas ytterligare för MTB finns ytor i väster för detta.  
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Parkering på Skutberget är planerad i anslutning till en ny startpunkt för MTB i 
väster. Beslut om eventuella parkeringsavgifter hanteras ej under program- eller 
planskedet. Nu prövas ytor, antal platser och utformning.  

Portal. Samverkan kring portalfunktionen på Skutberget har diskuterats genom det 
projekt som pågår kring MTB-leder i Värmland ”Biking Värmland”, där också 
idéer om mindre pumptrackbana samt nya ledanslutningar till spårområdet väster 
om Bomstadvägen behöver konkretiseras.  

Containeruppställning är inte önskvärt på fälten. Däremot planeras Fintatorps 
gård med ladugårdsbyggnader att rustas och eventuellt kan utrymme för förvaring 
på sikt anordnas där, alternativt eventuellt i befintlig ladugård invid planerad 
servicebyggnad. Frågan får beaktas i takt med att planerna konkretiseras.  

 

Karlstad frisbeesportklubb 
Klubben inser att detaljplanen för temaparken kommer att påverka den markyta där 
discgolfbanan ligger idag och därigenom påverka klubben och sporten negativt. 
Discgolfen är en växande sport, och om temaparken förverkligas kommer nästan 
hälften av Skutbergets discgolfbana avvecklas vilket kommer att påverka 
utvecklingen av sporten då Skutbergets discgolfbana är en av få tävlingsbanor i 
Sverige. Om möjligheten till minst en 18-hålsbana på Skutberget inte finns behöver 
kommunen tillhandahålla både yta och ekonomiska medel för att anlägga en ny 
18/24-hålsbana i ett likvärdigt område och på motsvarande avstånd som 
Skutberget. Föreningen ser inte att man kan fortsätta existera utan bana varvid 
utvecklingen av discgolfen som idrott i Värmland kommer att minska kraftigt, 
vilket vore en förlust för Karlstad och Värmland.  

Kommunens kommentar:  

Allmänt. Kommunen ser att det ideella arbetet många av föreningarna lägger ner 
är värdefullt för karlstads invånare och möjligheten att kunna röra sig ute i 
naturen. Frisbeegolf är en sport som är enkel att utöva även för icke 
föreningsanslutna och nybörjare.  

Fortsatt dialog utifrån tidigare önskemål. En ingående dialog har förts med 
klubben, ända sedan starten hösten 2017 och fram till dagsläget, om t.ex  
alternativa etableringsytor i den västra delen av Karlstad tätort. Kommunen 
noterar också att klubben själv, genom tidigare medborgarförslag, samt i dialog 
med kommunen framfört önskemål om ett nytt läge för att kunna få möjligheter att 
utveckla en fullvärdig tävlingsbana med större ytor och en variation av 
banlängder, samt hitta ett läge där konflikten med andra friluftsbesökare inte är så 
stor. Alternativa lägen för en 18/24-hålsbana utreds för närvarande i I2-skogen 
tillsammans med föreningen. På grund av allmänintresset för frisbeegolf finns även 
en kompletterande korthålsbana (9 hål) med som förslag i planprogrammet norr 
om Bomstadvägen på Skutberget.  

 

Skutbergets wenner 
Skutbergets wenner utgör en nybildad förening från 2017. Föreningen har lämnat 
synpunkter specifikt riktade till detaljplanen. Två frågor i yttrandet rör dock 
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visionen/planprogrammet varför den delen av föreningens yttrande besvaras även i 
denna samrådsredogörelse. Föreningen undrar bl.a om det är en park som ska 
byggas istället för friluftsområde. De undrar även över utredningskostnaderna för 
Whites uppdrag i samband med den arkitektoniska delen i visionsarbetet för 
frilufts- och rekreationsområdet.  

Föreningen lämnade även in ett skriftligt yttrande i samband med 
medborgardialogen 2017, som bl.a innehåller en bilaga med en bredd av alternativa 
användningar av området samt en diskussion om programmet från 2011, som man 
då ställde sig bakom.  

Kommunens kommentar:  

Skutbergets friluftsområde söder om Bomstadvägen utgör genomgående 
kulturpåverkade ytor som i olika omgångar och på olika sätt brukats av människor. 
Kommunen har successivt under årtionden köpt upp omkring 50 fritidshus utefter 
strandområdet, dragit spår, röjt och på olika sätt hävdat området för att öppna upp 
och ge plats åt ett mer utvecklat frilufts- och rekreationsområde. Stora insatser har 
genom åren också skett av enskilda individer som ihärdigt bidragit till att röja, 
frakta bort sten och ställa iordning bl.a stora badplatsen i söder med både 
sandstranden och intilliggande klippor, som idag utgör en viktig grund för dagens 
friluftsliv. Alla insatser har bidragit till det område vi har idag.  

Både park och skog utgör en viktig del av Skutbergets varierade karaktär. De östra 
delarna kring Skutbergsgården utgör idag en tydlig parkmiljö med höga 
naturvärden, dammar, blomrika och välansade ytor, medan skogskaraktären ökar 
längre västerut mot nya badviken. Väster om Bomstadvägen, vid naturreservatet, 
övergår området till att bli en mer opåverkad och naturlig skogsmiljö med i princip 
enbart spårområden för löpning, MTB och promenader. Att fortsätta utvecklingen 
av såväl nya parkmiljöer som att värna mer naturliga skogsområden gör att 
området även framledes kan attrahera en bredd av människor.  

Upphandlingen av Whites utredningsuppdrag uppgår till 584.000 kr. Utifrån 
ovanstående har utredningen varit helt avgörande för att kunna lägga en bra 
grund för nya samband inom friluftsområdet och för att sakligt och landskaps-
arkitektoniskt kunna hitta en respektfull förädling av både park- och naturmiljöer 
med både friluftslivet och önskemålen i medborgardialogen som grund.   

 

Sakägare 

Totalt tre sakägare till visionen/planprogrammet har yttrat sig över planerna.  

Brygglängder. En yttrande undrar över bryggornas längd ut i badviken och vill 
poängtera att fastighetsgränsen för intilliggande tomt går ut i vattnet och inte ska 
påverkas.  

Medborgardialog. Ett yttrande är mycket kritisk till kommunen och menar att 
dialog inte förts med medborgarna utan att man hindrat folk från att tycka kring 
etableringen av temaparken.  
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Område för välbefinnande. Yttranden lyfter att Skutberget är en viktig plats för 
karlstadbornas återhämtning och välbefinnande året om, och att man istället borde 
satsa på året-runt-jobb som baseras på fri natur och aktiviteter som syftar till att få 
folk att må bra oavsett inkomst. Yttranden efterfrågar en beräkning på de minskade 
utgifter som Skutberget i nuvarande form ger för fysisk, psykisk och social ohälsa.   

Trafik. En annan yttrande lyfter trafiken under högsommartid och undrar hur det 
kommer att fungera med ytterligare 100.000-300.000 besökare till Muminparken. 
Yttranden är generellt emot Muminetableringen, men anser att planen ser OK ut, 
men tycker det verkar oklart vad som kommer att bli verklighet. Yttranden anser 
därför att Skutberget bör få vara som det är utan kommersialisering, och att man 
enbart ska satsa på natur, mountainbike och äventyr, och att Skutberget ska göras 
till det främsta besöksmålet för Vänern.  

 
Kommunens kommentar:  

Fastighetsgräns. Kommunen är medveten om att fastigheten Fintatorp 2:30 enligt 
Jordabalken 1 kap 5§, innefattar den del av vattenområdet som hör till den 
fastighet vars strand är närmast. En avstämning kring utvecklingen behöver 
lämpligen ske under fortsatt arbete med intilliggande fastighetsägare Fintatorp 
2:30. Övriga fastigheter längre söderut är planlagda som allmän plats, parkmark, 
vilket innebär att dessa inte får privatiseras.   

Genomförda dialoger/samråd. Karlstads kommun valde hösten 2017 att 
genomföra en omfattande medborgardialog kring vad invånarna tycker fungerar 
bra respektive dåligt samt saknar på Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. 
Detaljplaneprocessen för temaparken har bedrivits parallellt och frågan har varit 
aktuell sedan 2005 då ett beslut togs i kommunfullmäktige att satsa på att primärt 
utveckla Skutberget till ett besöksområde som attraherar externa besökare. Frågan 
har därefter genomgått ett antal samrådsprocesser varav flera genomgått 
omfattande diskussion, bl.a planprogrammet från 2011, då en större yta föreslogs 
för upplevelseanläggning. Därefter har området söder om Bomstadvägen pekats ut 
som lämpligt för upplevelseanläggning i kommunens översiktsplan från 2012. 
Frågan hanterades då genom den öppna samråds- och granskningsprocess som 
genomfördes inom ramen för kommunens översiktsplan, så frågan har belysts och 
prövats i flera omgångar och där allmänheten haft ett flertal möjligheter att 
reagera på lagda förslag. Nästa naturliga steg avseende en etablering av temapark 
utgör att ta fram en detaljplan.  

Plats för många ändamål idag. Kommunen håller med om att Skutberget utgör en 
viktig plats för återhämtning för många karlstadbor. Det utgör också en plats för 
nationella och internationella besökare, kommersiella aktiviteter, föreningsliv, 
tävlingar och skolutflykter. Karlstads kommun har ett önskemål att platsen ska 
komma ännu fler såväl karlstadbor som besökare till del. Möjligheten att kunna 
hämta återhämtning genom vistelse i skogen eller vid Vänern, bad från både 
klippor och sandstrand, promenader eller löprundor i skogen kommer att finnas 
kvar på området även i framtiden. Från att besluten togs 2005, då planerna på 
kommersialisering var bredare och ett otal idéer prövades kring utvecklingsprojekt 
på olika delar av framför allt strandområdena, har kommunen nu lite ändrat 
inriktning och begränsat de besöksnäringskommersiella delarna till att bara 
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omfatta campingen och detaljplaneområdet för temaparken, samt mer fristående 
kommersiella aktiviteter som höghöjdsbana, fritidsbank mm, och att i övrigt spara 
och utvidga strandområdena för allmänt friluftsliv och rekreation. På så sätt kan 
området komma fler både karlstadbor och besökare till del, utan att områdets 
karaktär helt förändras. 

Trafik. Trafiken för temaparken har utretts inom ramen för detaljplanen, en ny 
trafikberäkning har gjorts, och trafikanalysen har reviderats, men inte funnits 
utgöra ett problem. Ytterligare kommentarer redovisas i samrådsredogörelsen för 
detaljplanen för temaparken.  

Utveckling. Att utveckla Skutberget till det främsta besöksmålet invid Vänern 
kräver vissa satsningar som yttranden också är inne på – i annat fall skulle 
området redan idag utgöra ett mer betydelsefullt regionalt och nationellt 
besöksmål. Förslaget till vision/planprogram omfattar bl.a satsningar på 
naturupplevelser, mountainbike och äventyrsaktiviteter. Genomförandet kommer 
översiktligt att hanteras i en handlingsplan för området som kommer att följa 
planprogrammet vid beslut om godkännande. Därefter tas separata politiska 
budgetbeslut för investeringarna.  
 
 

Allmänhet  

Allmänhetens yttranden har grupperats efter teman för att i möjligaste mån kunna 
ge sammanfattade svar för liknande frågor. Huvudfrågorna utgör bland annat de 
omkring 400 yttranden som anser att Skutberget ska bevaras, där det finns två 
huvudgrupper som har två olika grundläggande ståndpunkter – antingen att lämna 
området precis som det är, eller att bevara området som friluftsområde, men 
utveckla det för ännu mer motion, aktiviteter, friluftsliv, rörelse och naturturism, 
men på ett annat sätt än i programförslaget. Omkring 150 yttranden har angett att 
de på ett eller annat sätt är positiva till föreslagen omvandling i planerna. Många 
har ställt frågor kring specifika objekt och genomförandet, och andra har fokuserat 
på alternativa användningar av området.   
 
Bevara Skutberget precis som det är  
Utan utveckling. De som anger att de vill att Skutberget bevaras precis som det är 
– vill att området bevaras utan någon som helst utveckling. Många grundar sitt 
yttrande på att man är emot temaparken och att området hägnas in. Många av dessa 
yttranden är också emot föreslagen utveckling i visionen, och vill inte se några 
förändringar alls i området utan vill att Skutberget: 

 förblir ett lättillgängligt område för vila och kontemplation i naturen, utan 
konstgjorda miljöer 

 hålls fritt från alla former av kommersiella aktörer och nöjeskoncept, 
affärer, hotell mm  

 förblir ett område dit alla är välkomna    

 bevaras som ett rent friluftsområde  

Ingen plats för lugn och ro. Flera yttranden ser en risk med föreslagen vision att 
det lugn som idag är speciellt för Skutberget försvinner, och att det inte finns något 
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utrymme kvar till ”lugn och ro” eller att ”bara vara”. Några lyfter att det är en 
viktig plats för återhämtning och att stressa ner.  

Karaktären försvinner. Vissa anser att visionen inte kan kompensera det faktum 
att en stor del av friluftsområdet försvinner, och anser också att visionen inte 
tillgodoser ytor för rekreation/friluftsliv, utan snarare är en vision av en 
aktivitetspark. Någon lyfter att kommunen borde ta ställning för de mjuka värdena 
– livskvalitet, natur, hälsa och välmående som finns på Skutberget. Någon annan 
menar att flytta något inte är att utveckla, utan att avveckla.  

Donation. Ett flertal yttranden hävdar att Skutberget donerats/överlåtits till 
kommunen med medföljande krav om bevarande, och att området skulle vara en fri 
tillgång för rekreation och friluftsliv.  

Avgiftsfritt. Av de som uttrycker ett motstånd mot temaparken lyfter ett flertal att 
Skutberget ska vara helt avgiftsfritt, dvs gratis att besöka. Andra betonar att alla 
invånare ska vara välkomna oavsett ekonomisk eller social status, och någon oroas 
över att förändringarna på Skutberget medför ökade klyftor i samhället och menar 
att genom att inhägna ett område exkluderar man de som inte har råd att åka på 
semester och som brukade hitta på aktiviteter gratis på Skutberget. Några 
tycker/tror att temaparken kommer att vara för dyr att besöka, och anger att 
barnfamiljer inte kommer att ha råd att besöka parken. Man vill inte se stängsel 
eller inhägnader på området och vill se området helt fritt från kommersiella 
intressen, så att de som inte har råd med ett fritidshus eller semester får vara ute i 
naturen eller bada. Man önskar att Skutberget ska vara ett fritt friluftsområde med 
naturen i fokus och öppet för allmänheten. Någon anger att Skutberget bör vara 
öppet som Mariebergsskogen.  

Kommunens kommentar:  
Avvägning bevarande. Att kommunen väljer att, enligt angiven markanvändning i 
översiktsplanen, nyttja en del av området söder om Bomstadsvägen som temapark, 
men samtidigt också förstärka de allmänna frilufts- och motionsbaserade 
aktiviteterna i den andra delen, anser kommunen vara en rimlig avvägning mellan 
kommersiella och allmänna intressen på Skutberget. Genom att välja ett område 
som är relativt undanskymt till lokaliseringen för en temapark, bevara de mest 
värdefulla, mest använda och mest utvecklingsbara områdena för allmänheten, 
samt utveckla dem för motsvarande friluftsliv och motionsaktiviteter, anser 
kommunen att man i hög grad tar hänsyn till och prioriterar de allmänna 
intressena i området. Lägger man till de satsningar som planeras för att förbättra 
möjligheterna att utnyttja området som friluftsbesökare ser kommunen att 
Skutbergets frilufts- och rekreationsområde skulle kunna utvecklas till en mer 
attraktiv målpunkt för samtliga Karlstadbor. 

Privatisering. Många menar att Skutbergets viktigaste delar privatiseras. 
Kommunen ser dock inte att området ska privatiseras i traditionell mening, som 
när det etableras ett bostads- eller fritidshusområde, där tomtmarken är privat, 
som ingen utomstående får beträda. Alla kommer att vara välkomna på hela 
Skutbergsområdet, dock kommer den del som berörs av temaparken vara 
avgiftsbelagd under en del av året när temaparken är öppen. Resterande tid av året 
när temaparken är stängd, kommer temaparksområdet vara tillgängligt utan avgift, 
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inklusive öarna som i dagsläget är både otillgängliga, och huvudsakligen 
privatiserade med fritidshustomter.  

Stängsel. Ett stängsel som hägnar in sagoparken kommer av naturliga skäl att 
behövas för att få verksamheten att fungera och för att kunna ta entré. Detta 
stängsel kommer att studeras mer ingående i kommande processer med avsikten att 
ett stängsel ska smälta väl in i anslutande natur. Angående ytterligare svar kring 
temaparken och inhägnader – se svar i samrådsredogörelsen för detaljplanen för 
temaparken. 

Kommersiellt nyttjande. För frilufts- och rekreationsområdet har det i arbetet med 
planprogrammet förts en diskussion om hur området idag nyttjas kommersiellt och 
privat, samt vilka behov som finns för framtiden. Redan idag är stora delar av 
området avgiftsbelagda för att kunna nyttja – t.ex campingområdet, minigolf, 
segway, kanotuthyrning mm. Motionscentralen var också avgiftsbelagd innan 
2016. Många delar är med andra ord redan kommersialiserade i en eller annan 
form idag.  

Kommunens inköp av området. Skutberget har inte donerats till kommunen eller 
följts av några utfästelser. När kommunen förvärvade marken av Axeline Carlborg 
följdes inte köpet av några krav på bevarande av friluftsområdet.  

Lugn och ro. Önskemålet om plats för kontemplation bedöms kunna tillgodoses i 
olika delar av området. Ett försök har varit att frigöra lugnare mer rofyllda 
områden invid Vänerstranden, som är tillgängliga för såväl promenader som 
vistelse. Genom att samla aktivitetsområdena för föreningsliv, spontanidrott mm, 
som kan orsaka mer stoj och stim, till den västra respektive östra delen där en stor 
del av aktiviteterna sker redan idag, kan ett lugnare parti frigöras invid Vänern. I 
skogsområdena väster om Bomstadvägen finns även stora spårområden som kan 
uppfylla detta behov av mer lugn och ro, och ev kan det finnas behov av att där 
iordningsställa fler vindskydd/rastplatser för vila. Söker man ännu lugnare 
områden för kontemplation finns även Bergviks udde i direkt närhet till Skutberget 
med stora helt opåverkade ytor för återhämtning och lugnare promenader invid 
Vänern. 

 
Bevara friluftsområdet men utveckla på annat sätt 
Mot planerna. Den andra hälften av de som vill bevara Skutberget, uttrycker till 
skillnad från ovanstående att man vill se en upprustning och utveckling av området 
som friluftsområde - dock inte enligt visionen eller detaljplanen. Några yttranden 
betonar att man vill att Skutberget fortsätter utvecklas i Anders Forsells anda med 
den vision som fanns i grunden. Någon vill se en utveckling som passar Karlstad 
och Värmland bättre. Många som yttrat sig över att Skutberget ska bevaras, har 
främst varit emot temaparken men vill ändå att området ska utvecklas. 

Alternativa användningar. En hel del anser att fokus bör ligga på att lyfta det 
redan befintliga och ta vara på det som finns, som motionscentralen och 
Skutbergsgården. En yttrande uttrycker ”Varför behöver man bygga nytt, satsa 
istället på att rusta upp det som finns”. Exempel som föreslås:  
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o Utveckling baserat på det som finns - som motionscentralen, 
Skutbergsgården, ett modernt utegym. Någon efterfrågar gym i de gamla 
lokalerna, en kiosk och affär för strandbesökare. Rustad motionscentral.  

 Utvecklad idrottsverksamhet. Ge möjlighet till idrottsklubbar att 
använda delar av området till aktiviteter som väcker intresse till att 
röra på sig. Rusta motionscentralen med restaurang som föreningar 
kan ta del av. 

 Naturturism/friskvård. Naturturism är det som efterfrågas idag, 
och som skulle sätta Karlstad på kartan som hälsokommun. Ligger 
i tiden och främjar psykisk hälsa. Hållbart. Utveckla området för 
ekoturism, rörelse och friluftsliv som kan göra att folk kan ta del 
av naturen för att minska sjukskrivningar.  En upplevelseturism 
riktad mot friskvård, natur och lugn. upprustad motionscentral och 
friluftsgym  

 Varsamt och förankrat. Att området utvecklas i enlighet med 
medborgarnas intressen med medborgardialogens förslag som 
grund. Flera lyfter att man vill att området utvecklas varsamt i 
samspråk med naturen, och någon annan efterfrågar i samma anda, 
utveckling på ett sätt som inte påverkar naturvärden eller rörlighet 
och som är starkt förankrad hos medborgarna. Någon uttryker 
”Utveckla utifrån vad det är idag med friluftsliv året om utan 
avgifter”.  

 Områden som är gratis. Utveckla ett kostnadsfritt frilufts- och 
rekreationsområde för alla generationer. Ett gratis 
rekreationsområde med fritidsaktiviteter som mountainbikebana, 
hinderbana, grillplatser etc, café och restaurang, mer lättillgängligt 
bad och båthamn. Tonvikten ska ligga på friluftsliv öppet för 
allmänheten. Borde vara gratis med något liknande 
Mariebergsskogen.  

 En upprustad Skutbergsgård med café, värmestugor och enkla 
rastplatser i skogen samt utsiktstorn. Vandrarhem i 
Skutbergsgården  

Andra yttranden föreslår olika typer av alternativa användningar av Skutberget som 
innebär både små och mer storskaliga satsningar på nya aktiviteter och inriktningar 
för området, som till exempel:  

 
o Storskaliga satsningar som: 

 Friluftscenter. Ett friluftscenter som Isaberg (innehåller slalom, 
MTB-leder, camping, äventyrsbana, skogssegway, restaurang- och 
konferensanläggning mm) 

 Större gratis lekpark. En gratis större lekpark i stil med 
Legeparken i Kolding Danmark (området innehåller tex bilbanor, 
klätterställningar, grönytor mm) 
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 Kultursatsningar. En friluftsteater som Vallarna i Falkenberg;  
scen för festivaler; danspaviljong/dansbana 

 En internationell fotbollsarena där svenska och utländska lag kan 
mötas, det är mycket modernt att satsa på fotboll i hela världen 

 Nytt Mariebergsskogen med Naturrum, lekplatser, bad etc. 

 Temapark med lokal anknytning. Baserat på Lasse Sandberg, 
Selma Lagerlöf, Lars Lerin med vänner eller Babblarna. 

o Aktivitetsområden med:   
 Aktiviteter så att ungdomar rör på sig istället. Aktivitetsbanor i 

naturen, bad och cykelbanor. Mer friluftsliv med aktiviteter som 
främjar rörelse i alla åldrar.  

 Minigolf.  

 Något liknande ”lustiga landet” i Vintrosa för barnen, som går lätt 
och billigt att integrera i skogsmiljön.  

 Ett Boda Borg fast utomhus med fler aktiviteter som smälter in i det 
naturliga Skutberget.  

 Höghöjdsbana/äventyrsbana i skogen väster om Motionscentralen. 
Klätterställningar för både stora och små.  

 En hinderbana som Vilda Parken i Väse - som lockar till rörelse 
för alla åldrar. Utegym/hinderbana/lekpark likt Kilenegården 

 Bygg en liten icke inhägnad park istället med ”Spöket laban-tema”. 

 Fler lekplatser. Nya lekplatser är ett sätt att rusta upp. Bygg en 
lekplats i stil med Museiparken; strandcafé med lekytor för barn; 
förbättra badplatserna och andra aktiviteter för barn.  

 Restaurang/allsång. Ny restaurang med allsångskvällar, 
musikafton där band spelar och det finns dans. Restaurang som 
t.ex. Naturum som harmoniserar man naturen. Café/restaurang. 
Kiosk. Friluftscafé. 

 Vattenland. Rekreationsområde med ett vattenland och 
båtuthyrning.  

 Marknader  

 Brygga för strand och bad. Bryggor, hopptorn  

 Ett ”Skutbergets Trädgårdar” på gamla driving rangen, där 
odlingslotter erbjuds till som inte har tillgång till egen trädgård.  

 Plats för motion och aktiviteter för barn, tonåringar och 
pensionärer, med vandringsleder, föreläsningar, yoga, repelling, 
linbanor, klättring, balansaktiviteter, skatebanor 

 Kallbadhus  
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o   Mer plats för idrott med:  
 Mer idrottsplaner. Mer fotbollsplaner, boulebanor, 

beachvolleybollplaner, paddeltennisbanor, tennisbanor mm på 
golfranchområdet med en anslutning till vattnet så folk kan sola 
och bada efter idrottandet.  

 Friskvårdsområde. 

 50-metersbassäng  

 Mer motionsspår. Cykel-, MTB- och vandringsleder, skidor.  

o Mer friluftsliv med: 

 Folkhälsa/natur. Skogsbad, folkhälsa och grön terapi. Aktiviteter 
inom friskvård, fysisk och psykiskt välmående/hälsa.  

 Motionscentral. Fokus på motion i kombination med 
motionsanläggning med yoga, massage, gympa och utegym 
motionscentralen och någon lekpark  

 Grillning. Uppfräschade, utvecklade grillplatser   

 Mer bad. Bad, hopptorn och fler bryggor.  

 Utvecklad naturupplevelse 

 Nytt vindskydd för friluftsliv, bättre faciliteter, vandringsleder 

 Ny fräsch boulebana  

 

Kommunens kommentar:  
Inkomna förslag. Många av de inkomna förslagen utgör bra idéer till fortsatt 
utveckling av Skutberget som helhet, inte bara om temaparken inte skulle 
genomföras. Många förslag skulle ändra på områdets karaktär från friluftsområde 
till ett rent aktivitetsområde, som t.ex Legeparken i Kolding, fotbollsarenor, 
simbassänger, marknader, gästhamnar, danspaviljonger mm. Andra typer av 
temaparker kan vara intressant om Muminvärlden av någon anledning inte skulle 
vara möjlig att realisera. De kan dock i många fall innebära större påverkan på 
området pga andra inriktningar som kan medföra större ytor med hårdgjorda ytor 
etc. Att utveckla dagens värden är fullt möjligt även med en temapark, och 
kommunen anser inte att det önskemålet står i motsättning med etableringen av en 
temapark.     

Någon jämförde utveckling med Isaberg som är ett bra exempel på hur större 
kommersiella aktiviteter, camping och friluftsliv kan samsas och samspela på 
samma ytor, utan att tappa i attraktivitet. Kommunen tror att Skutberget på samma 
sätt har goda förutsättningar att kunna samspela mellan tre huvudanvändningar 
för området - temapark, camping och ett förädlat frilufts- och rekreationsområde 
för naturvistelse, bad, motion och föreningsaktiviteter. Att kommunen för 
skattemedel skulle drifta en helt gratis lekanläggning motsvarande Kolding är 
uteslutet i dagsläget, både utifrån principen vilken typ av verksamheter som 
kommunen ska driva, samt utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  
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Förslag från medborgardialogen. Det förslag till utveckling av friluftsliv, motion 
och rekreation som redovisas i planprogrammet har baserats på inkomna 
önskemål på nya och befintliga aktiviteter i Skutberget från de olika delarna av 
medborgardialogen. Större delen av det som föreslagits omfattar redan befintliga 
aktiviteter, men även ett antal tillägg av nya efterfrågade aktiviteter finns med, 
däribland höghöjdsbana, äventyrslekplats, mer satsningar på MTB mm. 
Stödfunktioner som nya toaletter närmare badet, en ny äventyrslekplats i skogen 
bakom stora badstranden, fler grillplatser och gångstigar närmare vattnet kommer 
att stötta de funktioner som redan finns för rekreation, bad och återhämtning, och 
ska gestaltas i nära samklang med naturen.  

Anders Forsells vision. Att även utveckla Skutberget för barn och ungdomar och 
kultur var en del som låg redan i Anders Forsells ursprungliga idé för området, 
där det bl.a har genomförts teaterarrangemang och cabareter för barn i samband 
med att motionscentralen öppnade. Barn och unga har dock, sedan Anders 
Forsells tid, fått stå tillbaka för mer vuxna intressen i området och området nyttjas 
inte i den omfattning som det skulle kunna. Kultur- och fritidsnämnden tog därför 
ett beslut i samband med att man återfick ansvaret för friluftsområdet 2016 att 
avsätta pengar för att satsa på mer verksamheter för barn och unga i området. 
Därav det speciella fokuset på barn och unga.  

En annan av Anders Forsells utvecklingsideer var en allmän bastu precis intill 
stora badviken, vilket var en av de allra första friluftsbyggnader som uppfördes på 
området. Planprogrammet värderar friluftslivet och Vänerläget på Skutberget högt 
och förslaget med en ny friluftsbastu i området vill ta fasta på en av de 
ursprungliga idéerna och lyfta fram det till en viktig upplevelsedel i områdets 
friluftsliv och kulturarv.   

 
Generellt positiva till utvecklingsplanerna 
Sammantaget omkring 160 yttranden är positiva eller mycket positiva till hela eller 
delar av föreslagen utveckling.  

Viktigt projekt. Många är generellt positiva till planerna och att Skutberget 
utvecklas, och flera betonar att planerna för både temapark och vision ser 
jättebra/fantastiska ut och precis vad Karlstad behöver. Någon menar att 
temaparken blir ett av de viktigaste projekten i Värmland. Ett 20-tal yttranden 
menar att det är positivt för både Skutberget, Karlstad och Värmland, och att 
kringeffekterna för Värmland kan bli betydande. Flera anger att detta är en 
fantastisk möjlighet att sätta Karlstad på kartan, och att detta är positivt för stadens 
varumärke. Ett yttrande betonar att Karlstad är i behov av sådana här satsningar för 
att fortsätta utvecklas, och att det innebär att Karlstad blir mer tillgängligt än vad 
det är idag.  

Tillgänglighet. Ett flertal anser också att Skutberget kommer fortsatt vara 
tillgängligt för många grupper, nästan fler om planerna genomförs vilket är bra, 
menar någon. Några lyfter att visionen och planprogrammet i huvuddragen är 
mycket bra men att det bör ske utan mumin och att motionscentralen med lilla 
badviken finns kvar. 
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Något för alla. Flera anser att utvecklingen är positiv och det finns plats för både 
temapark och friluftsliv, bad mm och att planerna tillgodoser flera intressen. Flera 
menar att förslagen ligger helt rätt i tiden, och att föreslagen utveckling, genom att 
bidra till nya aktiviteter och saker att göra, innebär ett lyft för Karlstad. Några 
andra anger att det är mycket bra att plan och vision tar hänsyn till flera önskemål, 
och i samma anda menar andra att visionen och detaljplanen skapar något för alla 
intressen, vilket passar många olika målgrupper. Flera anser att förslagen väl 
kombinerar olika intressen och utgör en bra kompromiss, och ser inget hinder i att 
temaparken ligger på Skutberget eftersom friluftsområdet blir kvar, och att 
Skutberget har plats för både temapark och övriga aktiviteter. Många anger att 
planerna är bra och redovisar en perfekt mix. Någon anser också att kommunen 
borde informera mer om hur temaparken är tänkt att harmonisera med miljön då 
många missförstånd finns.  

Bra för skolutflykter. Någon betonar att det är det ett fint ställe för 
klasser/grupper för t.ex friluftsdagar, och att området behöver utvecklas och 
vårdas, men att det samtidigt är positivt med en temapark.  

Det vackraste kvar. Någon anger att de mest använda delarna av Skutberget blir 
kvar och att det är bra. Någon uttrycker att det är en fin balans mellan befintligt 
friluftsliv och temaparken i förslagen. Någon annan anser att en del av det som 
tidigare nyttjades tas bort, men med tanke på planprogrammets innehåll så blir det 
sammantaget ett lyft för både Skutberget och Karlstad. Andra menar att 
temaparken kommer att bli ett dragplåster för hemvändare, och att temaparken inte 
kommer att beröra den ”vackraste delen” av Skutberget utan att det är en bra 
integration av parken i den befintliga naturen. Några anser att temaparken knappt 
kommer att synas om den byggs enligt visionen, att den bara tar upp en liten del, 
och att den del av Skutberget som tas i anspråk är en del som inte används så 
mycket. Någon anser också att det är positivt att Muminvärlden värderar att göra så 
liten inverkan på naturen som möjligt.  

Positivt för barn och besöksnäring. Ett flertal yttranden ser positivt på förslagen 
ur ett barnperspektiv och lyfter att detta är bra för barnfamiljer och att det behövs 
en besöksanläggning för barn. Någon menar att satsningen kommer att gynna 
besöksnäringen. Flera anser att både temaparken och visionen gör att Skutberget 
blir attraktivare och mer nyttjat genom att Skutberget blir ett besöksmål, 
familjeresemål/besöksmål för barnfamiljer och besöksanledning av flera orsaker. 
Att planerna ger en massa positiva effekter, jobb, utveckling för Karlstad och annat 
roligt, lyfts som en kvalitet.  

Kommunens kommentar:  

Effekter. Kommunen tror att sagoparken kommer att innebära positiva effekter för 
turismen inte bara för kommunen utan även andra besöksmål i Värmland. Karlstad 
med närområde saknar ett nationellt tungt besöksmål för barnfamiljer som kan 
komplettera det övriga utbudet för konst, kultur och teater, som idag riktas mer 
mot en vuxnare publik. Det finns också paralleller mellan Tove Janssons kreativa 
konstnärs- och författarskap och den starka konst- och författarinriktning som 
Värmland besitter sen lång tid tillbaka. Kommunen tror att detta kan stärka 
Värmland som ett starkt besöksmål inom konst och kultur. Att på samma plats satsa 
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på friluftsliv, Vänernära utflyktsområden, badliv, motion och äventyrsupplevelser, 
lyfter fram en annan sida av Karlstads styrkor, med vacker natur, Vänern och 
möjligheten till återhämtning i olika former. För karlstadborna som får detta till 
del över hela året blir det en stor tillgång som natur- och Vänernära 
rekreationspunkt och upprustningen ökar attraktionen för fler än idag att ta sig ut 
till området. Även skolutflykter är en viktig del i Skutbergets vardagsliv som bör 
främjas på olika sätt.  

Ägande och nyttor. Någon anger att kommunen borde äga Mumin. Kommunen kan 
inte äga privat drivna bolag och driver heller inte näringsverksamhet i den 
bemärkelsen.  

De eventuella indirekta nyttorna av etableringen kommer dock kommunen som 
helhet till del, genom ökad besöksnäring, handel mm. Ju fler nätter man får 
besökarna att stanna i Karlstad med omland, dess mer underlag kommer det att 
finnas för restauranger, butiker, hotell mm i andra delar av staden och regionen.  

 

Generella synpunkter kring visionen/planprogrammet 
Generellt. Flera yttranden lyfter att visionen/ planprogrammet är bra och att det är 
bra att utveckla Skutberget. Någon anger att det är fantastiskt att kommunen tar ett 
helhetsgrepp om Skutberget för att utveckla hela området som i dagsläget inte alls 
är stimulerande. En yttrande tycker att vision och planprogram ser väldigt lovande 
ut, ett verkligt lyft för Skutberget som friluftsområde. ”Skutberget kommer ju 
utvecklas positivt i riktning för barn och vuxna!” uttrycker någon.  

Villkorat. Många lyfter att Skutberget blir attraktivare och mer utnyttjat, men 
trycker också på att det är viktigt att visionen/planprogrammet genomförs och inte 
bara blir en vision.  Någon annan lyfter att Visionen och planprogram för 
Skutberget har många fina inslag (bastu, äventyrsbanor) men eftersom det inte 
finns budget märkt för detta får man en viss oro för att den "villkoras".  

Positiva kommentarer. Yttranden lyfter att förslagen i visionen/planprogammet är 
bra, bl.a för: 

 att friluftsområdet är fortsatt fritt för alla 

 att det skapas flera vägar in på området  

 framför allt förslaget med ny badvik/badbrygga  

 att det ges möjligheter till lättsamma och kravlösa aktiviteter, och att 
ytorna finns kvar för bla lek. Någon anger det som en specifikt viktig 
tillgång för familjer med NTF-problematik.   

 att det finns inslag av naturnära aktiviteter som höghöjdsbana, kanot, 
cykling och äventyrsaktiviteter  

 förslaget möjliggör på ett bra sätt ett aktivt friluftsliv, motion och tillgång 
till naturområden 

 att planprogrammet resulterar i bättre förutsättningar för friluftsliv och 
aktiviteter, som sol, bad och träning – ett lyft för Skutberget.  
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 att förslaget visar ett modernt rekreationsområde som attraherar alla 
åldersgrupper, skulle förhöja värdet och önskan till att besöka området 
oftare. 

 att man utökar och öppnar upp området kring den gamla parkeringen och 
Skutbergsgården. 

Bidra till mer rörelse. Flera anser att visionen med rekreation och aktiviteter 
kommer bidra till att folk rör på sig mer och möjliggöra ett aktivt friluftsliv, motion 
och tillgång till naturområden. Någon undrar dock vad som planeras för området 
under vinterhalvåret när temaparken är stängd. 

Med hänsyn till natur och miljö. Flera anger att det är positivt att utvecklingen 
tar hänsyn till områdets natursköna karaktär. Någon menar att detta är en fantastisk 
möjlighet för kommunen att utveckla Skutbergets friluftsområde på ett balanserat 
och miljömässigt bra sätt. De nya skyltarna upplevs/känns fräscha, med en mer 
naturlig stil som kan passa på Skutberget. Några trycker på att det är positivt med 
en utveckling av ett område på Skutberget som används mycket lite idag.  

Bevara charmen. En yttrande är positiv till förslagen och lyfter att man bör 
försöka behålla charmen. I samma anda anser någon att förslagen som går mer i 
samklang med friluftsområdet känns mer positiva. Satsa på hälsa, höghöjdsbana 
och flera andra aktiviteter som kan locka folk till skutberget.  

Föreningslivet. Några lyfter föreningslivets betydelse i området och att området i 
sin tur också kan stärka föreningslivet i Karlstad.  

 

Kommunens kommentar:  

Genomförande. För att hantera genomförandefrågorna tas nu en handlingsplan 
fram för områdets investeringar, utbyggnadsskeden, samband och prioriteringar. 
Denna kommer att följa planprogrammet till godkännandet. Beslut om 
investeringar tas i separat budgetprocess. Se även kommentarer under 
investeringsekonomi och driftskostnader.  

Balans. Målsättningen i programmet har varit att hitta en balans mellan såväl 
friluftsliv med lugnare platser för naturliv och skogsvistelse som befintliga och nya 
aktiviteter för motion, bad och äventyr. Charmen utgör en viktig del av områdets 
dragningskraft.  

 

Ytterligare kommersialisering 
Framtida stugby/bebyggelsebegränsning. Yttranden anger att rapporten från 
Kaluna AS nämner att hotell/stugby bör byggas i anslutning till parken i framtiden 
för att komplettera området, och undrar vart dessa funktioner ska få plats, och om 
kommunen stödjer dessa planer. Någon undrar även om det finns någon 
begränsning för hur stor del av Skutbergets yta som får bebyggas.  

Ytterligare ytor. Ett par yttranden ifrågasätter hur placeringen av temaparken 
kontra friluftsområdet fastställts, och om kommunen kommer att ge mer av 
Skutberget i framtiden om Muminvärlden etablerar sig. Någon hänvisar till sidan 
23 i planprogrammet som anger att det kan finnas möjligheter för kommersiella 
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friluftsaktiviteter. Någon undrar också om kommunen ska ägna sig åt kommersiella 
intressen som en nöjespark, bara för att få företagsetableringar? 

Kommunens kommentar:  

Kommersiella aktiviteter. Många av de aktiviteter som efterfrågades i 
medborgardialogen som genomfördes för Skutberget hösten 2017 utgjorde dels 
befintliga aktiviteter som just minigolf, kanotuthyrning mm, som idag är 
avgiftsbelagda, men även bland de nya aktiviteterna som efterfrågades fanns 
kommersiella aktiviteter, som t.ex höghöjdsbana, serviceanläggning, uthyrning av 
sportutrustning mm.  

Frizon. I programmet har det funnits en ambition att hålla undan kommersiella 
och avgiftsbelagda aktiviteter från de Vänernära strandområdena mellan 
klipporna/ stora badstranden nedanför Skutbergsgården och den planerade västra 
badviken den nya badviken. Lägen för höghöjdsbanor mm har föreslagits i de 
norra och västra delarna av Skutberget som ligger utanför strandområdet, vilket 
gör att strandområdet kan att förbli öppet för alla. Önskemål har även framförts på 
uthyrningsmöjligheter av sportartiklar motsvarande Fritidsbanken eller liknande, 
vilken i så fall också kommer att utgöra en kommersiell lokal.  

Gränser/Framtida utveckling. Gränserna mellan temapark och friluftsområde har 
satts genom att pröva möjligheten att på båda sidor ordna fungerande och 
tillgängliga ytor, varvid en gräns har tagits fram. Framtida utveckling av 
Muminvärldens verksamhet möjliggörs inom det område som redan är avsatt inom 
planområdet för temaparken och inom de ramar/begränsningar som anges inom 
detaljplaneområdet för temaparken. Det finns ingen bestämmelse om hur stor del 
av Skutberget som får bebyggas men visions- och programområdet är utpekat för 
friluftsliv, motion, rekreation och mer äventyrsbaserade aktiviteter samt camping. 
Vissa föreningar och bl.a höghöjdsbanan efterfrågar servicebyggnader eller 
klubbhus. Det utgör dock små byggnader, eller en del i byggnad. De större 
byggnader som planeras inom friluftsområdet utgör dels servicebyggnaden, som 
planeras ersätta motionscentralen, dels förslaget till vindskydd för skolklasser mfl, 
en friluftsbastu samt ett alternativt läge för ett nytt framtida personalutrymme med 
förråd för kommunens personal och maskinpark tillhörande Skutberget.  

Ingen försäljning. Kommunen planerar inte att sälja av någon mark på 
Skutberget, utan mark för pågående och planerade kommersiella verksamheter 
(dvs camping och temapark) kommer att fortsätta hanteras genom tomträttsavtal.  

 

Båtrampen  
Flera yttranden påtalar behovet av en ny allmän båtramp för i och upptagning av 
båtar. Flera efterfrågar också att man separerar bad och båtramp, dels pga 
säkerheten som badande, dels pga att det är svårt att backa och sjösätta med 
badande som rör sig i området. Det efterfrågas en ramp med rätt bredd och vinkel 
som möjliggör sjösättning av båtar från trailer, för att kunna användas för 
sjösättning av följebåtar vid segeltävlingar och fisketävlingar. Någon hänvisar 
också till behov av snabb sjösättning, tex för räddningstjänsten, och någon undrar 
var båtar ska sjösättas under byggtiden.  
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Kommunens kommentarer:  

Behoven. Utifrån samtal med både Räddningstjänsten, sportfiskeklubbar mfl 
används dagens båtramp i mycket marginell omfattning. Sjösättningsrampen har 
de senaste somrarna varit svårare att utnyttja pga lågt vattenstånd. De som 
tydligast påtalat behovet av en båtramp utgör seglarklubbarna (KKF, KSS) som 
vid tävlingstillfällen behöver en båtramp för att kunna sjösätta följebåtar. 
Tävlingar genomförs dock relativt sällan i dagsläget – senaste större regattan på 
Skutberget gick av stapeln 2016 och nästa större tävling på Skutberget är planerad 
till 2020. Kommunens syn är dock att Karlstad ska utvecklas som en Vänernära 
kommun, och ingången i planprogrammet är att hitta ett läge för att även i 
framtiden kunna sjösätta båtar.  

Risker. Förutom allmänheten har flera instanser påtalat risken med att kombinera 
den allmänna båtrampen och badviken. Dagens lösning nedanför motionscentralen 
är dock kombinerad, där fritidsbåtar angör gästbryggan inne i badviken. Enligt 
seglarklubbarna sker också sjösättning av kölbåtar från piren intill dagens badvik 
vid vissa tävlingstillfällen, med backande fordon som följd invid badplatsen. 
Vattendjupet i väster har visat sig medföra att det krävs en lång utbyggnad i viken 
för att möjliggöra en båtramp, vilket också försvårar tillgängligheten med bil.  

Sammantaget innebär detta att alternativa lägen för en sjösättningsramp bör 
prövas i första hand. Återfinns inget läge kvarstår behovet i badviken, vilket i så 
fall behöver utredas ytterligare. Via den nya badviken i väster möjliggörs (precis 
som idag vid tävlingar) sjösättning av mindre jollar via stranden, med närliggande 
uppställningsytor mm. 

 

Servicebyggnaden  
Bra som idag. Ett flertal yttranden lyfter att man vill att befintlig motionscentral 
bevaras, och att motionscentralen är i fullt brukbart skick som den är.  

Utveckla befintligt. Många andra yttranden lyfter att man vill att befintlig 
motionscentral bevaras, men rustas och kompletteras med fler aktiviteter som 
bollsport, gympa, dart, samlingslokaler för relax, samvaro, massage och 
kroppsterapi.  

Nytt. Ett flertal andra lyfter att ett alternativ till upprustning är att bygga helt nya 
lokaler i form av motionscentral, gym och lokaler för konferens. Någon refererar 
till Hellasgården i Nacka, och anser att man bör bygga en helt ny avgiftsfri 
motionscentral längst västerut med WC, dusch och bastu. Några undrar vem som 
bekostar en ny serviceanläggning. 

När. Många ställer frågan om en ny servicebyggnad byggs innan den befintliga 
motionscentralen rivs eller om den kommer ersättas under byggtiden av visionen.  

Innehåll. Några undrar också vad en ny servicebyggnad kommer att innehålla. 
Flera trycker på att det är viktigt att det finns förvaringsmöjligheter i en ny 
servicebyggnad, både i form av mindre värdeskåp eller liknande, och för 
ombyteskläder etc. Flera anser att det är viktigt att ha tillgång till café, 
kiosk/restaurang, ombytesmöjligheter och toalett i servicebyggnaden. 
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Lokalisering. Någon efterfrågar att den bör ligga i anslutning till såväl 
motionsspår som bad. Någon anser att det är bra att placera servicebyggnaden både 
nära motionsspårens startpunkt och den västra badviken. Några menar att en ny 
servicebyggnad med omklädning bör placeras närmare vattnet än i 
programförslaget, och någon annan anser att miljön kring föreslagen 
servicebyggnad upplevs som otrygg och åsidosatt, med färre faciliteter än idag.  
Någon annan efterfrågar en motionscentral närmst vattnet med bastu för kallbad. 

Bokningsbarhet. Någon ställer frågan om friluftsområdets olika anläggningar 
kommer att kunna bokas av skolor, föreningar etc för aktiviteter och tävlingar.   

Kommunens kommentar: 

Befintlig anläggning. Kommunen tog redan 2016 innan temaparksetableringen 
var aktuell ett aktivt beslut att det prioriteringsmässigt inte är försvarbart för 
kommunen att lägga de investeringsbelopp som behövs för att rusta befintlig 
motionscentral. Anläggningen byggdes på 70-talet och är i dagsläget 
förhållandevis nedgången och har bedömts kräva omfattande renoveringsinsatser 
för att motsvara dagens allmänna krav på träningsanläggning. Trots att en sådan 
ombyggnad skulle genomföras kvarstår problemen med att byggnaden, med slutna 
fasader för omklädningsrum, idrottshall, biytor mm, vänder ryggen mot Vänern.  

Utifrån att kommunen prövat alternativa lägen för lokalisering av en ny Vänernära 
sagopark i Karlstad, och landat i att läget från motionscentralen och norrut är den 
mest lämpliga lokaliseringen, är det inte möjligt att bevara befintlig motionscentral 
som hamnar inne på temaparksområdet. Ytterligare kommentarer kring frågor om 
befintlig motionscentral redovisas i samrådsredogörelsen för detaljplanen för 
temaparken. 

Ny anläggning. Ett politiskt uppdrag finns att utreda en ny anläggning i den västra 
delen av Skutberget. En ny servicebyggnad kommer att bekostas av kommunen och 
har föreslagits innehålla möjligheter till omklädning, dusch och toaletter som ett 
minimum. Men den skulle också kunna rymma bastu, uthyrningslokal för möten 
eller enklare träning som yoga mm och någon form av servering. Ambitionsnivån 
och driftsalternativen håller dock på att utredas inför kommande beslut.  

Placering. Det föreslagna läget i den västra delen av området uppfattas i 
dagsläget inte speciellt attraktivt men kommer med gestaltningsinsatser att kunna 
lyftas till att bli en ny framsida mot såväl strandområdet, som spårområdena i 
skogen. Då kommer servicebyggnaden hamna närmare dagens spårcentral väster 
om Bomstadvägen.  

När. Avsikten är att få till så mycket av ersättningsinvesteringarna som möjligt 
innan temaparksområdet öppnar/stängs av för byggnation. Men samtidigt går det 
inte att påbörja bygget för stora delar av rekreationsområdet innan detaljplanen 
vunnit laga kraft. Grundförutsättningarna för Skutberget förändras helt om 
sagoparken inte skulle genomföras, både avseende byggnadsbestånd att hantera, 
och därmed också ekonomiska prioriteringar kring vad om kräver upprustning 
mm. Utbyggnadstakten för omvandling och utbyggnad av ersättningsanläggningar 
håller på att utredas och kommer att läggas fast i en handlingsplan för området, 
som kommer att följa planprogrammet till godkännandet och också kommer att 
knytas till att detaljplanen för temaparken vinner laga kraft.   
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Skutbergsgården/vindskydd 

Ej rivas. Ett tjugotal yttranden anser att Skutbergsgården inte bör rivas utan 
bevaras och rustas. Någon lyfter att byggnaden kan nyttjas som vandrarhem, 
restaurang, servering eller att det kan säljas till privat aktör. Någon lyfter att det 
kan nyttjas för konstutställningar, friluftscenter, fritidsgård eller annat i samarbete 
med motionscentralen. Några anser att Skutbergsgården inte kan ersättas med ett 
vindskydd med kiosk och toaletter. 

Både rusta och bygga nytt. Någon uttrycker att Skutbergsgården bör rustas och 
att också det föreslagna vindskyddet bör uppföras intill Skutbergsgården som kan 
nyttjas även när Skutbergsgården inte är öppen.  

Rivning självklart. Någon anser dock att det känns självklart att Skutbergsgården 
bör rivas och ersättas med ett enklare vindskydd med toaletter.  

Ny byggnad. Andra yttranden anser att Skutbergsgården bör rivas, men ersättas av 
en ny byggnad med moderna faciliteter och passande arkitektur, gärna med 
Naturum som förebild. Någon annan föreslår att Skutbergsgården ersätts med en ny 
byggnad med servering och ny motionscentral. 

Radon. Någon undrar varför det står att Skutbergsgården kan ha problem med 
radon? Antingen finns det ett problem eller inte.   

Kommunens kommentar:  

Upprustning. Skutbergsgårdens är nedgången och bedöms kräva omfattande inre 
och yttre upprustningsinsatser. En del av golvet är uppbrutet, fönstren är i dåligt 
skick och kan behöva bytas, ytskikt behöver ses över, liksom elinstallationer mm.   

Radon. Byggnaden är också enligt inventering uppförd i blåbetong. En första 
mätning av radon har därför utförts som visar på ett utslag av radon. Det är dock 
oklart om det uppmätta värdet härrör från betongen eller från eventuellt 
markradon. Installation av mekanisk till- och frånluftsventilation behöver 
installeras. För att få ett komplett mätningsresultat som även innefattar ev 
förekomster av markradon behöver dock en mätning genomföras vintertid, vilket 
planeras ske under vintern 2020.  

Restaurang. Byggnaden är inte optimal för restaurangverksamhet. Restaurangen 
är belägen på plan 2, vilket innebär att den inte är tillgänglighetsanpassad samt 
har svåra inlastningsförhållanden via trappor. Att nyttja dagens Skutbergsgård för 
restaurang eller servering kräver omfattande ombyggnader som gör byggnaden 
handikappanpassad samt förbättrar inlastningsmöjligheterna för köket på andra 
våningen. Idag finns tillgång till restaurang på First camps område och ytterligare 
serveringar har också diskuterats bl.a i en ny servicebyggnad. Alltför många 
serveringar bedöms svårt att få lönsamhet i. 

Andra användningsområden kan finnas, som byggnaden enklare lämpar sig för 
och detta kommer att utredas vidare innan beslut fattas. Idén med vandrarhem är 
ett alternativ som ska tas med i bedömningen.  

Nytt hus. Att riva Skutbergsgården och ersätta med en ny byggnad är fullt möjligt. 
Det är dock tveksamt om ett sådant projekt blir lönsamt. Frågan kvarstår också 
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vad en sådan ny byggnad ska användas till. Kommunen har inte för avsikt att sälja 
byggnaden.  

Ett vindskydd har varit ett önskemål som mötesplats från både mullegrupper, 
skolan mfl. Det skulle möjliggöra en rastplats för allmänheten som i dagsläget 
saknas helt i området. Alternativa lägen för ett vindskydd, om Skutbergsgården ska 
bevaras, kommer att tas fram inför godkännandet av programmet.  

 

Övrig byggnation 

Restaurang. Många yttranden lyfter önskemålet om att det byggs en restaurang, 
servering eller café på området. Någon lyfter att det är viktigt att det går att köpa 
glass på området och ev annan förtäring. Någon lyfter att det blir speciellt bra om 
Muminparken kommer bygga en extern restaurang.  

Någon annan undrar vad restauranger skulle tillföra på Skutberget? Yttranden 
hänvisar till Karlstad centrum och refererar till såväl Mörudden som 
Skutbergsgården som torde visa att det krävs mycket av en restaurang för att den 
ska överleva utanför stadskärnan.  

Toaletter. Många önskar också fler toaletter, och efterfrågar upprustning av 
faciliteter som toaletter mm. För att möta personer med särskilda behov, lyfter 
några yttranden att det behövs fler toaletter i den offentliga miljön på området, med 
bl.a rinnande vatten i enskilda toalettbås.  

Bryggor/Bastu. Flera yttranden lyfter att det är bra med bryggor och en ny 
friluftsbastu. Vissa menar dock att den vedeldade bastun tar tid att få varm och är 
osäker/utgör en brandrisk och att man istället bör satsa på en eluppvärmd bastu. 
Någon anser att det är positivt med en mindre byggnad just ute på piren, för t.ex 
bastu. Några yttranden undrar hur trädäck och bryggor klarar vintern med tanke på 
isbrytning mm.  

Campingstugor. Någon undrar var First camp ska bygga sina nya stugor.  

Inhägnadens utformning. Någon lyfter inhägnadens utformning och trycker på 
om att det är viktigt att inhägnaden för temaparken smälter in i naturmiljön. 

Kommunens kommentar:  

Servering. Många efterfrågade en restaurang eller servering även i 
medborgardialogen hösten 2017. Det är oklart vilket underlag som finns för 
ytterligare restauranger i området. Redan idag finns en sommaröppen restaurang 
med matservering i entrébyggnaden på campingområdet. Ett café eller våffelstuga 
kan vara möjlig någonstans inom området, och en ny servicebyggnad skulle t.ex 
kunna rymma någon form av servering, som kan serva de västra delarna av 
området. En glasskiosk föreslogs i samrådet i det nya vindskyddet, den är dock 
avhängig ett beslut om Skutbergsgårdens framtid. Det har också diskuterats en 
utomhusservering i anslutning till södra delen av temaparksområdet som ska vara 
öppen för friluftsområdets besökare, när temaparken är öppen. En platsbildning 
för foodtrucks sommartid har föreslagits som ett snabbt sätt att få enklare 
matförsäljning som kan serva badgäster och andra besökare.  
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Fler toaletter. Toaletter finns i dagsläget i Skutbergsgården. Om Skutbergsgården 
bevaras kan toaletterna fortsätta nyttjas som idag. Ytterligare toaletter planeras 
rustas upp inom det så kallade ”Friluftsbyn” väster om Anders Forsells gamla 
stuga som ett komplement för badgäster. Ytterligare toaletter behöver också 
utredas i anslutning till föreslagen badvik och ny servicebyggnad i väster.  

Campingstugor. Nya lägen för uthyrningsstugor kommer att utredas i samband 
med att en detaljplan för bl.a campingområdet mm tas fram.  

Bryggor. Lämplig grundläggning av bryggor för att klara islaster mm samt 
uppvärmning av friluftsbastun får prövas vidare i fortsatt arbete i detaljplane- och 
projekteringsskedet. Uppvärmningsform för bastun utreds längre fram.  

 

Badplatser 

Positivt. Ett flertal yttranden lyfter att man ser fram emot den nya badviken i väster 
och att badviken och bryggorna öppnar upp Vänern på ett helt annat sätt än idag. 
Någon menar att det är bra att man kompenserar med en ny och bättre badplats.  

Negativt. Någon anser att den nya västra stranden är överflödig och inte kommer 
att nyttjas. Ett flertal andra yttranden lyfter att befintlig badplats bör behållas som 
den är, och några anger att vind- och markförhållandena på föreslagen badvik i 
väster inte är lämpliga för ett barnbad och att den inte kan ersätta befintlig badvik. 
Någon annan anger också att utsikten från badviken i väster inte kan ersätta den 
utsikt som finns på dagens badvik, samt att en ny bastu på bryggan också förstör 
utsikten.  Någon ifrågasätter också lokaliseringen och undrar hur den västra 
badviken ska myggbekämpas?  

Genomförbarheten. Flera ifrågasätter genomförbarheten i en ny badvik i väster, 
på grund av att stranden är så pass långgrund och på grund av att badviken inte 
utgör en naturlig sandstrand varvid leran kommer att äta upp sanden alternativt 
försvinna ut i sjön. Någon annan anger att den föreslagna badviken inte är en 
naturlig sandstrand, utan att den sand som finns där har blivit ditkörd av frilvilliga. 
Flera menar att den föreslagna badviken har en vassig dybotten som kommer att 
kräva muddring, med tillhörande tillstånd, som de yttrande tror kommer vara svåra 
att få igenom, pga strandskydd och vattenskyddsområdet för Kattfjorden. Några 
undrar vad som händer om tillstånd inte ges för badviken. Någon undrar hur en 
vågbrytare för stranden kan byggas.  Någon ifrågasätter vem som ska bekosta den 
nya badviken.  

Miljöpåverkan. Flera yttranden lyfter också eventuella förekomster av miljögifter, 
kvicksilver mm i bottensedimenten, som sägs härstamma från utsläpp från 
Skoghallsverken på Hammarö. Flera yttranden hävdar att det finns ackumulerade 
miljögifter och tungmetaller i badviken, och man anger också att Kattfjorden 
tidigare varit svartlistad för bad.  Flera undrar hur muddringen påverkar miljön och 
vissa anser att den utgör en konflikt, dels pga att bottenundersökningen visar på 
värdefulla organismer, dels pga närheten till vattentäkten.  

Handikappbad. Flera saknar angiven plats för handikappbadplats i visionen, och 
man undrar om det kommer att pekas ut? Någon anser att möjligheten att kunna 
bada på nära håll med kort avstånd till parkering försvinner om planen genomförs.  
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Inofficiella nakenbadet. Flera yttranden ifrågasätter också det inofficiella 
nakenbadet. Någon anser att det inofficiella nakenbadet tar en stor del av 
Skutbergets klippor i anspråk, och undrar hur detta kan få fortgå. Yttranden önskar 
att frågan löses nu – för att allmänheten ska ha möjlighet till denna yta utan att 
behöva känna sig okomfortabel. Ett par andra undrar om nudistbad kommer att 
tillåtas eller förbjudas vid klipporna?  Ett par efterfrågar dock nakenbad på 
området.  

WC/ombyte. Någon önskar nya toaletter och omklädningsmöjligheter invid 
badstranden.  

Hundbad. Någon undrar också om det kommer att finnas ett hundbad på området.  

Hopptorn. Flera yttranden efterfrågar ett hopptorn på området – och man undrar 
varför det inte finns några sådana planer?  

Kommunens kommentar:  

Befintlig badvik kommer att hamna innanför temaparkens område. Andra 
gränsdragningar där badviken undantas i temaparken har prövats, men en sådan 
lösning skulle medföra att badviken blir mycket svårtillgänglig för allmänheten, 
samt hamnar i ett mycket inklämt läge i det närmaste mitt i temaparken. Se mer i 
samrådsredogörelsen för Detaljplan för temapark.  

Ny badvik. Kommunen har sett det som ett bättre alternativ att tillskapa en ny 
badvik direkt mot Vänern, där det finns större kringytor, närhet till en ny 
servicebyggnad och möjligheter att också skapa handikapptillgänglighet. En 
badvik i väster är lättillgänglig med gångavstånd till en större parkering vid 
entrén, ytor för handikapplatser, samt framtida utvecklingsmöjligheter för andra 
typer av aktiviteter, som kajakkurser, surfing, träningsytor för utegymnastik, yoga 
mm.  

Genomförbarhet. Föreslaget läge för badviken har utretts i en teknisk förstudie, 
bestående av en kusthydraulisk utredning som omfattar vågstudie, utredningar 
kring vindriktningar, bottendjup, konstruktionsalternativ för brygga mm, 
bottenjordlager, strömning och sandstorlek. Det har även gjorts sedimentprover i 
badviken. Denna har visat att det inte är några problem med att anlägga en ny 
badvik, trots att dagens läge är igenvuxet och grunt.  

Bottenskikt. Den kusthydrauliska utredningen visar att jordlagerföljden i den 
föreslagna badviken utgörs sand-lera-silt, och att det översta skiktet består av ca 1 
meter sand. Sandlagret har ett ytskikt av organiskt material som ger den dyiga 
karaktären. Genom att ta bort ytskiktet och frigöra en större vattenyta, kommer en 
naturlig sandbotten fram som kommer att hållas öppen om badviken ställs i 
ordning och antalet badande ökar i viken.  Utredningen konstaterar att om 
badviken görs iordning, röjs från vass och gräs, kommer det organiska dyiga 
materialet att under en säsong, vaskas ur av vågorna, försvinna och blottlägga 
sandlagret.  

Sand och sanddrift. Kornstorleken på sanden är ett mellanting mellan finsand och 
mellansand (0,2mm), vilket fungerar bra för badstrand. Det gör att ingen ny sand 
behöver tillföras i viken förutsatt att de avgörande strömningsförhållandena 
bevaras. Sanddriften är av offshore/onshore-karaktär, vinkelrät mot stranden, 
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vilket är bra för att kunna bevara sandbalansen. Sandtransport äger rum i starkare 
SSO-vind som faller rakt in i viken. Då sker en del sanddrift varvid vattendjupet vid 
strandkanten kan öka något. Detta återställs dock när lugnare väder uppkommer 
och man kan säga att stranden ”självläker”.     

Våghöjder. Utredningen av vindgenererade våghöjder och våglängder visar att 
vågor av störande omfattning bildas vid sydostvind (0,55-1,0 m vid en SSO-vind på 
15-25 m/s). Den dominerande vindriktningen är dock från sydväst, vilket medför 
att vågorna inte får möjlighet att byggas upp på samma sätt eftersom udden mot 
Bomstad skyddar mot vinden. Resultaten medför att vågtrycket i viken inte bedöms 
bli ett betydande problem.  

Miljögifter på Skutberget. Sedimentproverna har inte visat på några former av 
miljöfarliga ämnen i viken, vilket också bekräftas av liknande prov på andra håll i 
Kattfjorden. Genom att öppna upp området förväntas platsen kunna bli attraktiv att 
vistas på precis som de västra delarna av Skutberget en gång i tiden ställdes i 
ordning genom utfyllnader, röjning och iordningställande av badviken.  

Topografi. Batymetrin redovisar topografin i strandområdet. Viken är mycket 
långgrund, vilket är bra för sandbalansen. Vattendjupet ytterst på den östra 
föreslagna badbryggan/piren är ca 1 meter innanför vinkeln av bryggan.  Vikens 
västra kant är däremot grundare mellan 0,5-1,0 meter.  

Utsikt. Vad gäller utsikten bedöms utsikten som bättre mot Vänern från denna 
badvik eftersom viken ligger fri, jämfört med dagens badvik som ligger bakom 
motionscentralen.  

Tillstånd. Tillhörande tillståndsprövningar för badviken planeras att påbörjas så 
snart programmet är godkänt i Kommunfullmäktige. Kommunen ser inte att 
förslaget att tillgängliggöra badviken för allmänheten genom att ställa iordning en 
ny badvik, och öppna upp området på ett bättre sätt för friluftslivet, utgör ett 
ingrepp i eller försämring av strandskyddet, utan tvärtom skapar det en större 
tillgänglighet för friluftsliv, strandnära promenader och annan vistelse vid Vänern.  

Vattenskyddsområdet. Det är riktigt att vi tar vårt dricksvatten från Kattfjorden 
och att placeringen av den nya badviken på Skutberget planeras inom den primära 
skyddszonen för vattentäkten. För dessa skyddszoner finns föreskrifter för vad man 
får, och inte får göra. Bland annat får man göra markarbeten förutsatt att 
massorna inte innehåller några föroreningar. Provtagningar har gjorts för att 
kontrollera eventuella ackumulerade föroreningar av bottensediment (som 
kvicksilver). Proverna har inte visat på några förekomster av föroreningar. För att 
minimera påverkan i närområdet kommer ytterligare utredning att göras inför 
genomförandeskedet.   

Nudistbadande. Stranden väster om Skutbergsgården och fram till nya badviken i 
väster har aldrig varit utpekat som ett officiellt nudistbad. Kommunen har dock 
under många år varit överseende med företeelsen trots att många klagomål 
inkommit till kommunen från besökare som upplevt sig störda av nakenbadare. Ett 
officiellt nudistbad finns anvisat i Mangenbaden norr om Molkom. Skutberget är 
ett av stadens mer tillgängliga badområden med en variation av klippbad, 
sandstränder, tombolon och i framtiden även en badvik i väster. Området är 
privatiserat genom camping eller annan verksamhet, vilket många andra områden 
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är och bör därför vara tillgängligt för alla karlstadbor med badkläder på. Det är 
viktigt att alla kan känna sig välkomna hit såväl själv som med familj, oavsett 
kulturell bakgrund, och utan att behöva känna sig obekväm. Nudistbad kommer 
därför inte att tillåtas i framtiden på Skutberget. Om behov finns av ett ytterligare 
nudistbad förutom Mangenbaden, kommer frågan att vid efterfrågan kunna 
hanteras i kommande översiktsplan för kommunen där en lämplig plats för 
nudistbadande får utredas och i så fall officiellt pekas ut. Företeelsen är inte 
ovanlig runt om i Sverige. Dock är Skutberget inte rätta platsen med den inriktning 
området har.   

Hundbad. Hundbad har funnits på området – dock inte i kommunens regi. Att 
kombinera hundar med badgäster i övrigt har inte setts som lämpligt i den nya 
badviken i väster eller på befintliga badstränder.  Frågan behöver därför utredas 
vidare i kommande detaljstudier för området i samband med detaljplaneläggning.  

Hopptorn. Hopptorn har varit ett önskemål från flera, både barn och unga. Pga 
olyckor och bristande möjligheter till att kontrollera säkerheten kring hopptorn har 
kommunen valt att på ett flertal ställen inte satsa på hopptorn för bad. I badviken i 
väster är det heller inte lämpligt med de grundförhållanden som är. Den stora 
badstranden i öster utgör ett friluftsbad som för att behålla sin friluftskaraktär inte 
är det mest lämpliga stället för ett hopptorn. Möjligen kan en badtrampolin eller 
utskjutande trädäck från klipporna vara aktuellt som alternativ. Detta bör studeras 
vidare inom ramen för detaljplanen.  

Investering. Kommunen kommer att bekosta anläggandet och driften av den nya 
badviken, medan Muminvärlden OY kommer att bekosta investeringar inom 
temaparksområdet.  

Segling/vågbrytare. Seglarklubbarna har efterfrågat vågbrytare för få vind- och 
våglä vid jollesjösättning på tävlingar. Här har olika alternativ utretts – dels fasta 
vågbrytare, dels flytande vågbrytare och kombinationer däremellan. Flytande 
vågbrytare är beroende av ett tillräckligt vattendjup, vilket kan vara ett problem 
om vinden överstiger 15 m/s, då vågorna ökar i storlek till omkring 0,55 m. Slutlig 
utformning kommer att utredas vidare i fortsatt arbete. Angående kombinerad 
sjösättningsramp se kommentar till Karlstad kappseglingsförening.  

Konstruktion. Bästa konstruktion av bryggorna kring badviken behöver utredas 
vidare, med tanke på att det flera år i rad varit lågvatten, men att bryggorna ändå 
måste ta hänsyn till högvattenläget vad gäller konstruktionen. Det innebär att det 
lätt kan bli stora nivåskillnader mellan strand och brygga utifrån den ca 1,5 meters 
differens av vattennivån som just nu råder mellan låg- och högvatten.    

 

Strandskydd och riksintressen 

Kommunledningens syn. Omkring ett åttiotal yttranden undrar över påverkan 
eller anser att strandskyddet står i konflikt med förslagen i detaljplan och vision. 
Ett antal undrar över kommunledningens syn på hur strandskyddet kan upphävas 
på bekostnad av karlstadbornas och djurs möjlighet att röra sig fritt, och man 
undrar också över vilka specifika skäl det finns i visionen till att få dispens från 
strandskyddet. Några undrar om det är rimligt att göra avsteg från strandskyddet till 
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förmån för ett kommersiellt företag och hur det kommer sig att man vill placera 
Muminland vattennära på Skutberget och vad det är som säger att Mumin ska vara 
vid vattnet.  

Rörligt friluftsliv. Några undrar också hur Karlstads kommun har tänkt att 
tillgodose det rörliga friluftslivet och fri tillgång till Vänern via allemansrätten. 
Någon hänvisar till att det som önskas mest i stadsutvecklingen är grönområden 
och parker.  

Kommunens kommentar:  

Unik besöksanläggning. För en detaljplan för vattennära sagopark anser 
kommunledningen att det finns tydliga särskilda avstegsskäl som väl motiverar 
upphävandet av strandskyddet. Framför allt vikten av unik 
besöksnäringsetablering som kompletterar länets övriga utbud samt med stor 
respekt för naturen drar nytta och inkluderar Vänern i sin verksamhet.   

Besöksnäringsverksamhet som saknas. Kommunen har redan tidigare i 
samverkan med näringslivet i staden konstaterat att vi saknar en besöksanledning 
för barnfamiljer, ett behov som en sagopark för Muminvärlden bedöms uppfylla. 
Läget vid vattnet ligger också i linje med kommunens egen målsättning att hitta en 
etablering som ska ge regionen ett konkurrenskraftigt besöksmål som genom sin 
utformning stärker kommunens och regionens attraktionskraft, och samtidigt är en 
föregångare i anpassning till den omgivande naturen och tillvaratar den unika 
resurs som Vänern utgör. Aktuell etablering bedöms uppfylla framför allt dessa tre 
kriterier, men kan även anses kunna spela en roll för att stärka de lokala styrkorna 
i länet som en stark kultur- och konstregion med stark berättartradition. I samspel 
med dessa verksamheter kan en etablering av Muminvärlden bidra till att 
komplettera och stärka länets kulturliv och besöksnäring kring dessa delar.     

Arbetstillfällen. Etableringen av en temapark möjliggör 250 
säsongsarbetstillfällen, som kan fungera väl som instegsjobb för yngre personer, 
och också komplettera Värmlands vintermarknad av säsongsarbeten i länets 
skidanläggningar i bl.a Sunne och Branäs. Den innebär en förstärkning av länets 
övriga utbud av besöksnäringsverksamheter inom konst och kultur, hotell, 
restauranger, handel, camping mm.  

Tillväxtsatsning. Besöksnäringen är en av Sveriges viktiga tillväxtområden 
speciellt utanför storstäderna, vilket gör att det är viktigt att prioritera den typen 
av satsningar för att kunna stödja stadens och länets utveckling. Etablering av en 
temapark för Muminvärlden i Karlstad kan i hög grad ses som att den sätter 
Karlstad på kartan och främjar uppfyllelsen av målet i den regionala 
tillväxtpolitiken ”att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal 
och regional konkurrenskraft”. Besöksnäringen är en av de snabbast växande 
branscherna som också bidrar till att göra Sverige till ett konkurrenskraftigt land 
internationellt sett. Karlstad har goda förutsättningar för besöksnäring genom sitt 
läge mellan tre storstadsregioner.  

Avstegsskäl. Etableringens långsiktiga värde för såväl kommunens som regionens 
besöksnäring samt sagoparkens unikitet och internationella genomslagskraft, 
bedöms utgöra rimlig grund för avsteg enligt främst punkt 3, 5 och 6, som bl.a en 
anläggning av mycket angeläget intresse som också för sin funktion måste ligga vid 
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vattnet, och där behovet inte kan tillgodoses utanför området. Att förlägga 
temaparken ”på land” i ett icke Vänerstrandsläge är inget alternativ för 
kommunens del då aktören kommer att söka annat sjö- eller havsnära läge i annan 
kommun eller annat land för sin etablering.  

Muminvärlden OY har framfört att man specifikt behöver ligga vid Vänern, pga 
Muminsagans starka koppling till havet och dess miljöer, vilket utgör en viktig del i 
det sagoparken ska skildra - och att det är helt avgörande för etableringen.  

Skulle det inte fungera att förverkliga en i det närmaste unik besöksanläggning som 
på ett tydligt sätt interagerar och lyfter fram Vänerns natur, på detta område som 
dessutom är utpekat i översiktsplanen för en markanvändning avseende upplevelse-
anläggning, måste det anses som i det närmaste omöjligt att etablera den här typen 
av turismverksamheter som kräver ett vattennära läge, någonstans alls i Sverige.  

Samverkansvinster. Kommunledningen anser att lokaliseringen av temaparken är 
väl avvägd genom den lokaliseringsstudie som är gjord, och att det helt saknas 
andra lämpliga Vänernära lägen inom kommunen med det kuperade 
skogslandskap som representerar Muminvärlden, och som ger motsvarande 
möjligheter att organisera anläggningen på ett hållbart sätt med kollektivtrafik, 
tillgänglighet, samverkan med andra näringar som tex camping, samt ger så pass 
små ingrepp i opåverkad natur och rörligt friluftsliv som föreslaget läge på 
Skutberget gör.  

Mycket ej tillgängligt för rörligt friluftsliv. De delar som temaparken ligger på är 
i dagsläget heller inte helt öppna att röra sig fritt i, eftersom en stor del av området 
vid vattnet upptas av privata fritidshustomter och uthyrningsbostäder med 
tomtmark, och den andra stora delen utgör frisbeegolfbana som pga 
säkerhetsaspekter enbart bör nyttjas för just frisbeegolf. I princip hela området är 
påverkat av människor på ett eller annat sätt, och utgör inte orörd naturmark. 
Stora delar av strandlinjen är asfalterad, både vid båtrampen och kring 
motionscentralen, piren är konstruerad och utfylld med spängsten. Den enda 
strandlinje som är kvalitativ utgör badviken som avses ersättas i den västra delen 
av området, samt klipporna intill fritidshustomterna. Avstegsskälen för strandskydd 
redovisas mer ingående i detaljplanen för temaparken samt förklaras ytterligare i 
samrådsredogörelsen för detaljplanen för temaparken. Kommunledningen syn är 
dock att det finns goda skäl för att upphäva strandskyddet i detta strandparti.  

Inom program- och visionsområdet utgör det tyngsta ingreppet på strandskyddet 
iordningställandet av badviken i väster, spängerna utmed strandkanten samt 
anläggandet av en vattennära bastu. Området är redan öppet för bad, men har 
genom åren vuxit igen allt mer med vass mm. Att iordningsställa badviken och 
möjliggöra utbyggnad av bryggor - vilket saknas idag, men efterfrågades av många 
invånare i medborgardialogen - främjas möjligheten att nyttja Skutberget för 
badliv, fiske, kanoting mm.  

Nya spänger längs stranden kan öka tillgängligheten bl.a för personer med 
rörelsesvårigheter och tillåta dem att ta sig ut i ej så iordningsställda naturmiljöer 
och grillplatser på området.  

Öppet för alla. Området kommer som förut att vara tillgängligt för samtliga 
målgrupper, ingen kommer att stängas ute – utan avsikten är att öppna upp 
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området för att tillgängliggöra den för fler grupper som idag inte alls tar del av de 
miljöer som Skutberget har att erbjuda. Motionsspår, grillplatser, badstranden och 
klipporna mm kommer att finnas kvar som idag att nyttja för karlstadsbor i alla 
åldrar.  

Naturvärden 

Skutberget viktigt. En yttrande lyfter att Skutberget är viktigt för människor som 
bor i lägenhet, som inte har nära till natur/sjö för att få lugn och ro, frisk luft eller ta 
en tur i skogen. En annan yttrande anger att det knappt finns några tysta områden 
kvar, vilket är viktigt för bl.a hörselskadade. Någon anser att så mycket naturliga 
miljöer som möjligt ska bevaras. Ett tiotal anser att man ska bevara och respektera 
utpekade naturvärden, och utveckla de naturvärden som finns i området. Någon 
undrar hur marken/grönområdena påverkas av så många besökare.  

Mindre ytor. Någon anser att visionen är motsägelsefull eftersom tillgången till 
natur och friluftsliv minskas. Någon annan menar att det bara blir 30 % av ytan 
kvar till friluftsområdet. Ett par yttranden anger att unik orörd natur försvinner på 
ett sätt som inte går att återställa. 

Naturvärden i väster. Flera yttranden menar att naturvärdena i den västra delen av 
friluftsområdet står i konflikt med visionens förslag och förhindrar exploatering. 
Någon frågar efter vilka naturvärden som finns i det västra respektive östra 
området, och varför den västra delen är mer värdefull än den östra delen. Någon 
undrar också vad som händer med naturvärdena om den västra delen utvecklas med 
en ny badvik, byggnation mm och miljöbalkens syn på bastubygget.  

Några undrar hur det kommer sig att vision och planprogram kan 
genomföras/exploateras på mark som tidigare bedömts ha för höga naturvärden, 
och rymma ”oersättliga och omistliga värden”, och pga miljöhänsyn/miljövärden 
inte bedöms passa för en temapark. Någon jämställer utvecklingen av den västra 
entrén och badviken med trädfällningen i strandområdet för ett tiotal år sen, och 
undrar vad som är skillnaden nu. 

Någon anser att den västra entrén kommer att slå ut många naturvärden med 
hänvisning till naturinventeringen, och man anger att planerna påverkar djurliv som 
reliktbock, bin och groddjur.  

Naturvärden i öster. Ca 5 yttranden anser att naturvärdena i parkytorna vid 
Skutbergsgården samt i skogsdungen bakom campingen äventyras av visionen. En 
person undrar hur temaparkens ägare kommer att se till att den närliggande miljön 
inte kommer att påverkas för hårt? 

Alléer. Någon frågar om hänsyn tas till biotopskyddade alléer i området.  

Inventeringar. Ett yttrande lyfter naturvärdesinventeringen och att denna visar på 
att det finns djur- och växtarter som är ”nära hotade” eller ”sårbara” inom området 
som påverkas. Yttranden menar att detta utgör områden som har betydelse för 
biologisk mångfald och lyfter att inventeringen rekommenderar att exploatering 
ska undvikas.  

Några lyfter att naturinventering av djur och fågelliv är gjord på hösten, vilket inte 
ger en rättvis bild, och vill se en inventering gjord på våren. Ett par anser att 
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visionen påverkar fågellivet negativt, någon menar att rödlistade djurarter påverkas 
och en yttrande önskar att ängen med orkidéerna bevaras. 

Kommunens kommentar: 

Ej orört men viktigt. Kommunen anser precis som några av yttrandena lyfter att 
Skutberget utgör ett viktigt område för friluftsliv och möjligheten att enkelt komma 
ut i naturen. Området utgör dock inte orörd natur som någon antyder. Större delen 
av Skutbergsområdet är påverkat av människor på ett eller annat sätt, och området 
rymmer inga ”orörda” naturpartier. Badstränderna är ursprungligen 
iordningsställda, och skogsområdena har tuktats, betats mm i olika omgångar 
utifrån den användning som varit.  

Balans med natur. Stor vikt har lagts i visionen/ planprogrammet på att hitta en 
balans mellan aktiviteter som kan fungera tillsammans med friluftslivet, natur- och 
kulturvärdena samt motionsinriktningen på området. En del i det utgör bl.a att man 
valt bort förslag från medborgardialogen som paintball, gästhamnar, 
gästhamnsrestauranger, crusingkvällar, idrottsanläggningar som simbassänger, 
idrottshallar etc, och fokuserat på mer naturknutna aktiviteter som tar vara på 
läget och naturen, som naturparcour, höghöjdsbana, grillplatser, bad, kanoting 
mm. Det ger goda möjligheter för att kunna bevara och stärka de naturmiljöer och 
naturvärden som finns inom området. Huvudprioriteringen för området är dock att 
kunna nyttja det för naturnära friluftsliv, motion, rekreation och naturnära 
äventyr. 

Västra Vänerskogen. Att placera en temapark i det västra läget skulle innebära att 
en mycket stor del av de Vänernära spårområdena, skogarna och 
badklipporna/stränderna skulle försvinna. En temapark i väster skulle också göra 
det svårt att koppla samman det östra området vid Skutbergsgården med 
Skutbergets spårområden väster om Bomstadvägen, eftersom temaparken skulle 
hamna mittemellan. För temaparken skulle en sådant läge vara bättre men för 
friluftslivet skulle det läget vara mycket sämre. För naturvärdena anfördes inga 
skäl då. Efter att informationsmötena hölls i Karlstadrummet hösten 2017, då de 
västra områdena bedömdes som mer värdefulla ur ett friluftsperspektiv, har 
naturvärdena i samband med programarbetet, inventerats av extern konsult, på 
uppdrag av kommunen.  

Mest värden i öster. Vid inventeringen av naturvärdena bedömdes klipporna kring 
Skutbergsgården och området strax söder om den lilla dammen, samt området 
kring den stora sandstranden och tombolon, som de allra mest värdefulla i 
området, med naturvärdesklass 2 och bl.a hävdgynnade arter som mandelblom 
mm. Dessa områden är de mest nyttjade på Skutberget vilket utgör en förutsättning 
för många av de arter som återfinns där.   

Landskapsobjekt i öster. Övriga områden bedömdes ha ett lägre naturvärde, klass 
3. Stora delar av skogsområdet närmast Vänerstranden och upp mot 
bergsbranterna är utpekat som landskapsobjekt för strukturer som tillsammans 
främjar livsmiljöer för bl.a Spillkråka och Gröngöling. Skogsområdena mot 
bergsbranterna bedöms rymma bl.a revlummer. Visionen/planprogrammet bedöms 
inte utifrån lagda förslag ligga i konflikt med dessa värden. En mer exakt placering 
av anläggningar som gångstigar etc kommer att utredas vidare inför 
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genomförandet för att minimera ingreppen i naturvärdena. Naturvårdsavsnittet i 
planprogrammet kommer att kompletteras med övergripande inriktningar om 
skötsel mm som kan främja det sammantagna naturvärdet inom frilufts- och 
rekreationsområdet. Genom att t.ex styra löpning, skidåkning och MTB-körning, 
som redan idag passerar genom området, till utvalda anlagda leder är det lättare 
att styra de större strömmarna av motionärer så de orsakar mindre skada på 
viktiga naturvärden.  

Befintliga skogar. Visionens ambition är att så mycket som möjligt av befintliga 
skogar ska bevaras, bl.a mot Vänern. I de västra delarna behöver dock nya stigar 
längs vattnet öppnas upp för att öka tillgängligheten till området. Många väljer att 
röra sig på de stigar som finns, vilket gör att vissa områden i väster i det närmaste 
inte nyttjas alls. Genom att göra strandområdena mer tillgängliga kan ytterligare 
strandmiljöer öppnas upp för det rörliga friluftslivet.  

De mer naturliga strandmiljöerna ska bevaras, men föreslås kompletteras med ett 
par grillplatser som kan nyttjas av allmänheten, samt några mer lugna platser för 
återhämtning invid vattnet. Visionens förslag skiljer sig därmed kraftigt från den 
avverkning som en yttrande refererar till, och som olovligen genomfördes på 
kommunens mark vid Vänern, och avverkningen kan inte på något sätt jämställas 
med förslagen i visionen.  

Mer plats för rörligt friluftsliv.  Att rusta området för ytterligare friluftsliv eller 
möjligheten att nyttja området för både motion och vistelse i naturen ligger också 
väl i linje med riksintresset för friluftsliv för både Miljöbalkens kapitel 4- och 
kapitel 3-område. Gjorda avvägningar redovisas i förslaget till programhandling 
för området. Allemansrätten kommer att fortsätta gälla inom visions- och 
programområdet som idag.  

Området kring Skutbergsgården. Sagoparkens tunga kommersiella delar har i 
huvudsak koncentrerats till de norra delarna av parken. Temaparken utgör också 
en relativt stillsam verksamhet, med teater, små sagoskådespel, samt personliga 
möten med figurerna. Verksamheten bedöms därför inte påverka friluftsområdet 
negativt. Gränsen för temaparken kommer också vara fast söderut genom den 
inhägnad som kommer att ske varför antalet besökare inte bedöms påverka 
området kring Skutbergsgården negativt. För de asiatiska gästerna som redan idag 
rör sig i området på olika stigar, är planen att styra besöksströmmarna genom en 
kort tillrättalagd gångslinga som leder fram till en utsiktsplats mot Vänern. Dessa 
relativt stillsamma besökare bedöms inte i första hand avvika från lagda vägval 
varför de heller inte bedöms påverka naturlivet negativt. Övriga aktiviteter som 
badgäster, volleyboll mm finns redan i området och fungerar väl med naturmiljön 
kring Skutbergsgården.  

Mer ytor för friluftsliv. Angående påstådd minskning av friluftsytor anser 
kommunen att tillgången på ytor för friluftsliv i området söder om Bomstadvägen 
förbättras avsevärt jämfört med innan. Dels avser kommunen att återta rådigheten 
över de strandnära skogsområdena mot Vänern som tidigare ingick i 
tomträttsområdet för camping. Ett beslut om detta kommer att tas i 
kommunfullmäktige under juni 2019. Det innebär att sammantaget ca 14,5 ha av 
skogsområdena invid Vänern, del av campingen i väster samt delar av 
entréområdena till Skutberget återgår till kommunal rådighet. I utbyte övergår en 
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Ett markbyte är överenskommet mellan kommunen och blåmarkerade områden 

omfattar områden som övergår till kommunen medan det gulmarkerade området norr 

om campingen övergår till campingverksamhet. 

liten del av fälten motsvarande ca 1,6 ha norr om campingen till Vermelandia 
stugor där camping möjliggörs (se kartillustration nedan). 

Utöver det tillkommer utvecklingen av ytorna vid västra och östra entrén, som idag 
utgör skräpytor med upplag, svårnyttjade fält, parkeringsytor mm. Dessa föreslås 
ställas iordning för att kunna fungera som kvalitativa ytor för brännboll, träning, 
promenader, friskispass, skolutflykter etc. Dessa ytor motsvarar sammanlagt ca 3,6 
ha. Det innebär att friluftsytorna som kommunen också har rådighet över 
sammantaget kommer att öka i förhållande till idag med ca 16,5 ha. Hänvisningen 
i ett yttrande till att endast 30 % skulle restera till friluftsområdet är en siffra som 

kommunen inte har kunnat verifiera och inte se grunden till. 

 

Kvaliteten viktig. Kvantiteten av ytor avgör inte alltid kvaliteten eller 
nyttjandegraden på ett område. För att förbättra nyttjandegraden på Skutberget, 
avser kommunen att knyta samman avskilda delar och skapa bättre möjligheter för 
att ta sig runt hela området, vilket kan skapa en mer välfungerande helhet.  

Kommunens bedömning är att de bottenlevande arternas livsvillkor i vassområdet 
invid badviken inte förändras väsentligt med hänsyn till att det dels är en mycket 
liten del av det undersökta området som berörs, att arterna i första hand finns 
inom block/stenmiljön längst mot öster och att samma typ av stränder är vanligt 
förekommande längs Kattfjorden.  

En kompletterande fågelinventering för ett större område genomfördes mellan 
april - juni 2018, och färdigställdes efter samrådet.  
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Miljö 

Vattentäkt. Flera yttrande undrar hur exploatering och markförändringar påverkar 
vattentäktsområdet i Kattfjorden, och sammantaget hävdas att vattentäktsområdet 
kommer att påverkas av mer förorenat dagvatten som måste tas om hand från 
ökade trafikmängder, ökade parkeringsplatser, orenat vatten från E18 , fler 
besökare på Skutberget och på grund av att det grävs på sjöbotten.  

MKB. Ett 10-tal frågar om det finns en miljökonsekvensbeskrivning gjord gällande 
miljöbelastningen, och saknar denna inför genomförandet av visionen. Ett par 
efterfrågar en behovsprövning och undrar varför den inte är gjord. Någon vill se en 
MKB över bl.a trafik, utsläpp, grundvattentäcken, slitage på naturen, förstörda spår 
av istider mm. Någon undrar om det tagits fram en analys av vad det ökade 
utsläppet av koldioxid har för påverkan på både miljö samt boende i området kring 
Skutberget.  

Ljud. Några frågar om hur friluftsområdet, djurliv och boende påverkas av ljud 
från temaparken samt ökad trafik.  

Störning från barn. En yttrande anger att barn är högljudda och skräpar ner 
miljön.  

Översvämning. Någon yttrande lyfter att Skutberget översvämmades för några år 
sen vid ett kraftigt regn, och undrar hur området ska skyddas mot framtida 
översvämningar vid skyfall. 

Kommunens kommentar:  

Vattenskyddsområdet. Planerad exploatering och markförändringar i området 
bedöms inte att påverka vattenskyddsområdet i Kattfjorden negativt. Den nya 
parkeringen i norr kommer att samordnas med en ny dagvattendamm som kommer 
att hantera förorenat dagvatten. Kattfjordens vattenintag sker i dagsläget bortom 
Bomstadbaden och hotas inte på något sätt av exploateringen eller utvecklingen av 
frilufts- och rekreationsområdet. I samband med att sedimentprover tagits i 
badviken konstaterades att inga ackumulerade miljögifter finns i viken, vilket 
överensstämmer med andra provtagningar i närliggande områden i Kattfjorden.  

MKB. Angående MKB se svar till Länsstyrelsen.  

Barn. Angående att barn är högljudda och skräpar ner är det en självklarhet att 
området ska vara till för barn vilket har legat med som en grundidé ända sedan 
Anders Forsells tid. Naturområden där barn kan släppa loss, röra sig i naturen, 
springa av sig och leka kan aldrig ses som ett problem på den här typen av 
områden, som ska vara till för alla invånare. Söker man ett riktigt lugnt område 
finns andra områden som t.ex öar i skärgården, Bergviks udde, Göteborgsudden 
mm som kan tillfredsställa önskemålet om avskildhet.   

Ljud. Ljudanalys har gjorts av temaparken vilket redovisas i samrådsredogörelsen 
för detaljplanen. Åtgärder har bl.a gjorts som att rikta utomhusteatern mot norr, 
samt lokalisera de mer kommersiella delarna av parken i de norra delarna. Den 
byggnad som ska ersätta motionscentralen ska rymma en restaurang som också 
ska möjliggöra en utomhusservering mot friluftsområdet. Denna skapar en ny 
möjlighet till förtäring men ska inordnas varsamt i befintlig miljö. En förstärkning 
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av grönskan har också föreslagits i ytterkanterna av temaparksområdet och på 
tillhörande parkering för att minska den visuella upplevelsen av temaparken för 
förbipasserande besökare till friluftsområdet.  

 

Kulturvärden 

Kulturhistoria. En yttrande undrar över visionens påverkan på kulturmiljön. En 
annan anger att både kulturhistoriska hus och fornlämningsområdet påverkas, och 
att det inom det aktuella planområdet idag finns originalbyggnader och andra 
konstruktioner som representerar svensk byggnadskultur på ursprunglig plats och 
som bebos och brukas på ett traditionellt sätt sedan årtionden. Någon lyfter att 
Skutberget är en värdefull kulturmiljö med flera kulturhistoriska byggnader och ett 
fornlämningsområde som bör bevaras och anser att kommunen har en skyldighet 
att skydda dessa områden mot exploatering. Någon tycker det är bra att 
planprogrammet tar hänsyn till Q-märkta byggnader.  

Amfiteatern. Någon undrar hur kommunen tänkt kring amfiteatern.   

Ej kultur på Skutberget. En yttrande anser att kultur inte hör hemma på 
Skutberget. 

Kommunens kommentar:  

Fyra epoker. Skutberget representerar fyra olika historiska utvecklingsepoker: 

- de första bosättningarna och skogslandskapet  

- gårdarna och jordbrukslandskapet,  

- fritidshuseran, och slutligen  

- frilufts- och rekreationsområdet med campingen.  

Detta gör att en viktig del av både visionen/planprogrammet för friluftsområdet 
och detaljplanen för temaparken utgör kulturmiljöfrågorna. Skutberget har ett 
flertal kulturhistoriskt intressanta objekt varav några av de mest intressanta utgör 
Fintatorps gård, Anders Forsells gamla tjänsteboställe samt fornlämningen efter 
det ursprungliga Fintans gamla torp i dungen bakom dagens busshållplats. Dessa 
är tänkta att bevaras och om möjligt lyftas fram på ett bättre sätt för att kunna 
bidra till upplevelsen på Skutberget. Utvalda delar från alla skeden föreslås 
bevaras i pågående planer. De byggnader som ska bevaras behöver dock kunna ha 
en långsiktig användning och kunna anpassas till dagens krav.  

Kulturen ses som en viktig del av området men utgör heller inget hinder för fortsatt 
kulturell utveckling av Skutberget utifrån vår tids behov.  

Fornlämningar omfattas av fornlämningslagen, och kan bevaras dolda under 
mark, vid behov grävas ur och friställas alternativt grävas ur, utredas och tas bort 
om den inte går att förena med den markanvändning som planeras. Fornlämningar 
efter de gamla gårdarna i området samt fornlämningar inom temaparksområdet 
planeras att bevaras, liksom fornlämningar väster om Bomstadvägen i Skutbergets 
spårområden. 
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Kultur viktig del i området. Kulturen har alltid varit en viktig del av området, och 
redan under Anders Forsells tid arrangerades cabareter, barntimmar och teater 
som barnaktivitet.  

Amfiteatern har kommit till under senare tid och nyttjas bla för hundutställningar, 
skolavslutningar mm. Förslaget i programmet är att den får den ligga kvar. Den 
föreslås dock planteras med avskärmande buskvegetation i bakkant mot temaparken.  

 

Trafik och parkering 

Parkering. Många har lyft frågor om parkering. Några tycker att det är bra med 
nya parkeringar och specifikt lyfts den nya mindre parkeringen mot 
hundkapplöpningsbanan fram som positiv från flera yttranden. Någon menar att det 
är positivt med en ny tydlig entré till friluftsområdet med äng kan skapas i stället 
för nuvarande parkering. Någon undrar också vad parkeringen kommer att kosta 
kommunen och varför de lokaliseras som de gör i förslagen.  

Vattenskyddsområdet. Några anser att parkeringen kommer att påverka 
vattenskyddsområdet negativt med ökade föroreningar. 

Antalet p-platser. Någon undrar över antalet, och om det bli fler eller färre 
parkeringsplatser än idag. Någon anser att parkeringssituationen kommer att bli 
ohållbar/skapa stora problem, och någon menar att parkeringen blir mindre. Någon 
annan undrar varför en så stor del av området ska förstöras med en stor parkering. 
Ett antal yttranden undrar hur kommunen kommer att säkerställa att parkeringen 
nyttjas av besökare för respektive ändamål. Någon lyfter risken för parkeringsbrist 
under dagar med extremt många besökare.  

Entréer. Flera lyfter att det är bra med separata entréer för bad, motion och 
muminbesökare, bl.a för att underlätta parkeringssituationen. Någon anser att den 
västra entrén är överflödig och inte kommer att utnyttjas. 

Avgifter. Ett par yttranden undrar om parkeringen vid den västra respektive östra 
entrén kommer att vara avgiftsfri. Någon anger att det utlovats fortsatt fri parkering 
på området för besökare till Skutberget, och undrar hur detta ska lösas.  

P-hus. Någon undrar varför parkeringen inte nämns i visionsfilmen, och om den är 
ämnad för temaparksbesökarna, och om tanken är att ta ut avgift på denna parkering. 
Samma yttrande undrar om företaget Sweco undersökt markförhållanden för 
byggandet av ett parkeringshus, och varför detta i så fall inte nämns i visionsfilmen?  

Trafiksäkerhet. Några anser att säkerhet vid passager över Bomstadvägen för 
motionsspår behöver studeras närmare, och lösas mer trafiksäkert. Någon betonar 
att det inte är bra idag och att med den förmodade trafikökningen behöver detta 
lösas på ett bra sätt! 

Cykel. Någon tycker också att det är bra med en ny cykelväg, och flera anser att 
cykelbanan bör förlängas ända ut till Bomstadbadet för att öka trafiksäkerheten. 
Någon anser att det bör byggas en planseparerad gc-väg till och från centrum till 
Skutberget. Någon undrar hur det blir gällande gatubelysning för gångvägar.  

Korsningen Bomstadvägen. Flera anser att det är bra med ny utformning av 
korsning, och någon lyfter också att korsningen till parkeringen bör dimensioneras 
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redan från början för att säkerställa att trafiken flyter på, för tex busstrafik och 
utryckningsfordon, trots köbildning till parkeringen. Några är oroliga för trafiken 
mellan Skutberget och Bomstad, och anger att sträckan är trafikerad redan idag. 
Någon anser att den västra entréns trafiksituation kommer att belastas hårt med 
året-runt-boenden, sommarboenden, besökare till Bomstadbadet, camping etc, och 
undrar hur detta ska lösas? Någon anser att Bomstatrafiken bör prioriteras vid 
västra entrén för att undvika köer. Några lyfter också att man bör anlägga en 
separat fil för vänstersväng in till Skutberget.   

Kollektivtrafik. Flera anser att det bör byggas flexibla hållplatslösningar med 
biljettautomater för kollektivtrafiken. Man efterfrågar också busshållplatser som är 
förberedda för att byggas ut så att flera bussar kan stå inne i vardera riktningen 
samtidigt under högsäsong. Någon annan anser att en hållplats för kollektivtrafik är 
tillräcklig och bör förläggas så att den tillgodoser samtliga entréer. Någon vill se 
gratisbussar ut till Skutberget från centrum. Flera tror att det kommer att bli ökat 
buller pga ökade trafikmängder i området. Någon föreslår att man bör länka 
samman Skutberget med Mariebergsskogen med fri kollektivtrafik.  

Bättre kommunikationer. En yttrande ser många fördelar med en temapark 
kombinerat med ett område för friluftsaktiviteter, och tycker förslagen är bra och 
täcker in det mesta, men har önskemål om bra kommunikationer som ger 
tillgänglighet till området under stora delar av dygnet. Någon anser att planerna är 
bra men undrar om man möjliggör för besökare att ta sig dit med cykel och 
kollektivtrafik, ex genom förbättrade övergångsställen och skyltar runt 
Bergvik/IKEA. 

Kommunens kommentar:  

Hållbar parkering. Det är viktigt att redan från början skapa en hållbar 
parkeringssituation. Redan idag är parkeringssituationen i den västra delen av 
området bristfällig med tanke på att spårcentralen utgår väster om Bomstadvägen. 
Målsättningen generellt är att fler ska välja att åka kollektivt eller cykla till 
Skutberget, men fram till att det sker måste parkeringslösningarna fungera.  

Avgifter. Om parkeringen ska vara avgiftsbelagd eller ej kommer att beslutas i ett 
senare skede. Nu prövas omfattningen av parkeringen, lägen och målsättningarna 
miljömässigt.  

Antalet parkeringsplatser kommer att öka från dagens totalt ca 320 platser till 
sammanlagt 1040 platser inom området. Vid högsäsong kommer det möjliggöras 
en extra sommarparkering med ytterligare 350 p-platser i Eriksbergsområdet som 
kan tas i bruk vid behov, för att säkerställa att inte friluftsområdets parkering tas 
över av temparksbesökare. Detta kan dock också påverka behovet av avgifter för 
att jämna ut skillnaderna.  

Temaparkens parkering/P-hus. Temaparken kräver en större parkering i 
anslutning till entréområdet. Parkeringen för temaparken nämns inte i filmen för 
visionen, men redovisas i övrigt i detaljplaneförslaget. Parkeringshus har nämnts i 
en utredning men inte prövats och ingår inte heller i detaljplaneförslaget.  
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Korsning Bomstadvägen. Genom att bygga om korsningen mot Bomstad kommer 
den genomgående trafiken att prioriteras högre än idag. Det innebär också att mer 
trafiksäkra passager för gående, cyklister och motionärer kommer att behöva 
prioriteras. Läget är redan idag trafikosäkert med cyklister, korsande motionärer 
mfl som blandas med turistande husvagnsekipage, lastbilar och snabba bilrörelser 
längs Bomstadvägen.  

Lågfartspassage/Västra entrén En lågfartspassage planeras därför mellan Gamla 
Bomstadvägen och spårpassagerna längst söderut. Här bör även anslutande 
cykelbanor korsa och den västra hållplatsen för buss placeras. En förlängning av 
cykelbanan till Bomstadbaden är en intressant tanke som kommer att prövas vidare 
inom ramen för pågående översiktsplanearbete. En planskild cykelbana mellan 
centrum och Skutberget får på samma sätt studeras vidare. Ny belysning får prövas 
inom pågående planering av belysningsutbyggnad inom kommunen.  

Att trafikmängderna skulle bli så stora att det uppstår kaos vid den västra entrén är 
inte troligt med de trafikmängder som prognosen visar på. Skillnaden i väster är 
marginell mot idag. Tidigare har campingen haft en infart till bl.a Caravan clubs 
fd område. Denna kommer dock att stängas för campingtrafiken.  

Hållplatser. Hållplatserna i området behöver ligga nära huvudmålet för resan för 
att kunna attrahera ett ökat bussresande. Det innebär att en hållplats för samtliga 
entréer är uteslutet om man vill hålla en hög tillgänglighet till Skutberget för alla 
målgrupper. Biljettautomater och eventuell gratistrafik får utredas vidare i fortsatt 
arbete. Utbyggbara hållplatser är fullt möjligt i flera lägen på området. Det gäller 
även cykelbanorna som föreslås förlängas fram till respektive entré. 

Varierande trafik. Trafikmängden kommer att variera som idag mellan sommar 
och vintertid när besöksantalet till Skutberget varierar. Trafiken bedöms utifrån 
prognosen inte öka i den omfattningen att man kommer att kunna registrera en 
tydlig bullerökning.  

 

Genomförande/tidplan  

Får ej bli ”tomma ord”. Flera yttranden lyfter att både visionen/planprogrammet 
och temaparken är bra och att det är viktigt att de blir verklighet och att planerna 
förverkligas. Någon uttrycker ”Jag gillar visionen och hoppas att den genomförs!” 
Någon yttrande lyfter att visionen är bra men är orolig för att den bara är tomma 
ord. Andra anser att ändringar i området bör göras innan eller samtidigt med 
temaparken så att inte Skutberget stängs utan istället öppnas från nya håll.  

Genomförande och ersättningsinsatser. Flertalet av de som har frågor eller 
synpunkter på genomförandet, lyfter frågan om Muminparken är en förutsättning 
för visionen. Någon undrar varför temaparken kopplas ihop med en upprustning av 
friluftsområdet och om kommunen kommer att sträva efter att förverkliga visionen 
även om muminparken inte blir förverkligad. Någon frågar vilka garantier som 
finns för att det som beskrivs i visionen kommer att genomföras och någon undrar 
när allt ska vara klart. Någon undrar vilka mått och steg kommunen vidtagit för att 
visionen/planprogrammet ska kunna genomföras. Att visionens innehåll, 
ersättningsanläggningar och utbyggnad av Skutberget måste förverkligas innan 
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Muminparken påbörjas återkommer i flera yttranden. Ett flertal trycker på att 
föreslagna ersättningsfunktioner i visionen måste finnas på plats innan befintliga 
anläggningar rivs. Någon undrar om det inte kommer bli någon upprustning av 
Skutberget om temaparken inte etableras? 

Förverkligande vid förändringar. Flera undrar om visionen eller delar av 
visionen kommer att förverkligas före temaparken, och någon undrar vad som 
händer med visionen om detaljplanen överklagas eller drar ut på tiden – kommer 
visionen förverkligas ändå? Knappt 25 yttranden frågar sammantaget vad som 
händer med ekonomin, naturen, området och visionen, om temaparken går i 
konkurs, om besöksantalet inte införlivas eller om temaparken inte blir av. Någon 
frågar sig vem som vågar ta på sig ansvaret för beslut.  

Tidplan och prioriteringar. Ett flertal frågar hur tidsplanen för visionen ser ut, 
och undrar vilka delar inom visionen som är mest prioriterade. Någon undrar också 
om det behövs en detaljplan för att hela eller stora delar av visionen/planprogram-
met ska genomföras. Någon anser att det finns mycket liten chans att göra denna 
vision verklig.  

Campingområdet. Ett 30-tal yttranden undrar över First camps tomträtt, och hur 
det påverkar visionen. Någon påtalar att kommunen inte har någon rådighet över 
bl.a skogsområdena mot Vänern och flera undrar vad som händer om First camp 
inte överlåter några ytor till kommunen. Flera undrar vad ett återköp av tomträtt 
från first camp kommer att kosta, och vad en förlikning om tidigare översvämning 
kostar? Någon yttrande anser att Skutberget ska tillhöra Karlstad kommun och inte 
arrenderas ut till någon, och ett par andra anser att kartredovisningen i visionen är 
missvisande eftersom First camps tomträttsområde inte är med.   

Ersättningsanläggningar/byggtid. Mer praktiska frågor handlar om när 
ersättningsanläggningen för motionscentralen ska börja byggas. Någon undrar över 
hur tillgängligheten till Skutbergsområdet kommer att se ut under byggnationstiden 
för Muminprojektet. Någon undrar hur vatten/avlopp för befintliga bostäder 
kommer att påverkas. Några undrar över byggtiden - om det blir ökat buller under 
byggtiden, vart Skutbergsbesökare (bad, motionärer mfl) kommer att hänvisas 
under byggtid samt vem som är ansvarig för befintliga ledningar under 
konstruktion.  Någon undrar över vem som beviljar tillstånd för arbeten i vatten.  

Medborgarinflytande. Någon anser också att företag, organisationer och 
privatpersoner bör vara med i såväl planeringen som i genomförandet av visionen. 
Någon anser att ett avtal om att inte exploatera med tidigare markägare bör 
respekteras. 

Kommunens kommentar: 

Samband vision/planprogram – detaljplan. Detaljplanen för temaparken utgör 
egentligen ingen förutsättning för visionen/planprogrammet. Dock är planen och 
planprogrammet så nära förknippade med varandra - genom de konkreta 
lösningarna, investeringsekonomin, samhällsvinsterna samt ersättningarna för ytor 
och funktioner - att om detaljplanen för temaparken av någon anledning inte kan 
genomföras, kommer planprogrammet behöva en omfattande översyn och troligen 
också omarbetas, vilket innebär en ny omfattande process. Till exempel kommer de 
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ekonomiska förutsättningarna vara helt annorlunda. Bland annat är vi då tillbaka i 
en situation där kommunen står med en gammal motionscentral som kultur- och 
fritidsnämnden redan 2016 bedömt inte är rimlig att investera i och som man 
behöver fatta ett nytt beslut kring hur man ska hantera. Eftersom området sedan år 
2005 också varit utpekat för att rymma kommersiella anläggningar och specifikt en 
Vänernära upplevelseanläggning, behöver ett politiskt beslut tas om man ska gå 
vidare. Om detaljplanen för temaparken inte realiseras kommer mycket stora delar 
av det som presenteras i visionen behöva omprövas, vilket innebär att satsningarna 
då kommer flyttas framåt i tiden.  

Mer exploatering i planprogram 2011. Förslaget till vision/planprogram ersätter 
det gamla programmet från 2011 eftersom kommunen i dagsläget gör andra 
bedömningar om hur man vill nyttja området. Dels pekar gällande översiktsplan ut 
ett större område för upplevelseanläggning än vad planprogrammet gjorde. 
Planprogrammet innehöll också satsningar på simbassäng och hotell i östra delen 
av området samt campingstugor i skogen mot Vänern mm, vilket förstärkte 
utvecklingen av de kommersiella verksamheterna i de östra delarna av Skutberget. 
Det gamla planprogrammet möjliggör dessutom utveckling av 
upplevelseanläggning på båda sidor om Skutbergsvägen vid entréportalen, vilket 
skulle göra att de som vill besöka områdena kring Skutbergsgården/stora 
badstranden skulle behövt passera rakt igenom en upplevelseanläggning, eller tom 
tvingas välja en helt annan entré.  

Behov tydliggöra ny inriktning. Eftersom utvecklingsönskemålen idag är mer 
inriktade åt att förstärka möjligheterna för såväl traditionellt som mer äventyrligt 
friluftsliv, rekreation, motion och badliv, fanns ett stort behov av att ompröva 
gällande planprogram, och tydliggöra inriktningen av friluftslivs- och 
rekreationsområde. 

Olika skeden i planeringen. Detaljplanen och visionen/planprogrammet skiljs åt 
och ligger inte i samma skede, eftersom frågan om etablering av en temapark på 
Skutberget utretts och prövats tidigare i olika skeden sedan 2005. 
Upplevelseanläggning är också utpekat i gällande översiktsplan som lämplig 
markanvändning på Skutberget. Såväl översiktsplan från 2012 och 
planprogrammet från 2011 har omfattats av en omfattande samrådsprocess där 
myndigheter, organisationer, allmänhet mfl fått möjligheten att lämna synpunkter i 
flera omgångar. I inledningen av temaparksprojektet inför uppdraget gjordes en 
lokaliseringsutredning för att utreda det mest lämpliga läget. Det gör att nästa 
skede för frågan om etablering av en upplevelseanläggning utgör detaljplan. För 
visions- och programområdet är förhållandet ett annat. Eftersom det gamla 
planprogrammet från 2011 har en mer kommersiell inriktning än vad som önskas 
för området idag samt att det genomförts en medborgardialog om önskemål till 
aktiviteter i området, fanns ett stort behov av att ta fram ett nytt planprogram.  

Medborgardialog som grund. Medborgardialogen genomfördes hösten 2017, med 
tre delar – dialog med föreningar som är verksamma i området samt föreningar 
som inte är det idag men skulle vilja vara det; arbetsgrupper med barn och unga i 
skolåldern; samt webdialogen med allmänheten som samlade nästan 2000 svar. 
Förutom utveckling av befintliga värden på Skutberget visade den samlade 
dialogen på att det fanns en tydlig önskan att komplettera området med inslag av 
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mer äventyrsbaserat friluftsliv, tex genom höghöjdsbana och äventyrslekplats för 
mindre barn. Utifrån detta har sedan planprogrammet utformats, med förslag på 
hur området också kan nyttjas på ett bättre sätt rent generellt, där idag outnyttjade 
ytor kan utvecklas till en sammanlänkande resurs för besökarna. Nästa steg för 
visionen/planprogrammet är ett godkännande parallellt med att detaljplanen antas, 
varefter genomförande och eventuellt detaljplaneläggning planeras påbörjas 
omgående. Stadsbyggnadsförvaltningen har ett pågående uppdrag att ta fram 
detaljplan för friluftsområdet.  

Tidplan. Visionen i sin helhet kan inte genomföras om detaljplanen inte vinner 
laga kraft, eller om beslutet för temaparken drar ut på tiden. Då kommer även 
utvecklingen av friluftsområdet ligga på vänteläge eftersom användningen av 
området är avhängig av vad som sker på de östra delarna som i dagsläget föreslås 
som temapark. Investeringarna är till stor del integrerade med varandra. Vissa 
delar som en gång- och cykelväg västerut fram till anslutande cykelväg från E18 
kan dock genomföras eftersom den behövs ändå, men omvandlingen av Skutberget 
kommer att kräva ett omtag om detaljplanen eller genomförandet av temaparken 
fastnar.  

Campingområdet. First camps/campingens område finns redovisat i 
programhandlingen på ortofotot på sid 25. Handlingen kompletteras dock med en 
karta på området i anslutande avsnitt om campingen.  

Handlingsplan/investeringsbeslut. Planprogrammet kommer att kompletteras med 
en handlingsplan som kommer att hantera tidsplanen för investeringarna. Dock 
kommer själva investeringsbeslutet tas i den sedvanliga budgetprocessen i 
kommunen. Det som prioriteras i programmet är anslutning med gång- och 
cykelväg västerut, ombyggnad av den västra entrén, förverkligandet av en 
höghöjdsbana samt en äventyrslekplats, samt ny startplats med anslutande spår för 
MTB. Om detaljplanen går igenom kommer ny servicebyggnad och badvik i väster 
vara högt prioriterad.  

 

Investeringsekonomi och driftskostnader 

Inköpskraft. Någon lyfter att visionen och planen saknar den positiva bilden av 
inköpskraft av danskar, tyskar och holländska campare.  

Kostnader. Ett 50-tal undrar över storleken på de kommunala kostnaderna för 
utredningar och genomförande och om det bekostas av skattepengar. Många är 
oroliga för kostnaden för skattebetalarna, och de flesta frågor är knutna till vilka 
kostnader som beräknas för skattebetalarna/Karlstad kommun för genomförandet 
av temaparken och ungefär hur stora de hittillsvarande kostnaderna varit för 
framtagandet av förslaget. Tex ifrågasätts vilka kalkyler/ beräkningar som finns, 
vad Karlstad kommuns totala investeringskostnader blir för infrastruktur så som 
vägar, el, vatten, avlopp, parkeringar, busshållplatser samt flytt av spår med 
belysning, ny badvik med muddring. Någon undrar även vad bevakningen kan 
kosta i området när parken är stängd. Andra vill veta på vilket sätt kommunen 
kommer att säkerställa att skattebetalarna blir ekonomiskt skadefria vid en 
eventuell avveckling av temaparken. Någon menar att ingen fullständig 
investeringskalkyl och SWOT-analys avseende kommunens åtaganden har utförts 
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som bedömer totalekonomin och riskerna för kommunen vilket betyder att 
föreslagen temapark saknar grund att stå på. Någon frågar också hur stora årliga 
kommunala intäkter vi kan räkna med från etablering av Muminvärlden, och har 
svårt att tro att det skulle vara så populärt att det skulle ge de intäkter som sägs.  

Skattemedel på motion/allmänna intressen. Någon anser att kommunen ska 
använda skattepengar på att utveckla de fina utrymmen som finns för motion, och 
flera uppger att man tycker att skattebetalarnas intressen bör gå före vinstdrivande 
bolag. Någon trycker på att allmänhetens rätt/intresse väger tyngre, och att 
skattemedel ska användas till viktiga saker som Karlstadbor ska vara med och 
bestämma över. Någon lyfter att kommunala kostnader inte ska gynna privat aktör 
och missgynna allmänheten.   

Investeringsmedel friluftsområdet. Ett flertal yttranden undrar om det finns 
ekonomiska medel avsatta till genomförandet av visionen, hur den är tänkt att 
finansieras, samt hur mycket skattepengar visionen och alla förslag kommer att 
kosta Karlstadborna. Någon undrar om det är vinst eller överskott av pengar från 
Muminparken som ska finansiera för bygget av delarna i visionen. Någon saknar 
kostnadsberäkningar för de ersättningsfunktioner som visionen beskriver, och 
några yttranden anser att ersättningsinvesteringar i form av ny motionscentral etc 
bör bekostas av Mumin. En yttrande lyfter frågan om finansieringen inte går ihop, 
vad händer då. Ett par undrar också vem som står för kostnaden om budget inte 
hålls för väg och parkering. Någon undrar vem som bekostar rivningen av 
motionscentralen och Skutbergsgården?  

Saknar tidigare upprustning. Flera undrar varför det inte har investerats runt 
Skutberget tidigare, och varför kommunen inte varit intresserade av att utveckla 
Skutberget innan temaparken blev aktuell? Flera undrar vem som har ansvar för 
underhåll idag, och man anser att driften har misskötts under en tid. Bla lyfts att 
löpspår och belysning har förfallit. Någon anger att First camp får bidrag idag men 
missköter sitt underhåll. En yttrande anger att mar inte vidtagit åtgärder då det 
behövdes, och nu ser temaparken som en lösning då det annars kommer kosta 
mycket att rusta upp.  

Bra med underhåll. Någon lyfter att det är utmärkt att rusta upp friluftsområdet 
efter så många år av eftersatt underhåll.  

Saknas investeringsbeslut. En yttrande anser att det saknas en investeringsbudget 
för satsningar på hela området från skattebetalarna, Muminvärlden, kommunen, 
First camp samt uthyrning/försäljning av mark.  Flera frågar vad som händer om 
temaparken går i konkurs eller läggs ner innan kommunen fått sin investering 
återbetalad, och någon efterfrågar en plan för detta scenario.  

Folkhälsa. Ett par yttranden lyfter också att beslut att ta bort Skutberget kommer 
påverka kostnaderna för sjukdagar, pga en försämrad folkhälsa.  

Kommunens kommentar: 

Kostnader. Frågor om investerings- och utredningskostnader mm rörande 
detaljplanen för temaparken besvaras i kommunens samrådsredogörelse avseende 
detaljplanen för temaparken.  
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Gjorda investeringar. Kommunen har genom åren gjort många olika investeringar 
i området. Bland annat när det gäller utveckling och underhåll av motionsspår, 
fotbollsplaner och att skapa möjlighet för olika fritidsaktiviteter. Till det kommer 
insatser och investeringar från olika privatpersoner, föreningar och företag. 

Investeringsbudget. För visionen/planprogrammet finns ingen finansieringsbudget 
avsatt än, eftersom planprogrammet ska pröva omfattningen och 
genomförbarheten i programförslaget. Det har dock påbörjats ett arbete att ta 
fram en handlingsplan som ska behandla förslag till utbyggnadstakt, kostnader 
samt prioriteringsordning och vilka av förslagen som skulle kunna realiseras även 
om detaljplanen för temaparken av någon anledning inte kan genomföras. Där 
hanteras även samband med övriga byggen i området mm utifrån syftet att 
minimera påverkan för motionärer, badande, camping och friluftsbesökare. 
Handlingsplanen är tänkt att tas i samband med godkännandet av 
planprogrammet. Konkreta investeringsbeslut för visionen hanteras dock separat 
inom ramen för den vanliga politiska budgetprocessen.  

Beslut om ekonomi. Kommunens totala budget baseras alltid på de skatteintäkter 
som kommunen får, vilket utgör grunden för den kommunala ekonomin. Som en del 
av vår demokratiska samhällsstruktur beslutar den högsta folkvalda kommunala 
instansen, dvs kommunfullmäktige, över kommunens investerings- och driftsbudget 
för olika frågor och vilken ram olika förvaltningar får att röra sig med.  

Upprustningsbehov. Skutberget har under lång tid varit eftersatt precis som flera 
yttranden anger. Investeringsbeloppet för att rusta och utveckla området idag 
kommer därför att landa på omfattande belopp eftersom såväl byggnadsbeståndet, 
spårområden, belysning mm är kraftigt eftersatta. Tanken år 2006, när området 
uppläts åt First camp, var att få en större aktör som tar över ansvaret för både 
driften och utvecklingen av området. First camp har satsat omkring 30-40 miljoner 
kr på att lyfta campingverksamheten i området vilket varit positivt. När 
hyresavtalet i december 2016 löpte ut, valde kommunen att återta ansvaret för den 
del av området som omfattar de allmänna byggnaderna och ytorna, och har 
genomfört en del upprustning.  

Markbyte. En överenskommelse har träffats mellan Karlstads kommun och brf 
Vermelandia Stugor om ersättning för en översvämning som inträffade 2014. 
Beslut i frågan ska tas i kommunfullmäktige. Överenskommelsen innebär att 
kommunen betalar 8,55 miljoner kronor i ersättning till Vermelandia Stugor för de 
skador som uppkom på företagets anläggning för camping. Frågan om ersättning 
är komplicerad eftersom den bygger på ett arrangemang för dikning som ordnades 
på 1940-talet, ett s k dikningsföretag. Syftet då var att dika marken för 
jordbruksändamål, vilket den inte används för längre. Det ursprungliga 
ersättningskravet på kommunen uppgick till närmare 20 miljoner kronor. Som en 
del av uppgörelsen ingår också ett tillägg med en överenskommelse om att byta två 
områden mark mot varandra. Den mark som Karlstads kommun får vid bytet är 
skogsområdet som ligger mellan campingen och Vänern, kullen vid den föreslagna 
pulkabacken, ängarna och husvagnsområdet norr om den föreslagna badviken 
fram till Fintatorps gård samt kullen med de troliga lämningarna efter det 
ursprungliga Fintans torp som tros ha anor så långt bak som till 1500-talet. 
Marken kan bland annat användas för att bygga en ny badplats för allmänheten, 
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skapa en ny entré i väster samt i öster med ett nytt entréområde till stora 
badstranden mm. Vermelandia Stugor tillförs i sin tur mer ängsmark norr om den 
befintliga campingen för att kunna utveckla campingverksamheten på ytor som 
bättre ansluter till befintlig camping. Marknadsvärdet för de två områden det 
handlar om är nästan identiskt – kommunen betalar First Camp 200 000 kronor 
utöver själva bytet. Bytet är alltså bra för båda parter.  

Underhåll. Sedan kommunen tog över driften från First camp har kommunen fått 
beröm från föreningsverksamma i området som anser att bl.a ängar, städning mm 
underhålls bättre, men kommunen har dock med dagens driftsbudget en mycket 
ansträngd situation eftersom området har flera mycket eftersatta byggnader, stora 
ytor med ängar, skog och spår som ska skötas.   

Viktiga investeringar. Av samtliga investeringar som planeras bedöms alla komma 
kommunen och dess invånare till nytta, oavsett om det är satsningar på vatten och 
avlopp, el, dagvattendammar, nya hållplatser mm, genom att området blir mer 
tillgängligt, mer attraktivt att besöka för fler samt kapacitetsmässigt klarar att ta 
emot fler besökare. Det finns också en hel del strukturella problem på området som 
t.ex hur turistbussresor som angör Skutberget för att titta på Vänern leds in på 
området, och där besökarna hamnar på badstranden bland badgästerna, med t.ex 
kulturella fotokonflikter som följd. Området har en trogen skara besökare av 
motionärer, föreningsmedlemmar och friluftsbesökare. Medborgardialogen i 
september 2017 visade dock tydligt att området skulle kunna locka många fler 
besökare och föreningar med en lite annan utformning, och att även många av de 
som besöker området idag skulle uppskatta en utveckling av området. 
Investeringarna bedöms således som viktiga för att få till ett attraktivt område som 
kan lyfta området till ett besöksmål för samtliga karlstadbor. 

Arkitektskisser. Fram till samrådet har konsultutredningar för visionen omfattat 
sammanlagt 584.000 kr för arkitektskisser.  

Arbetstillfällen, näringsliv och besökare 

Arbetstillfällen. Ett 30-tal yttranden lyfter att det är positivt med satsningarna och 
förslagen som skapar mer jobbmöjligheter. Någon frågar om antalet arbetstillfällen 
och om det är året-runt-anställningar. 

Gynna besöksnäringen. Ett 50-tal anser att planerna kommer att gynna 
besöksnäringen. Ca 25 yttranden lyfter att detta är bra för turism, näringsliv och 
arbetstillfällen.  

Saknar riskanalys. Negativa yttranden saknar en fullgjord riskanalys och en cost-
benefit-analys ur nationalekonomiska termer och menar att förstudien är hafsigt 
gjord, att många utredningar är renodlade gissningar gällande besöksunderlag och 
beräknade kostnader/intäkter. Någon menar att besökarna kommer utebli och 
parken kommer att gå i konkurs.  

Besöksantal. Någon undrar också hur kommunen grundat sin åsikt att 
Muminvärlden kommer att fortsätta vara så populärt att det utgör en marknad. 
Någon undrar också varför kommunen inte beställer en utredning av ett eventuellt 
lägre besöksantal.  
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Besöksanläggning barn. En yttrande lyfter att det behövs en besöksanläggning för 
barn.  

Viktigt med satsning. En yttrande betonar att satsningar på företagande, 
entreprenörer, etableringar och utveckling är väldigt viktiga för att vi inte skall 
halka efter mer än vi redan gjort mot andra städer i Sverige. Yttranden menar också 
att det faktum att en del karlstadbor nu manifesterar att Karlstad inte vill ha 
utveckling är mycket dåligt för vår "image" mot andra företag som tittar på städer 
att etablera sig i, eller företag som tänkt utöka sin verksamhet här. 

Kommunens kommentar:  

Antal anställda. Muminvärlden OY i Finland har ca 10 heltidsanställda i 
organisationen och ca 250 säsongsanställda. De bedömningar som företaget gjort 
är att det för Karlstads räkning kommer att bemannas på likartat sätt. 

Riskanalyser. När företag vill etablera en verksamhet i Karlstad ser kommunen på 
lämplig placering utifrån vad planen tillåter, vilket är kommunens roll. Att göra 
riskanalyser på olika typer av verksamheter ligger inte inom kommunens 
ansvarsområde. Företaget har eget ansvar att ta fram riskanalyser för att se om 
deras investering kommer att ha ekonomisk bärighet. Det kommunen tagit del av är 
en förstudie som beställts av Business Värmland och en turismekonomisk rapport 
framtagen av HUI Research AB som beställts av Business Värmland och Visit 
Värmland. Rapporternas resultat visar på goda möjligheter till att bedriva den här 
typen av verksamhet i Karlstad. 

Internationell spridning. Muminberättelserna omfattar romaner, bilderböcker, 
serier och tecknade filmer som har en stor internationell spridning. Enligt uppgift 
är Tove Janssons berättelser om Muminfamiljen mest populära i Japan och andra 
asiatiska länder, men även i Storbritannien, Norden och Polen. 

Antal besökare. Dagens Muminvärlden i Nådendal i Finland lockar cirka 200 000 
besökare varje år och Tove Janssons böcker är fortfarande mycket populära både i 
Norden och Asien. Företaget Muminvärlden bedömer att en sagovärld i Karlstad 
skulle ha förutsättningar att locka minst lika många besökare som i Finland. Det 
bor omkring sex miljoner människor inom en radie av ungefär tre timmars bilresa 
från Karlstad. 

Påverkan etableringsvilja. Kommunen instämmer i synpunkten att debatten, på det 
sätt den förts i Karlstad, kan påverka den etableringsviljan i Karlstad negativt, 
vilket i förlängningen skulle kunna påverka såväl skatteintäkter som framtida 
möjligheter till en brett utbud av olika typer av jobb för karlstadborna.  

 

Demokrati  

Odemokratisk process. Ett antal yttranden har berört den demokratiska processen. 
Någon anser bl.a att demokrati ska pågå hela tiden inte vart fjärde år, och andra 
menar att exploatera ett välbesökt friluftsområde som skänkts till Karlstadborna 
och stängsla in en populär badvik är omoralisk och odemokratisk. Någon undrar 
hur det kan påstås att vi lever i ett demokratiskt samhälle när våra politiker vill 
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Kommunallagen, 8 kap. Delaktighet och insyn: 
Folkinitiativ 
2 §   Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst 

tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen 

(1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, 

ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, 

uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och 

uppgift om deras adresser. 

 

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit 
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. 

driva igenom ett Muminland på Skutberget trots att 61 % av Karlstads invånare är 
negativa till det?  

Korruption. En annan yttrande menar att Skutberget är ytterligare ett exempel på 
att auktoritär politik inte fungerar, och några anser att genomförda utredningar 
känns beställda med förbestämda resultat, och att en utredning om korruption bör 
göras gällande hanteringen av Skutberget. Några efterfrågar också en 
folkomröstning för den demokratiska bildningen och utvecklingen i Karlstad. 
Någon yttrande lyfter även att det funnits en facebooksida som drivits av personer 
med jävig position som har insyn i projektet.  

Kommunens kommentar:  

Korruption/facebook. Vad gäller korruptionsanklagelserna så är det bara att 
konstatera att alla handlingar är offentliga. För att inte landa i misstankar om jäv, 
så har kommunen tagit hjälp av externa utredare. Vad gäller facebook-sidan så 
har vi yttrandefrihet i Sverige, det innebär att alla invånare har rätt att starta till 
exempel en grupp på sociala medier och att de där kan uttrycka sina åsikter i 
nästintill vilken fråga de vill så länge de förhåller sig till lagen. Kommunen kan 
inte lägga sig i detta.  

Demokratiska systemet. Vi har val vart fjärde år och det är som bekant då vi väljer 
våra politiska företrädare. Dessa politiker arbetar sedan på det mandat som 
Karlstadsborna givit dem för fyra år i taget. Ibland innebär detta att politiken 
fattar beslut som inte alla invånare i kommunen är eniga om. Sedan arbetet med 
Skutberget påbörjades för ett antal år sedan har det i september förra året hållits 
ett val och vi kan konstatera att det, precis som innan valet, fortfarande finns en 
majoritet i kommunfullmäktige som avser att fortsätta visionsarbetet för 
Skutberget. Vi har på så vis redan haft ett val där man kunde valt bort partier om 
man kände att Skutbergsfrågan var avgörande för en själv.  

Det finns två sätt att få till en folkomröstning. Det ena sättet är att frågan lyfts av 
ett politiskt parti och att kommunfullmäktige röstar för det. Det andra sättet är att 
tio procent eller mer, av de röstberättigade kommuninvånarna lämnar en 
namninsamling till kommunfullmäktige där frågan sedan tas upp. Inget av dessa 
båda alternativ har skett, därför har frågan om folkomröstning aldrig blivit aktuell.  
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Planeringsprocessen och planeringsförutsättningar  

Förenlighet med översiktsplan 2012. Ett antal yttrande anger att visionen går mot 
gällande översiktsplan. Någon undrar om kommunen håller på att hoppa över 
planprocessen för en ny översiktsplan om ett nytt planprogram föreslår saker som 
inte stämmer överens med gällande översiktsplan. Ett antal undrar också hur 
vanligt det är att kommuninvånare läser en översiktsplan (med anledning av 
utpekat område för upplevelseanläggning). 

Planprogram 2011. Flera menar att visionen och det nya planprogrammet samt 
detaljplanen inte är förenliga med planprogrammet från 2011. Någon anser att 
planprogrammet från 2011-08-31 ska gälla. Någon undrar vilka motiven är för 
avsteg från det beslutade planprogrammet från 2011 och de krav som anges som 
t.ex att det ska vara en åretruntverksamhet.  

Vagt. Ett flertal anser att visionen är löst formulerad och vag. Flera anser också att 
den är svår att ta ställning till, och att det inte framgår av visionen vad som ska 
genomföras. Bl.a uttrycker flera att visionen inte uttrycker så mycket ”att detta ska 
ske” utan det är väldigt många formuleringar som ”detta kan ske”, ”skulle kunna”, 
”är möjligt”, ”föreslås” etc, vilket gör det svårt att veta vad som blir av och inte. 
Någon menar att en vision är en dröm som man sällan kan lita på och som inte blir 
verklighet, och någon annan menar att den är väldigt överdriven i förhållande till 
verkligheten.  

För detaljerat. Någon ifrågasätter dock om planprogrammet behöver vara så 
detaljerat. 

Villkorat. Ett flertal anser att visionen är ett sätt för att få igenom detaljplanen. 
Några menar att visionens syfte är att mildra motståndet mot temaparken, mjuka 
upp och skapa ett gillande hos allmänheten, genom att beskriva mildrande åtgärder 
mot de skador som en anläggning av Muminparken innebär. Flera lyfter att 
visionen känns som en reklamprodukt som upplevs ha ett marknadsföringssyfte, 
som ett lockbete för detaljplanen. Några ställer den konkreta frågan om 
detaljplanen och temaparken måste förverkligas för att visionen och 
planprogrammet ska förverkligas. Några tycker att det är utpressningstaktik och 
dåligt att säga att det inte blir något med visionen om det inte blir något med 
temaparken. Någon anser att det är märkligt att presentera en vision som är 
avhängig etableringen av ett företag.  

Förskönande bild. Någon lyfter att visionen ger en förskönande bild genom att 
ögat luras av visionens illustration. Någon saknar realistiska ritningar för vad som 
ska byggas samt anser att planerna är fyllda med osanningar och är missvisande.   

Juridisk bärighet. Flera undrar vad visionen/ planprogrammet har för rättslig 
status och menar att den lätt kan brytas, att den inte förpliktigar eller har någon 
juridisk bärighet. Någon lyfter att det är ett genomtänkt planeringsarbete som kan 
gör Skutberget mer attraktivt. 

Genomtänkt. Ett 20-tal lyfter att både programhandlingen och förslaget till 
detaljplan är bra/väl genomtänkta/intressanta/ ser lovande ut – och någon uttrycker 
också att de ser fram emot ett Skutberget med mer aktiviteter och bättre service. 
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Samtidig planläggning. Några undrar också varför detaljplanen för temaparken 
och Vision/planprogrammet skiljs åt, och tycker att detaljplanerna för båda 
delområdena borde göras samtidigt, alternativt hanteras i en enda detaljplan för 
hela området. Någon ifrågasätter varför det inte görs en detaljplan för ”vision och 
planprogram” innan man genomför detaljplan för temaparken. Gällande 
friluftsområdet anser yttranden att politiken först borde ha lagt en vision för 
utveckling av möjligheterna till friluftsliv, motion, sport, idrott och 
naturupplevelser, och därefter presentera ambitionen att låta muminparken etablera 
sig på Skutberget. Någon undrar varför det inte planerades för ersättningsområdena 
(visionen) innan det beslutades att detaljplanen skulle prövas, dvs vad yttranden 
menar är ”rätt ordning”. Någon anser att det är lätt att tro att visionen är en del av 
detaljplanen för temaparken.  

Lokalisering. Några saknar eller anser att utredningen om alternativa 
lokaliseringar är bristfällig. Några yttranden trycker på att karlstadborna borde få 
vara delaktiga i placeringen av av en temapark. Någon anser att det är oklart varför 
Värmland och Karlstad är enda alternativet för en temapark. Någon annan anser att 
det vore slut för Karlstad om temaparken förläggs på annan ort. 

Avgränsning programområdet. Ett par yttranden ifrågasätter avgränsningen av 
Skutberget och undrar hur kommunen kan slå fast att stora delar av Sörmon söder 
om E18 ingår i Skutberget.  

Medborgardialogen. Ett 10-tal undrar varför en medborgardialog inte genomförts 
tidigare och i planarbetet, och någon undrar hur kommunen samarbetat med sina 
invånare. Någon anser att planen försigåtts av en odemokratisk process. Någon 
menar att visionen och detaljplanen strider mot EU-direktiv 2011/92 att människor 
ska få möjlighet att påverka planer i tidiga skeden. Någon annan menar att 
medborgardialogen inte berörde hela Skutberget, och menar att detta är ett tecken 
på diktaturstyre. Någon menar att medborgare förbjudits att uttrycka åsikter om 
Muminparken i den medborgarenkät som kommunen skickade ut om Skutberget.  

Tydlig struktur. Någon anger att planprogrammet har en tydlig struktur.  

Konsekvensbeskrivningar. Ett flertal lyfter att man saknar olika typer av 
utredningar. Fler lyfter att man saknar en miljökonsekvensbeskrivning. Någon 
efterfrågar en allmän konsekvensanalys beträffande allmänhetens tillgång till 
grönytor, badstränder, boende på arrendetomter, ökad belastning på naturen med 
ökad trafik, ökade utgifter för skattebetalarna för alla förberedelser som är gjorda 
och som tillkommer.  

Folkhälsa. Flera efterfrågar en utredning om folkhälsa som visar hur förlusten av 
ett rekreationsområde påverkar invånare. Någon undrar hur kommunen mäter 
kostnader/intäkter på friska/sjuka invånare pga välmående, rörelse i natur och 
friluftsliv och någon frågar om kommunen utvärderat Skutbergets betydelse för att 
motverka psykisk ohälsa genom vistelse i natur. Någon undrar också om 
kommunen beräknar behovet av rekreation i framtiden, och om etableringen på 
Skutberget beaktar tillgängligheten till grönområden i framtiden när staden förtätas.  

Andra yttranden lyfter att det är bra att friluftslivet får upprustningar eftersom det 
gynnar folkhälsan.  



  Dnr KS-2017-238     Dpl 80 sid { PAGE 
} ({ 

NUMPAGE
S }) 

 
 
 
Annan planering. Någon lyfter att vision strider mot Karlstads kommuns 
naturvårds- och friluftslivsplan del 3 – Värdefulla naturområden 2016. Någon 
annan hänvisar till Naturvårdsverkets och riksdagens rekommendationer att 
naturupplevelser, friskvård och vistelse i orörd natur är framtiden – och undrar hur 
väl kommunens planer stämmer med det?  Samma yttrande hänvisar också till 
regeringens proposition 2009/10:23 natur och friluftsliv och hållbart brukande, som 
anger att friluftsliv är ett allmänt intresse och att friluftslivets behov av tillgång till 
attraktiv naturmiljö ska beaktas i samhällsplaneringen, och man undrar om 
kommunen har gjort detta.  

Någon undrar om den europeiska kommissionen varit delaktig under något skede i 
den här processen.  

Kommunens kommentar:  

Gällande översiktsplan. I kommunens gällande översiktsplan är angiven 
markanvändning för Skutbergsområdet söder om Bomstadvägen 
upplevelseanläggning. På större delen av området pekas rekreationsvärdena ut 
som ett allmänt intresse, men det innebär ändå att området är avsatt i kommunens 
planering som lämpligt för upplevelseanläggning, vilket planerad sagopark 
bedöms rymmas väl inom.  

Utdrag ur gällande 

Översiktsplan för 

Karlstads kommun 

2012 angående 

gränser för upp-

levelseanläggning 

på Skutberget.   
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Lägger fast kommunens inriktning. Det är förståeligt att många uppfattar 
visionen/planprogrammet som oklar eftersom det är det första mer konkreta steget 
i detaljplaneprocessen vilket skiljer sig kraftigt från detaljplanen som är juridiskt 
bindande. Visionsarbetet startade flera år tillbaka i tiden, när Kultur- och 
fritidsnämnden började fundera över hur området skulle nyttjas när hyresavtalet 
för byggnader mm med First camp löpte ut. För att ge upprustningen mer status 
och en hantering som följer Plan- och bygglagens ordningsföljd valde kommunen 
under processen att komplettera visionen genom att formulera ett planprogram, 
som blir mer styrande.  

Juridiskt ej bindande. Visionen /planprogrammet är inte juridiskt bindande. Det 
innebär att visionen/planprogrammet enbart lägger fast en inriktning hur 
kommunen vill utveckla området. Eftersom avsikten i detta fall är att arbeta för ett 
genomförande kommer planprogrammet kompletteras med en handlingsplan för 
övergripande genomförandefrågor inför godkännandet. Programmet ligger sedan 
till grund för det fortsatta uppdraget att ta fram en eller flera detaljplaner för 
området.  

Formuleringar för ett samråd. Ett program är det första steget för att sy ihop ett 
flertal olika intressen på en och samma plats, därefter sker samrådet där man 
hämtar in synpunkter på förslaget från myndigheter, organisationer, föreningar, 
sakägare mfl. Att i samrådsskedet formulera handlingen som att ”detta ska ske” 
lämnar inget utrymme för förändringar, vilket vore missvisande. Till godkännandet 
kommer dock formuleringar kring förslagen i handlingen justeras för att bli mer 
tydliga.  

 

Önsemål och synpunkter på aktiviteter i planprogrammet 

Andra aktiviteter. Många yttranden föreslår alternativa nyttjandeformer i stället 
för temaparksområdet men delvis även för visionsområdet. Dessa redovisas under 
avsnittet Bevara Skutberget. En del efterfrågar andra aktiviteter medan andra anser 
att för mycket aktiviteter och iordningställande innebär att friluftsområdet spolieras 
och blir mer av en aktivitetspark än ett friluftsområde.  
 
Alla målgrupper. Några yttranden lyfter att man vill se att Skutberget utvecklas 
för alla målgrupper – inte bara målgruppen 3-10 år, t.ex genom att satsa på hälsa, 
motion och en friskvårdscentral som alla kommuninvånare kan dra nytta av.  

Motionsspår. Någon lyfter att man inte bör glömma bort att utveckla 
motionsspåren, som är utnämnda till Sveriges bästa motionsspår. Ett yttrande 
trycker på att det är av vikt att motionsspår läggs så skyddat som möjligt från 
bilvägar, och hålls separerade från gång- och cykelvägar, och pekar på att det 
behövs säkra övergångar över bilvägar, till exempel upphöjda fartnedsättande 
övergångsställen. Några anger att utvecklingen ser positiv ut och att motionsspåren 
bör ligga i anslutning till en ny serviceanläggning, och att det är av vikt att 
motionsspår läggs så skyddat som möjligt från bilvägar, och separerat från gång- 
och cykelvägar. Flera efterfrågar väl underhållna motionsspår med spår för hund, 
jogging, skidor, och någon undrar varför de inte underhållits under senare år.  
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Någon saknar idéer för utveckling av motionsspår i Sörmonskogen.   

Bad och grillplatser. Bad och grillplatser efterfrågas av många yttranden. Någon 
efterfrågar fler fikabord, rast- och grillplatser runt omkring i området, även utefter 
spåren. Någon efterfrågar fler iordningsställda grillplatser i skogen och vid vattnet. 
Någon önskar fler grillplatser både i skogen och nere vid vattnet, samt en 
uppfräschning av befintliga grillplatser.  

Bra med volleybollplanerna i området.  

Föreslagna nya aktiviteter i visionen/planprogrammet.  

Någon efterfrågar en badplats med fina badbryggor. (Hopptorn – se nedan) 

Mountainbike (MTB). En yttrande anser att det är bra med ny startplats för 
mountainbikespår. En yttranden önskar en MTB-slinga som kopplas ihop med 
Sörmon och som märks ut som MTB-led. Någon önskar en cykeltvätt/möjlighet att 
spola av cykeln i anslutning i anslutning till startpunkten. Någon önskar även en 
möjlighet att hyra cykel på området.  

Tunet och/eller Sportfältet bör också vara förberett att kunna användas som start- 
och målområde i idrottstävlingar. 

Någon vill att Tunet och/eller Sportfältet förbereds för att kunna användas som 
start- och målområde i idrottstävlingar med förberedelser för möjlig montering av 
start- och målfållor, tidtagningsutrustning, informationsskärmar, 
högtalaranläggningar och liknande. 

Någon efterfrågar fler sittplatser i Vänerskogen. Sittplatser bör ordnas på många 
platser, både i form av naturmaterial såsom bearbetade stubbar och lämpliga stenar, 
eller murar, men även enklare vädertåliga parkbänkar. Fördelaktigt om de är 
placerade så det finns platser både i skugga och i sol, och i närheten av, men inte 
direkt intill, motionsspåren genom Vänerskogen.  

Flera lyfter att det verkar trevligt och positivt med en ny pulkabacke och 
badstrand. Badplats med fina badbryggor lyfts av flera.  

Någon tycker att man bör bevara mycket men bygga en ny restaurang.  

Flera betonar att man önskar en höghöjdsbana som skulle passa utmärkt i 
skogen strax ovanför Motionscentralen istället för nu föreslagits strax intill E18. 
Att swisha fram bland träden ska man göra i ett tyst område. Höghöjdsbanor, 
motorikbana, Någon önskar en utveckling av motorik- och samarbetsbanor. 
Någon önskar att kommunen bygger banor i skogen och satsa på barn i alla åldrar. 
Äventyrsbana som är gratis och lämplig för alla åldrar.  

Lekplatser har efterfrågats av flera yttranden.  

Fotbollsplaner. Någon lyfter att man önskar fotbollsplaner. Som ett alternativ till 
temapark har även föreslagits en fotbollsarena.  

Vänerskogen. Visionen är bra, men bör kompletteras med att skapa 
promenadstigar längst vattenlinjen. Någon lyfter att man vill att befintlig 
promenadstig från motionscentralen och söderut, med de cementgjutna delarna vid 
Skutbergsgården bevaras.    
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Prioritera aktiviteter för cykel/MTB, vandring, rullskidor, skate etc.  

bastu för kallbad. Bastun vid vattnet bör vara eldriven istället för vedeldad, pga 
brandrisken och för att det är effektivare.  

Satsa på nya lokaler där både ute- och inomhusträning möts med ett större 
fokus på friskvård för äldre vore fantastiskt. 

Kioskverksamhet. Önskemål på strandcafé, kiosk, glassförsäljning har framförts i 
samband med andra frågor.  Någon önskar en kiosk vid stranden.  

Önskemål på nya aktiviteter till visionen/planprogrammet 

Båtbussar och gästhamn. I några yttranden efterfrågas tilläggsplats för båtbussar 
samt en brygga för besökande fritidsbåtar. En yttrande anser att man bör satsa på 
restaurangen ihop med en mindre gästhamn för båtar nedanför serviceanläggnin-
gen. En annan menar att om planerna skulle kompletteras med gästhamn för 
båtturister och båtbussar så ökar det attraktionskraften för hela Vänern som 
utflyktsmål via båt. 

Hopptorn efterfrågas av flera yttranden från allmänheten. Varför byggs inget 
hopptorn, då barnen önskade det i sin dialog?  

Någon önskar att kommunen omvärldsspanar och kollar omkring i Sverige och 
världen för att inspiration och unika idéer.  

Sim- och vattenaktiviteter. Några yttranden är positiva till upprustning av 
området, och tycker att förslaget ska kompletteras med en 50 meters utomhus 
simbassäng, vilket skulle tillföra kommuninvånare samt besökare mycket glädje 
och motion. Någon saknar ett friskvårdsfokus och en 50-metersbassäng. Låt 
skutberget bli en plats för alla som inte har råd med vad som helst.  

Vattenland. Någon önskar ett vattenland med båtuthyrning. Någon vill att man 
utvecklar vattenytorna mer.  

Gratis korthålsbana för golf. Någon önskar en gratis korthålbana för golf.  

Någon efterfrågar en Vattenrutschbana. 

Någon saknar ett riktigt ordentligt utegym.  

Hundbad. Någon anser att Skutberget borde ha ett RIKTIGT hundbad som 
kommunen sköter om. En strand där både människor och hundar är tillåtna att 
vistas och bada tillsammans. Någon annan anger att om temaparken blir av, är det 
viktigt att ett hundbad finns på lämplig plats på skutberget.  

Någon vill att man ska satsa på att anlägga boulebanor, tennis, och 
paddeltennisbanor. Någon annan vill att man ska fokusera på aktiviteter för barn, 
tonåringar och pensionärer med vandringsleder, föreläsningar, yoga, repellering, 
linbanor, klättring, balansaktiviteter och skatebanor.  

Skatepark. Någon lyfter att man borde fokusera på ungdomar istället, och få ett 
komplement till skärmar och tv-spel, t.ex en skatepark. Någon vill att man hämtar 
inspiration från vilda parken i Väse, och bygger en vilda park i större format och 
med fler aktiviteter. 
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Frisbeegolftävlingar. Visionen och planerna för friluftslivet ser fina ut, men man 
borde vidareutveckla frisbeegolfbanan för att kunna arrangera tävlingar. 

Utflyktsmål för skolresor. Gör Fintatorp med omgivningar till Naturskola dit 
skolor kan komma på temadagar. Kombinera detta med exempelvis höghöjdsbana, 
befintlig discgolf och uthyrning av mountainbikes. då kan man sälja in det till 
skolresor. 

Naturturism är det man vill ha idag.  

Fina fotbollsplaner, som bl a kan locka ungdomsturneringar. 

En korthållsbana för gratis golfspel. 

Någon anger att de tycker att det är ett mycket bra förslag, med en fin balans 
mellan befintligt friluftsliv och temapark i förslaget. Yttranden skulle dock vilja se 
ett Vänerakvarium i området också. 

Amfiteatern omnämns väldigt lite, knappt alls, i visionsdokumenten, och i 
visionskartan med alla pluppar finns inget nummer eller plupp för denna teater. 
Vad är planen för denna yta egentligen? 

Skutberget är inte i behov av någon skogskonst/naturkonst, naturen är redan 
vacker.  

Bygg ut Skutberget till ett friluftscenter som Isaberg. 

 

Kommunens kommentar:  

Inför arbetet med visionen genomfördes en medborgardialog som visade på att 
större delen av de som yttrat sig kring framtida Skutberget vill se utveckling av nya 
fritids- motions- och friluftsaktiviteter. De aktiviteter som toppade önskemålen 
utgjorde mer äventyrsbaserade friluftsaktiviteter.  

Medborgardialogen visade på behov av fler grillplatser pga högt tryck på de 
befintliga områdena för grillning. Programförslaget omfattar därför förslag till 
fler grillplatser såväl i skogen som invid vattnet. Förslaget innebär även en ny 
badvik i väster.  

En utveckling av spåren utgör en viktig fråga för Skutberget som behöver utredas 
vidare i fortsatt arbete. Trafiksäkerhet i korsningar med Bomstadvägen utgör en 
sådan fråga som behöver klargöras, liksom möjligheten till nya kopplingar på 
Skutbergets spårområden i Sörmoskogen. Befintliga motionsspår kommer även i 
framtiden passera de vattennära områdena från Skutbergsgården och västerut, 
som utgjorde en av de viktiga parametrarna i utpekandet till Sveriges bästa 
motionsspår. Med en ny servicebyggnad i väster blir kopplingen tydligare till 
spårcentralen väster om Bomstadvägen.  

En hel del av de förslag på aktiviteter som kommit in som alternativ till temaparken 
är goda idéer som bör prövas vidare, t.ex ett lekområde för barn likt lustiga landet 
i Vintrosa, som verkar ha många och roliga idéer på lek- och upplevelsemiljöer för 
både barn och vuxna som också likt visionens önskemål baseras på naturen.   
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En avvägning mellan vilken typ av anläggningar som är lämpliga på Skutberget 
gjordes i samband med medborgardialogen där inriktningen som valdes är att 
”Bevara och utveckla Skutbergets friluftsområde som en mötesplats utifrån natur 
och kultur, med fokus på sol och bad, motion, friluftsliv, camping och äventyr”. 
Den inriktningen säger inte att området ska bevaras precis som det är, men heller 
inte att området ska utvecklas till ett arenaområde för simning, fotboll, 
paddeltennis, gästhamnar med musikrestauranger etc. Utan ambitionen är att 
bevara detta som ett friluftsområde för motion, bad, rekreation och äventyr för alla 
åldrar, vilket innebär att det krävs en satsning på barn och unga för att göra det 
attraktivt även för dem.  

Kommunen utvecklar för närvarande av säkerhets- och driftsskäl inte längre 
hopptorn vid kommunens badplatser. Det krävs mycket underhåll och övervakning 
av kommunen för att hålla ordning så att inte osäkra badmiljöer uppstår kring 
hopptornen. Det har gjort att det inte bedömts som aktuellt. Om det finns möjlighet 
till badtrampoliner eller någon form av bryggspång från klipporna och ut bör dock 
utredas vidare inom ramen för fortsatt arbete.  

En ny permanent gästhamn är inte prioriterat i strandområdena mellan klipporna 
nedanför Skutbergsgården och den föreslagna badviken i väster, pga att området i 
första hand ska tillgängliggöras för motion, friluftsliv, friluftsbad samt icke 
motorburna aktiviteter som kanotpaddling, surfing, parcour mm. Gästbryggor mm 
har diskuterats, men dels används dagens gästbrygga i mycket liten omfattning. 
Det är också svårt att hitta ett lämpligt läge som inte kommer i konflikt med några 
badande samtidigt som det finns risk för att bryggor attraherar andra 
motoriserade aktiviteter som vattenskotrar etc, vilket skulle förstöra en viktig del 
av frilufts- och naturupplevelsen på Skutberget.  
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