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Kultur- och föreningsnämnden 

 

Svar på Karlskogaförslag [5332] - Träningstrappa i 
gamla slalombacken i Lunnedet 

Sammanfattning 

Kultur- och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående 

ett Karlskogaförslag gällande en träningstrappa i gamla slalombacken i 

friluftsområdet och naturreservatet Lunnedet. 

Förslaget belyser vikten av att genom att bygga en träningstrappa kan 

kommunens invånare utnyttja området på ett ytterligare sätt vilket kan 

bidra till ökad livskvalité och bättre hälsa. Förslagsställaren skriver också 

att det kan finnas möjlighet till vidareutveckling med till exempel utegym 

och omklädning/dusch i gamla skidstugan vid trappans start.  

 

Samråd har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget är 

intressant och följer syftet med reservatet att genom anläggningar av 

olika slag möjliggöra och underlätta för ett rikt differentierat friluftsliv 

inom området.  

 

Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och föreningsnämndens 

presidium för att presentera sitt förslag. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut är att kultur- och 

föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att endast bifalla det 

inkomna förslaget om kommunen lyckas få externa finansiärer att bidra 

till anläggningskostnaderna. Att kommunfullmäktige kan besluta om en 

ökad årlig driftbudget för underhåll av denna föreslagna träningstrappa.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2021. 

Karlskogaförslag [5332] – Träningstrappa i gamla slalombacken i 

Lunnedet den 3 februari 2021.  

 

Bakgrund  
Under pandemiåret 2020 har man sett en ökad trend att vara utomhus, 

vilket varit naturligt med tanke på de sociala restriktionerna som gällt. 

Karlskogaförslaget bygger på trenden att vara utomhus och att röra på 

sig/träna. Förslaget är en träningstrappa i gamla slalombacken i Lunnedet 

och är intressant på flera sätt. Dels går det hand i hand med reservatets 

syfte, vilket är att i ett större skogsområde med goda naturliga 

förutsättningar underlätta för ett rikt differentierat friluftsliv, men det 
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följer även kommunens önskemål om att förbättra folkhälsan, öka 

kunskapen om naturen och skapa ett större engagemang för miljön.  

 

Konsekvenser  
Sociala/kulturella konsekvenser  
Förutom för Karlskogaborna kan en träningstrappa även bli ett populärt 

utflyktsmål för turister och besökare. Vid backens topp finns redan den 

befintliga Lunnedsleden samt ett utsiktstorn.    

 

Ekologiska konsekvenser  
Trappan skulle inte ha några direkta negativa ekologiska effekter med 

tanke på att den anläggs i en före detta skidbacke, det vill säga i en redan 

starkt påverkad miljö. Möjligen skulle trappan indirekt orsaka viss 

negativ påverkan med ökat slitage på reservatet, från ett ökat antal 

besökare koncentrerat till en specifik plats. Med tanke på reservatets 

syfte så får eventuellt ökat slitage hanteras genom andra åtgärder, till 

exempel genom styrning av besökare, förbättrat underlag på stigar och 

leder samt information. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ingen beräknad kostnad finns i nuläget för att anlägga en träningstrappa. 

Kanske går det att söka olika bidrag för anläggningskostnader, eller att 

öppna upp för crowdfunding (en grupp individer bidrar med finansiering) 

eller företagssponsring likt de gjort för trappan vid Kvarntorpshögen i 

Kumla. För skötsel och underhåll behövs också driftmedel.  

 

Överväganden  
Den föreslagna trappan måste utvecklas tillsammans med området som 

helhet. Det finns fler planer på hur backan ska användas, till exempel för 

pulkaåkning och för mountainbike-leder. Om en trappa ska byggas måste 

den anpassas så att den inte hindrar övrig utveckling av området. Den 

behöver även ta hänsyn till rådande terrängförhållanden inklusive blötare 

partier och utströmningsområden. Detta måste tas med i beräkning av 

både anläggningsbudget och framtida driftsbudget. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

endast bifalla det inkomna förslaget om kommunen lyckas få 

externa finansiärer att bidra till anläggningskostnaderna. 

2. Att kommunfullmäktige kan besluta om en ökad årlig driftbudget 

för underhåll av denna föreslagna träningstrappa.   

 

Maria Motin                                              Niclas Tjernström 

Tf förvaltningschef                                   Enhetschef  föreningsstöd 
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Träningstrappa i Lunedet
Presentation av Karlskogaförslag 2021-03-08

Karlskogaförslag: Att bygga en träningstrappa i gamla slalombacken i Lunedet



Beskrivning av området
Lunedets Café 
bergsmansgården

Gamla slalombackens 
nedre del

Gamla slalombackens 
topp

Vandringsleden från 
Lunedets bergsmansgård 
till backens nedre del är 
ca 1,7 km. En fin stig i 
mestadels lätt terräng. 

Vandringsleden från backens topp 
tillbaka till bergsmansgården går 
delvis i mer kuperad och svår 
terräng  ca 1,7 km.  

Höjdskillnad mellan backens övre och 
nedre del är ca 100 m och avståndet 
mättes till ca 700 m vid det gamla 
liftspårets sträckning (beroende på var 
man startar/slutar att mäta).



Vid backens nedre del finns bra parkeringsmöjligheter. 
Det finns en grillplats och en byggnad som tidigare 
använts som värmestuga.

Vid backens topp är det fin utsikt 
och det finns ett utsiktstorn.

Parkering finns vid backen, vid Bergsmansgården och vid badplatsens parkering som ansluter till vandringsleden



Varför en trappa?
• Pulshöjande träning och motion som bidrar till många 

hälsofördelar 

• En utomhusaktivitet för både allmänhet och  
föreningar

• Intresset för friluftsliv och utomhusträning ökar

• Ett trevligt turist- och utflyktsmål för alla åldrar

• Ökad tillgänglighet till utsikten från Lunedsbacken och 
utsiktstornet

• Ett trist och förfallet område kommer till användning 
och rustas upp för glädje och nytta nu och i framtiden

• Sveriges längsta träningstrappa..?



Utvecklingsmöjligheter i området

• Utegym vid trappans fot

• Upprustning av befintlig grillplats

• Skapa fler grillplatser

• Dusch och omklädningsrum i f.d. värmestugan

• Vintertid en pulkabacke i backens nedre del 
om den röjs från sly



Sammanfattning 

• Höjdskillnaden från botten till toppen av Lunedsbacken är ca 100 m och längden på 
sträckan upp till toppen  är ca 700 m. 

• Genom de befintliga vandringslederna i området skulle träningstrappan länka ihop en 
rundslinga på ca 4 km. 

Genom en träningstrappa i gamla slalombacken i Lunedet kan kommunens invånare nyttja 
friluftsområdet på ytterligare ett sätt som bidrar till friskvård och hälsa. 
En träningstrappa skulle även bli ett intressant utflyktsmål för turister och besökare från 
närliggande kommuner. 
Exempel på träningstrappor i andra kommuner som blivit mycket uppskattade är trappan på 
Kvarntorpshögen i Kumla där 427 steg leder uppför en av Europas längsta trätrappor (ca 200 
meter) och trappan i Sörbybacken i Örebro som har 182 steg. 
Hur många trappsteg skulle en trappa i Lunedsbacken få, kanske skulle den bli Sveriges längsta..?
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