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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Slutredovisning av projekt ”uppdrag att göra en 
förstudie för utveckling Näset”  
 

Sammanfattning 
Den 12 februari 2019 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av 
Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra uppdrag att ta fram en 
förstudie för utveckling av Näset nere vid Möckelns strand. Utrednings-
området utökades genom ett kompletterande uppdrag i maj 2020 att gälla 
en förstudie för sträckan från gamla småbåtshamnen och fram till 
Boforsudden. Arkitekter från Norconsult har gjort ett övergripande 
gestaltningsförslag som har diskuterats i både arbetsgruppen och 
styrgruppen. De synpunkter som inkommit från de två grupperna har 
arbetats in i förstudiens slutliga förslag. Förstudien är framtagen och kan 
nu slutredovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.  Förstudien kommer att 
skickas på en internremiss innan beslut om vilka beslut kommunen fattar 
om fortsatt utveckling av området. 
 
Syftet med uppdraget handlade om att utreda strandområdets befintliga 
värden och ge förslag på åtgärder som förädlar och vidareutvecklar 
området ytterligare. Att skapa ett attraktivt rekreationsområde som ges en 
mer stadsmässig karaktär med respekt till alla goda förutsättningar som 
redan finns på plats idag. Området ska bli tillgängligt, tryggt och säkert 
för alla Karlskogas invånare och besökare. Det ska bli en plats som 
skapar en stolthet i Karlskoga som modern, välkommande, klok och 
innovativ kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna förstudien som 
slutredovisning av uppdragen enligt SBN 2019-00033. 
   
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2021 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-02-12, § 17 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-05-12, § 57 
Förstudie Norconsult– Övergripande gestaltningsförslag Västra 
Möckelnstranden – från småbåtshamnen i söder till Boforsudden i norr. 
 

Bakgrund  
Den 12 februari 2019 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN § 17) att genomföra uppdrag att ta 
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fram en förstudie för utveckling av Näset nere vid Möckelns strand 
(diarienummer: SBN 2019–00033). I samband med medborgarförslag 
som behandlades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den  
12 maj 2020 togs följande beslut:  
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå att 
Karlskogaförslaget om utveckling av området nedanför badhuset 
ska ingå i redan beslutat uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen om att genomföra en förstudie 
för utveckling av Näset (SBN 2019-00033). 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en förstudie för att vidareutveckla 
rekreationsområdet mellan gamla småbåtshamnen och 
Boforsudden.  

 
Medborgarförslaget gick inte vidare som eget uppdrag inom kommunen. 
Däremot gäller komplettering från Samhällsbyggnadsnämnden, att ta 
fram förstudie för sträckan från gamla småbåtshamnen fram till 
Boforsudden.  
 
Syftet med uppdraget handlar om att utreda strandområdet befintliga 
värden och ge förslag på åtgärder som förädlar och vidareutvecklar 
området ytterligare och att skapa ett attraktivt rekreationsområde med en 
mer stadsmässig karaktär Området ska bli tillgängligt, tryggt och säkert 
för alla Karlskogas invånare och besökare. Det ska bli en plats som 
skapar en stolthet i vår moderna, välkommande, kloka och innovativa 
kommun. 
 
År 2018 blev Karlskoga kommun utsedd till barnrättskommun av 
UNICEF (UNIEF 2021). Att vara en barnrättskommun innebär att arbetet 
utgår från UNICEF:s sju mål för en Barnrättskommun. 
Barnkonventionen blev lag i januari 2020 och projektet har använts som 
en pilotstudie i kommunens samarbete med barnrättskonsult för att arbeta 
med att hantera barnets bästa och barnperspektiv. 
 
Beskrivning av ärendet  
En arbetsgrupp bestående av representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, folkhälsoförvaltningen, kultur- och 
föreningsförvaltningen och kommunstyrelsen har gjort ett 
kunskapsunderlag till landskapsarkitekt/arkitekt från Norconsult.  
 
Norconsult har, utifrån kunskapsunderlaget, gjort ett gestaltningsförslag 
som har visats och diskuterats i arbetsgruppen och kommunövergripande 
ledningsgrupp. De synpunkter som inkommit från de två grupperna har 
arbetats in i förstudiens slutliga förslag.  
 
Några av synpunkterna redovisas nedan: 

• Hundrastgården kan förmodligen ligga på mer lämplig plats.  
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• Justera med lagom mycket ängsytor. 
• Se till att alla bryggor är tillräckligt breda.  
• Bryggor och trädäck kan bli mer ”stadsmässiga”. 
• Entréer till stranden är viktigt.  
• Lekområde med vattenspel och lek går i linje. 
• Enklare form av vanlig lekplats rekommenderas. 
• Kallbadhuset kan ligga mer österut för att undvika att det blir för 

enskilt placerat och riskera att skapa en otrygg plats.  
• Bra med mycket belysning, förhöjer alla delar i förslaget med 

olika typer av belysning. 
 

Förstudie ”Västra Möckelnstranden - Från gamla småbåtshamnen i söder 
till Boforsudden i norr” med gestaltningsförslag kommer att fungera som 
ett underlag till framtida medborgardialog och detaljprojektering. 
Detaljprojekteringen kommer att delas in i ett antal etapper.  
 
Konsekvenser  
 
Sociala/kulturella konsekvenser  
Genom förslaget finns möjlighet att skapa fler mötesplatser, förbättra 
tillgänglighet och öka tryggheten. Vi vill skapa ett strandområde där alla 
får plats och känner att de är en del av sitt närområde. Alla, vuxna, barn 
och ungdomar, ska ha tillgång till området och kunna vara delaktiga i 
aktiviteter där. Förslaget ska främja och bidra till ökad rekreation, 
folkhälsa och läromiljöer. Det finns även goda möjligheter att bevara och 
förstärka de befintliga natur- och kulturvärdena.  
 
Ekologiska konsekvenser  
Förslaget ska öka den biologiska mångfalden och bevara och utveckla 
den natur som finns. Mer variation skapas i vegetationsskikten med nya 
planteringar. Möckelns goda ekologiska status bibehålls för att fortsätta 
kunna erbjuda rent vatten för människor, växter och djur.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetsgruppens jobb med kunskapsunderlaget till konsulterna påbörjades 
den 2 november och avslutades den 22 december 2020. Norconsult 
påbörjade gestaltningsförslaget i januari 2021 och ett slutförslag blev 
klart i mitten av juni 2021.  
 
Gestaltningsförslaget skulle bekostas med max 300 000 kr ur 
samhällsbyggnadsförvaltningens ram.  
 
Efter att Norconsult hade gjort ett första kostnadsförslag på 235 266 kr 
togs 35 000 kr av potten till ett annat projekt inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen vilket gav en mindre budget att röra sig 
med och i sin tur medför att projektet går ca 9000 kr minus.  
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Ny budget 265 000 kr 
Förbrukat 273 660 kr 
SUMMA -8669 kr 

 
 
Överväganden  
I den framtagna förstudien finns några särskilda överväganden som fått 
särskilt fokus: 
1.Längs strandkanten finns redan en upptrampad stig som ska bredas ut 
och beläggas med hårdpackadgrus och blir tillgängligt för alla. På detta 
sätt undviker vi onödiga ingrepp i sjön genom att en brygga anläggs 
längs stranden då marken redan är åtkomlig där. Det nya gångstråket        
utformas och upprustas med sitt- och solplatser.    
Delen till höger på udden utvecklas som rast- och grillplats och en 
fiskebrygga läggs ut i sjön. Fiskebryggan kan kopplas samman med 
ett kallbadhus. (Sammanfattning Del 3) 
 
2. I det befintliga skogspartiet samlas stora mängden dagvatten (blå 
markering) vilket gör att klimatanpassningsåtgärder för att hantera 
vattenmassor exempelvis vid skyfall behöver göras i området för att 
skapa naturlig fördröjning och naturlig rening som minskar risken för 
övergödning och föroreningar ut i Möckeln. Här är förutsättningarna 
goda för en kombinerad vattenpark som både hanterar klimatanpassning 
och naturlig rening samtidigt som det kan skapas förutsättningar till en 
naturlig lekplats, en lekotop som möjliggör naturpedagogik, lek och 
upplevelse för alla åldrar. Här finns vidare möjligheter att även tänka 
biologisk mångfald likväl som estetik vid utformningen för att lyfta  
platsens mångfunktionalitet ytterligare. (Sammanfattning Del 2)  
 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisning av 
projektet ”uppdrag att göra en förstudie för utveckling Näset” 
samt utökning av uppdraget att ta fram förstudie för att vidareutveckla 
rekreationsområdet mellan gamla småbåtshamnen och Boforsudden.  
 
 

Ann Dakovic 
Stadsarkitekt 
 
 
Expedieras till 
Kommundirektör 
Chef för KSL, mark- och exploateringsavdelning 
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 1. INLEDNING  
 
    1.1 Syfte med förstudie  
     Vid samhällsbyggnadsnämnds sammanträde den 12 maj 2020 togs beslut: 
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå att Karlskogaförslaget om 

utveckling av området nedanför badhuset ska ingå i redan beslutat uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie för utveckling av 
Näset (SBN 2019-00033). 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge förvaltningen uppdrag att ta fram en 
förstudie för att vidareutveckla rekreationsområdet mellan gamla småbåtshamnen 
och Boforsudden.  
 
Vidare har man inom kommunens strategiska ledningsgrupp beslutat att utveckling 
av strandområdet är prioriterat inom ramen för målsättningen att Karlskoga ska 
växa till 32 00 invånare år 2025. Området har potential att utvecklas ännu mer som 
rekreationsområde. Många funktioner finns redan idag men att vidareutveckla hela 
området skulle göra det mer attraktiv för både Karlskogabor och besökare oavsett 
ålder. 
 

1.2 Förstudieområdet   
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• Området ligger ca 800 m sydväst om Karlskogas centrum mellan gamla 

småbåtshamnen och Boforsudden.  
• Denna förstudie kommer inte att omfatta det nya Badhuset, det blir ett separat 

uppdrag. En publik byggnad kan komma presenteras i uppdraget som skulle vara 
badhuset som kan bli en dragningskraft både till Karlskogaborna samt besökare för 
att få en bättre helhetsbild av området. 
 

2. SAMMANFATTANDE REKOMENDATIONER   
Området bör delvis bevaras och delvis förändras med olika innehåll och aktiviteter 
utan att befintliga natur- och kulturvärden kommer till skada.  Tillgänglighet och 
trygghet kommer att öka i området som gör området mer attraktiv än idag.  

3. HISTORIK   
På Näset eller Bregårdsnäset som udden även benämns, var tidigare Karlskoga 
ångbryggeri som anlades 1851, beläget. Samt bostadshus för dess disponent. 1905 
byggdes pumphuset ute på udden. Näset har genom tiderna fungerat som ett 
centrum för bad och simning.  
Vid 1900 talets början fanns här redan ett mindre badhus som förföll och 
förstördes mer eller mindre av isen.1918 bildades föreningen Karlskoga kallbad 
med uppgift att svara för byggande av ett nytt kallbadhus med åskådarplatser för 
400-500 åskådare. 1932 blev även detta badhus ersatt av med ett modernare 
badhus.   
Nöjestrafik på Möckeln med ångbåt fanns också under denna tid, där även en 
ångbåtsbrygga fanns vid kallbadhuset.  
 1960 färdigställdes strandpromenaden längs Möckeln från Grönfeltshagen mot 
Näset och Aggerud.   
1968 tennisbanan är klar. 1973 minigolfbanan vid Näset öppnas. 1997 Bofors 
Kanotklubb tar första spadtaget till nya klubbhuset på Näset. 2011 Nya 
boulebanor, beachvolleybanor och yxkastarbanor byggs på Näset.   
1973 Vandrarhemmet vid Grönfeltsudden invigs och tas i bruk och 2003 läggs det 
ner och 2013 övergår huset i privat ägo, Strandkanten. 
 

4. PLANFÖRHÅLLANDEN 
Översiktsplan och planprogram  
 
Översiktsplan (2011)  
Sjön Möckeln, som ligger cirka 300 meter från stadskärnan i Karlskoga, har stor 
betydelse för stadens utformning då staden växer runt sjöns norra ände. 
Strandpromenaden sträcker sig längs Möckeln men bryts på två ställen av större 
industriområden. Industrin delar tydligt staden i en västlig och en östlig del.  I 
folkmun brukar man prata om den ena eller andra sidan av ”Kôlbroà” (Kolbron), en 
konstruktion som fysiskt inte längre finns kvar. Möckeln är en viktig resurs för 
olika typer av friluftsliv/rekreation och är även ett fiskevårdsområde. 
Strandpromenaden med Näset erbjuder bland annat bad, boule, bangolf, segling och 
tennis. De öppna grönytorna används flitigt av karlskogaborna för alla typer av 
aktiviteter och evenemang. Möckeln har stor potential att utvecklas som besöksmål. 
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I Karlskoga kommuns översiktsplan framgår att insatser i form av båtplatser, 
gästhamnar, bryggor och iläggningsplatser skulle ge förutsättningar för att ha egen 
båt, båtturer efter turlista och charter, båtuthyrning och fiske. Utveckling av 
strandpromenaden, badplatserna och aktiviteter skulle öka attraktionskraften.   
I Karlskoga kommuns översiktsplan anges även strandpromenaden som ett viktigt  
centralt grönområde.  
 
I Karlskoga kommuns översiktsplan anges även att bostadsbebyggelse med 
anknytning till vatten ska prioriteras samtidigt som allmänhetens tillgång till 
stränderna säkerställs. Förutom förtätningar föreslås grupper av villor eller nya 
villaområden i följande lägen prioriteras längs med Västra Möckelnstranden.   
 
Planprogram  
 
Planprogram för Grönfältsudden (2006)  
Programmets huvudsyfte var att se över Grönfeltsudden och dess närmaste 
omgivning samt hur området bör användas och bebyggas i framtiden samtidigt som 
allmänhetens tillträde till stranden garanteras.  
Programmet anger att de öppna ytorna väster om Grönfeltsudden även 
fortsättningsvis ska utgörs av allmän platsmark, d v s vara tillgängliga för 
allmänheten och ägas och skötas av kommunen. Ytorna bör dock utvecklas för att 
öka områdets attraktivitet. Exempelvis en lekpark, sittplatser mm. Det lyfts även 
behov för en fördröjningsdamm för dagvatten inom strandparken.   
 
Planprogram för Aggerudsviken (2010)  
Programmets huvudsyfte var att utreda frågan om delar av strandområdet 
längs Aggerudsviken öppnas upp för bostadsbebyggelse. Detta efter en lång 
nedåtgående befolkningstrend som man ville dämpa. Strandområdet ska enligt 
planprogrammet fortsättningsvis vara tillgängligt för allmänheten. 
Bostadsbebyggelsen ska fungera i kombination med allmänhetens tillgång till 
stranden, Möckeln samt de grönytor som finns i området. Passager för gång-
/cykelbanor kommer även fortsättningsvis finnas. Bebyggelsen bör bestå av 
mindre flerfamiljshus på 3-4 våningar eller av radhus. Generellt ska alla ytor runt 
bebyggelsen vara allmänna.  
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Gällande stadsplaner och detaljplaner  
 

 
 Översiktskarta för gällande detaljplaner angivna med intern nr. 
 Förstudiens ungefärliga utbredning redovisas med ljus streckad linje.  
 
Förstudiens område omfattas av:  
 
Stadsplan 1883K-1924, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del 
av KARLSKOGA (Nedre Skranta) som fick laga kraft 1953-12-30. Intern nr: 63.  
 
Stadsplan 1883K-2137, Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Knipan och 
Lommen m.fl i KARLSKOGA som fick laga kraft 1955-05-12. Intern nr: 69.  
 
Stadsplan 1883K-2830, Förslag till ändring av stadsplanen för kv. 
Gåsen m.m KARLSKOGA som fick laga kraft 1959-04-02. Intern nr: 102.  
 
Stadsplan 1883K-3769, Förslag till ändring av stadsplanen för del av 
KARLSKOGA (Grönfältshagen och –udden) som fick laga kraft 1963-03-19. 
Intern nr: 141.  
 
Stadsplan 1883K-5736, Kv. Årtan som fick laga kraft 1981-05-27. Intern nr: 278.  
 
Detaljplan 1883-P19/12, Strandpromenaden, del av Bregården 2:84 mfl som fick 
laga kraft 2018-10-24. Intern nr: 655.  
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I gällande stadsplaner och detaljplaner är markområdet planlagt för friluftsbad, 
fritidsområde, parkering och parkmark inom allmän platsmark. Udden är planlagt 
för bostads-och småindustriändamål. Vattenområdet är planlagt som småbåtshamn, 
vattenområden där gemensamma allmänna badbryggor, fiskebrygga, brygga och 
soldäck får anläggas samt öppet vattenområde. 
 
Strandskydd  
 
Strandskyddet kom till på 1950-talet och gav länsstyrelsen möjlighet att utse 
områden med strandskydd för att skydda allmänhetens tillgång till platser för bad 
och friluftsliv. Det generella strandskyddet infördes 1975 och gäller alla 
strandområden vid havet, insjöar och vattendrag. Enligt 10§ lag om införande av 
Miljöbalken, ska strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd 
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan inte omfattas av strandskydd enligt 
Miljöbalken om det inte bestäms något annat. Sedan 1994 syftar strandskyddet 
även till att skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska 
mångfalden. Strandskyddet syftar med andra ord till att trygga allmänhetens 
tillgång till strandområdet samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
på land och i vatten. Strandskyddet gäller generellt 100 m på land och 1000 m i 
vatten räknat från strandlinjen vid normalt vattenstånd. Strandskyddet är upphävt 
inom delar av markområdet: 
 
Stadsplan 1883K-2830, Förslag till ändring av stadsplanen för kv. 
Gåsen mm KARLSKOGA som fick laga kraft 1959-04-02. Intern nr 102.   
- Området – Planlagt för bostads- och småindustriändamål. Tillåten byggnadshöjd 
är två våningar. 
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Detaljplan 1883-P19/12, Strandpromenaden, del av Bregården 2:84 mfl som fick 
laga kraft 2018-10-24. Intern nr: 655.   
 
- Område 1 & 2 - Anläggning som avses uppföras inom området är badbryggor 
för allmänt ändamål.   
- Område 3 - Anläggning som avses uppföras inom området är en brygga/soldäck 
för allmänt ändamål.   
-Område 4 - Anläggning som avses uppföras inom användningsområdet är en 
småbåtshamn med brygga för båtangöring inom den f d småbåtshamnen, ej 
båtiläggningsplats/båtramp.  
- Område 5 & 6 - Anläggning som avses uppföras är servicebyggnad i anslutning 
till badplats. Servicebyggnad kan innebära toaletter, omklädningsrum, kiosk eller 
byggnad som krävs för områdets drift och underhåll.  
- Område 7 – Strandskyddet behöver upphävas för befintlig gång- och cykelväg.  
- Område 8 – Strandskyddet behöver upphävas för att medge parkering.  
- Område 9 – Strandskyddet behöver upphävas för gata.  
- Område 10 & 11 - Anläggning som avses uppföras inom området är en 
fiskebrygga för allmänt ändamål.   
 
 
 

 
 

  
5. NULÄGESBESKRIVNING  

 
5.1 Markanvändning  
 
Området är en uppskattad plats för allmänheten med tre badplatser: Strandvallen, 
Näset västra med badbrygga samt tillgänglighetsanpassad badramp – där även en 
säkerhetslina för säker simning läggs i under sommaren samt Näset östra.  
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Stora grönytor för olika aktiviteter och rekreation, en gång- och cykelbana som 
utgör ett fint stråk längs Möckeln. Inom området finns även en före detta 
småbåtshamn med renoveringsbehov.  
 
Näset är ett av de mest populära strandområdena vid Karlskogas strandlinje med 
många olika aktiva föreningar såsom Woodys fotbollsförening, Bofors 
kanotklubb, OK Djerf, Karlskoga Segelsällskap, Yxkastarna (sommartid), 
Bouleförening. De större gräsytorna längs med stranden, samt på själva Näset, har 
under åren sommartid även använts av olika kulturella evenemang, allt från 
musikfestivaler till uppvisningar av föreningar och tävlingar ihop med 
Motorsportsveckan.  En 11-manna fotbollsplan finns vid badplatsen Strandvallen.  
  
Bouleföreningen önskar för framtiden - anlägga fyra nya boulebanor i 
anslutning till de nuvarande samt att man snyggar upp grillplatserna och att man 
sätter ut bord i anslutning till dessa.  
  
Kanotklubben önskar för framtiden - Synpunkter från Bofors 
kanotklubb angående Näset med omnejd.  Intressant att Karlskoga kommun vill 
utveckla Näset och stranden mot gamla båthamnen. Detta område berör också 
Bofors kanotklubb, då det år vår tränings och tävlingsarena. På Näset har vi vårt 
klubbhus och vår kanothall, lokalmässigt har vi de lokaler vi behöver idag. Vill 
Karlskoga kommun ex flytta vår kanothall så är vi öppen för samtal om detta. Det 
som kan förbättras på Näset är grönområdena, vi har varit utsatta för skadegörelse 
och inbrott. Vi föreslår att träd tas bort framför klubbhus och på udden, det öppnar 
upp Näset och man får bra” insyn” från cykelbana/strandvägen. Röja sly och gräs 
oftare hjälper också till. Fler grillplatser behövs. Ett stort problem för oss är vår 
kanotbrygga, allmänheten (målsättning är väl att fler personer ska röra sig vid 
näset) tror att den är allmän badbrygga, vi kan inte lämna kvar ex skor/tofflor, 
utrustning till kanoter. Antingen är det borta eller ligger i sjön, det förekommer 
också att allmänheten grillar på bryggan. Därför föreslår vi en låsbar grind ner till 
bryggan, då kan vi också ha vår båtklubb förtöjd vid bryggan som vi använder i 
verksamheten. Detta kan vi inte ha i dagsläget på grund av skadegörelse. Om man 
tittar 10-20 år bakåt på ”sjösidan” av västra stranden så har Möckeln vuxit igen 
väldigt mycket, det främst vass längst ut på udden och bort mot gamla båthamnen-
folkhögskolan. Att ta bort vass kommer att göra mycket för ett trevligare intryck.  
 
En fråga/ fundering är angående båttrafiken, hur det blir med tanke på nybyggnad 
av villor med grävd vik med båtplats. De nya bostadsrätterna ska väl också få 
båtplats. Vi har sett en markant ökning av båtar och vattenskotrar de senaste åren. 
Detta stör oss väldigt i vår träning. En elegant lösning på detta och knyta ihop 
Näset med udden vid folkhögskolan (vidare mot motions banan Aggerud) är en 
flytande betong pir/brygga från Näset. Se ex Nyköping har en sådan lösning. Då 
kan man göra en båtpassage i piren för att begränsa båttrafiken. Den kan då 
användas som endast gångbana och ha soffor, badstegar för ett trevligt intryck.   
Karlskoga 25 november 2020 Anders Jonsson Bofors kanotklubb  
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5.2 Service  
 
Kommersiell service 
Inom området finns restauranger/caféer; Bangolfkiosken (drivs av Woodys 
fotbollsförening sommartid) Pumphuset (privat), Restaurang och hotell 
Strandkanten, Badhus med kafé.  
 
Övrig offentlig service       
Toaletter/RWC finns på Näset i bangolfhuset och Badhus med gym.  
 
Arbetsplatser  
Arbetsplatser finns på Pumphuset kafé, Bangolfkiosken sommartid, Strandbadet, 
Strandkanten och Boda Borgs sommarverksamhet.  
 
Teknisk försörjning  
Området är anslutet till det allmänna ledningsnätet. Ledningar för el, fjärrvärme, 
dag-, spill- och vatten korsar området i söder- och norrgående riktning längs gång- 
och cykelvägen. Dag-, vatten- och spillvattenledningar samt ledningar för 
kombinerat avlopp går ut i sjön Möckeln.  
 
Lek, rekreation  
Det finns idag ett utegym (ett så kallat stockgym) med några 
tillgänglighetsanpassade moduler tennisbanor (sköts av Bofors 
tennisklubb), minigolfanläggning (drivs av Woodys 
fotbollsförening), en lekpark som till stora delar är tillgänglighetanpassad och är 
för de mindre barn. En belyst gångväg fins runt Näset, stora grönytor för 
spontanverksamhet, beachvolleyplan, basketplan, flera grillplatser efter hela 
sträckan. Vintertid, när väderleken tillåter, spåras delar av gräsytorna för 
längdskidåkning ett uppskattat inslag och många åker skridskor eller spelar 
ishockey på sjön när isen ligger.   

                   På Näset finns det ett av de få skogslika områdena i detta område, där det finns 
                   planer på att kunna använda skogen som ett större lekområde då det finns naturlig  
                   naturlig skugga, som avbrott sol och bad, där man kan använda sig av ett mer 

naturäventyrligt tema för flera olika åldrar och utmaningar i olika höjder.  
Höjden på Näset är en outnyttjad plats idag, det har stått boningshus där tidigare 
och idag en öde plats där man har en fin utsikt över sjön och närområdet. Många 
flanörer går en sväng upp, för en stunds kontemplation och att titta på utsikten. 
Det finns ingen sittplats idag och platsen skulle kunna behöva något som 
fastställer platsen, som finns där året om och syns även under mörkare perioder på 
året. Eventuellt någon mindre byggnad med sittmöjligheter och en mindre 
utomhus scen för musik, vigslar eller utförande av gymnastik eller yoga under 
sommarhalvåret.  
 
I utvecklingen av västra Möckelnstrand ska fokus på att säkerställa en god, jämlik 
och jämställd hälsa och välbefinnande för alla i alla åldrar vara vägledande utifrån 
kommunens folkhälsopolitiska program. Utvecklingen ska genomsyras av 
mänskliga rättigheter och fokusera på att skapa goda förutsättningar för 
hälsosamma levnadsvanor oavsett ålder och funktion.  
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Naturen är okodad och påverkar hälsa och välbefinnande i alla åldrar på flera 
positiva sätt. Förslagsvis ska den naturnära möjligheten som redan finns förstärkas 
där tillgänglighet oavsett funktion och ålder tas hänsyn till. En förutsättning för att 
området ska vara attraktivt för alla är känslan av trygghet vilket förslagsvis 
behöver integreras som en viktig aspekt i utvecklingen. Det kan handla om 
belysning och sikt men i balans så att inte naturliga element som buskar och träd 
tar för stor skada. Vad som anses vara en attraktiv miljö som uppmuntrar till lek, 
rekreation och vila varierar. Att få till en mix av funktioner på platsen bidrar till 
ett ökat flöde av besökare och därmed ökar också den sociala kontrollen och 
tryggheten på platsen. För att skapa detta på ett framgångsrikt sätt bör delaktighet 
och inflytande från invånarna ses som en tillgång och möjlighet till positiv 
förändring som attraherar och välkomnar.     

   
Den fysiska miljön har makten att forma människors livsvillkor och 
levnadsvanor idag och framöver. Barn har rätt till en god uppväxtmiljö där den 
fysiska omgivningen har stor betydelse för barns utveckling och hur miljön på 
flera sätt kan främja barn och ungas hälsa, utveckling och lärande. Därför är 
förslaget att utveckling av området fokuserar på delar med lekmiljöer av högt 
lekvärde för barn i flera åldersspann. Miljöer som kan upplevas med alla sinnen, 
där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum, miljöer som stimulerar till 
nya utmaningar, lockar till lek och fysisk aktivitet. Miljöer som också tillåter barn 
och unga att skapa och vara delaktiga på egna villkor. För att göra området 
tillgängligt för barn måste utvecklingen ske i balans till att skapa en välkomnande 
och tillgänglig miljö för de som är med barnen, där alla åldrar kan leka och röra på 
sig tillsammans.  
  
Barn och vuxna har rätt att känna till barnets rättigheter (artikel 42 i 
barnkonventionen). Som en del i utvecklingen är förslaget att inkludera kunskap 
om barnets rättigheter som en del i lekmiljön. Kunskapen ska vara tillgänglig både 
för barn och vuxna. Detta på ett spännande sätt så det lockar till nyfikenhet och 
vilja att lära sig mer oavsett ålder, funktion, kön, eller etnicitet. Möjlighet till 
digital interaktion via exempelvis karta och quiz önskas kunna kopplas till 
platsen. Förslaget är framtaget av barn i Karlskoga.  

 
6. OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR  

              
6.1 Landskapsbild 
  
Landskapet i förstudiens markområde består av öppna gräsytor samt 
uddenudden (Näset) som håller något högre naturvärden. Udden utgörs av gles 
tallskog med flertalet äldre individer. Markområdet går att nå från flera olika 
ritningar och det finns god tillgänglighet i form av flera parkeringar och enskilda 
gång- och cykelvägar. Det finns även viss tillgänglighet från vattnet. Strandpartiet 
längs med Möckeln består till stor del av utfylld mark med massor från det stora 
bostadsbyggandet under Karlskogas expansion från 1940 till 1970. Tidigare gick 
det att skydda landskapet mot sådant som uppfattades som förfulande genom 
landskapsbildskydd. Begreppet finns inte kvar i nuvarande lagstiftning 
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(Miljöbalken) men för områden som har skyddet gäller det fortfarande och det 
krävs då tillstånd från länsstyrelsen vid åtgärder i dessa områden.  
 
Något landskapsbildskydd finns inte i eller omkring förstudiens markområde. Det 
kan ändå finnas skäl att beakta det visuella värdet av landskapet vid en 
exploatering i eller i närheten av markområdet och då främst om det planeras för 
höga byggnader som kan avvika från övrig bebyggelse.  
Visuellt dominerande i området är de längre siktlinjerna längs med strandlinjen 
samt uddens äldre tallar och topografi. Stadens kvarter breder ut sig i norr om än att 
de inte når ända ner till strandlinjen. Stora grönytor breder ut sig mellan kvarteren 
och vattnet, vissa är mer frekvent skötta medan andra är buskigare. Träd och buskar 
bryter av de stora ytorna. 
 
Riksintresse  
Markområdet berörs av riksintresse för 
totalförsvaret Villingsbergs skjutfält, område särskilt behov av hinderfrihet. Den 
planerade förstudien bedöms inte innebära någon konflikt med nämnt 
riksintresse.  
 
Fyndplats  
På udden har en fyndplats påträffats.  Fyndet är en trindyxa, med rundovalt tvärsnitt 
och slipad egg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad enligt Riksantikvarieämbetets 
hemsida. Fyndplats kan aldrig bedömas som fornlämning utan regleras vid behov 
enligt 2 kap. 3-5 §§ KML.  

 

       
 

Vegetation / Naturmiljö  
 
De stora gräsytorna i området utgör en grund för de sociala värdena som 
strandområdet har. Dock är de stora klippta gräsmattorna av begränsad betydelse 
för den biologiska mångfalden. Ett mål skulle kunna vara att blanda in olika ytor 
av ängsmark. Rätt placerad kan det både gynna den biologiska mångfalden och 
samtidigt inte hindra allmänhetens nyttjande av området. Det skulle till och med 
kunna gynna nyttjandet av området då högre gräs och örtvegetation kan fungera 
som rumsavdelare men inte begränsa ljus eller sikt.  
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Udden mitt på området, Näset, hyser de högsta biologiska värdena knutna till 
de gamla tallarna. Vid Näset föreligger problem med dumpade rester av glas och 
annat material från tiden när det låg bryggerier här. Det finns även rester från ett 
kallbadhus på den södra sidan. Nordöstra sidan av Näset bedöms fortfarande ha så 
stora mängder med krossglas att den inte kan klassas som en säker badplats.   
Det finns en dunge av lövträd utmed gång- och cykelvägen söder om udden som 
bryter av de stora öppna gräsmattorna och som hyser ett visst biologiskt värde för 
bl.a. fågellivet. Dungen är en viktig del i den gröna infrastrukturen i staden.   
 
Generellt i området är det viktigt att använda träd, buskar och eventuellt 
ängsytor på ett sätt som ramar in, avgränsar styr besökare. Träd i området ska 
både fylla funktion för den biologiska mångfalden och skapa ekosystemtjänster 
för besökare som t.ex. beskuggning. 
 
Biotopskydd  
Det finns i området inga noterade skyddade biotoper enligt det allmänna 
biotopskyddet.  
 
6.2 Miljöförhållanden  
 
Vatten  
Förstudiens markområde ingår i delavrinningsområdet benämnt utloppet av 
Möckeln. Möckeln är en måttligt näringsrik sjö med måttligt brunfärgat vatten. 
Sjöns pH är nära neutralt och buffertkapaciteten mot försurande ämnen är god. 
Vid senaste mätningarna var kvicksilverhalterna i gädda låga. Sjöns ekologiska 
status har bedömts som måttlig. Det är bottenfauna (bottenlevande djur) som varit 
avgörande för bedömningen. Artsammansättningen hos växtplankton (alger) visar 
på hög status. De allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av 
klassificeringarna för näringsämnen (god status) och försurning (hög status), har 
sammantaget god status. Det förekommer vandringshinder i anslutning till 
vattenförekomsten. Bedömningsgrunder i föreskrift har tillämpats. Kvalitetskrav 
miljökvalitetsnorm (MKN) är god ekologisk status till 2027.  

  
Trafikbuller  
Enligt Plan- och bygglagen ska bland annat bostadsbyggnader lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet i 
fråga om omgivningsbuller. Buller beaktas därmed inom sådana områden genom 
förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  
  
Förstudiens markområde påverkas av trafikbuller från Boängsvägen, Strandvägen, 
Hertig Carls allé och Karlavägen. Alla dessa vägar är lokalgator och 
av dessa belastas Boängsvägen samt Hertig Carls allé av högst ÅDT 
(årsdygnstrafik). Örebrovägen (E18) nås närmst inom cirka 200 meter samt 
järnväg nås närmast inom cirka 250 meter. Boängsvägen och Hertig Carls allé 
erhåller högst ÅDT och bedöms som de troliga bullerkällorna.  
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Väginformation följer nedan: 
 
Boängsvägen (2020)  
Antal fordon/dygn: 1700  
Andel tung trafik: 2 %  
Medelhastighet (skyltad hastighet): 50 km/h  
Vägbredd köryta: 7 meter  
  
Hertig Carls allé (2016)  
Antal fordon/dygn: 1873  
Andel tung trafik: 2 %  
Medelhastighet (skyltad hastighet): 30 km/h  
Vägbredd köryta: 6,5 meter  
  
Bullerberäkningar kan utföras vid behov.  
 

                   Luftföroreningar  
Statusen på luftkvalitén i Karlskoga är osäker eftersom övergripande 
luftmätningar och/eller beräkningar inte har utförts sedan 2006. Dock bedöms den 
lokala luftkvalitén inom förstudiens markområde som god med tanke på dess 
avstånd från högt trafikbelastade vägar.  
 
6.3 Topografi och geologi 
Markområdet är relativt flackt, frånsett från udden. Det skiljer endast ca 0,5 meter 
i höjdled mellan de nordöstliga (+91,2 m.ö.h) och områdets sydvästra delar 
(+91,6 m.ö.h) på ett cirka 1,3 kilometer stort avstånd. Det finns en mindre 
upphöjd åsrygg på udden (+98 m.ö.h) om cirka 750 m2.  
  
Enligt granskningskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) består 
förstudiens markområde av lera och silt och Isälvssediment.  
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   Lera och silt redovisas med gult och Isälvssediment redovisas med grönt i 

kartan. På udden redovisas dessa båda genom grönt raster.  
 
Ras- och skredrisk   
Det förekommer ras- och skredrisk samt risk för radonförekomst inom förstudiens 
markområde. Detta enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).  
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Radonriskområde redovisas med rött och ras- och skredrisk redovisas med 
orange raster i kartan.  
 
Skyfallskartering  
En skyfallskartering för Karlskoga tätort har tagits fram under 2019 som redovisar 
flödesriktningar samt simulering av översvämningsnivåer vid ett 100-årsregn, dvs 
ett regn som statistiskt inträffar en gång på 100 år. Vid eventuell exploatering bör 
en fördjupad undersökning göras. 
     

 

 
 
 
6.4 Markägarförhållanden 
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Förstudiens område är cirka 559 000 m2, ca 56 ha, stort varav cirka 179 000 m2 är 
land och cirka 380 000 m2 är vattenområde. Karlskoga kommun är fastighetsägare 
för stora delar av markområdet.  
 
Fastigheterna Bregården S:7 ägs av en samfällighet för respektive fastighet. 
Samfällighet Karlskoga Bregården S:7 syftar till upplagsplats. Fastigheterna 
Bregården S:8, S:9 och S:10 ägs av en samfällighet för respektive fastighet. 
Samfällighet Karlskoga Bregården S:8 syftar till fiskestrand, Karlskoga Bregården 
S:) syftar till vattenområde i sjön Möckeln och Karlskoga Bregården S:10 syftar till 
betesmark mellan sjöstrand och inägorna. Detaljplanen 1883-P19/12, 
Strandpromenaden, del av Bregården 2:84 mfl som fick laga kraft 2018-10-24, 
påverkar samfälligheterna. 
 
Detaljplanens genomförande innebär att samfälligheterna S:8, S:10 och delar av S:9 
anges som allmän platsmark där allmänheten har tillträde. Samfälligheterna ägs 
idag av privata fastighetsägare där skötseln av mark- och vattenområdena sköts av 
kommunen.  
 
Kommunens intentioner är att strandpromenaden ska vara en tillgång för 
allmänheten och kommer därför att lösa in hela/del av samfälligheterna i samband 
med genomförandet av detaljplanen. Det innebär att delägare i samfälligheterna inte 
längre har rätt att nyttja mark- och vattenområdena som anges som allmän 
platsmark.  
Inlösen av samfälligheterna avser att förvärva äganderätt och nyttjanderätt till 
mark- och vattenområden inom planområdet för att säkerställa allmänhetens 
tillträde. Kommunen har efter detaljplanens genomförande avsikt att bedriva 
skötsel av allmänna mark- och vattenområden inom planområdet då kommunen 
kommer vara huvudman för allmän platsmark. Inlösen sker med stöd av Plan- och 
bygglag (2010:900) 6 kap. 13 § där det framgår att kommunen får lösa in mark eller 
annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats.  
 
Detaljplanen formaliserar i stort hur marken och vatten nyttjas idag och innebär att 
allmänhetens åtkomst till vattnet och stränderna säkras.  
Berörda samfälligheter är tillkomna på1800-talet och fyllde ett behov för den tidens 
jordbruk. Andelarna i samfälligheterna har genom åren spridits genom uppdelning 
av de gamla jordbruksfastigheterna och är numera utspridda på mängder fastigheter 
där många är villafastigheter. 
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                  Röd linje redovisar samfälligheternas gränser som enligt detaljplanen kommer att 

       lösas in. 
 

Fiskesamfälligheter  
Inom förstudiens område finns nio fiskesamfälligheter som ingår i Möckelns 
fiskevårdsområde. Den planerade förstudien bedöms inte innebära någon konflikt 
med nämnda fiskesamfälligheter. 
 

  
 
6.5 Kulturmiljö  
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Inom förstudieområdet ligger två områden med högt kulturhistoriskt värde. 
På Näset ligger två äldre pumphus. Huset på fastigheten Bregården 2:77 används 
som café under sommartid idag.  
 
Huset längst ut på Näset byggdes år 1905 och det andra, större, år 1915 då man 
behövde större kapacitet. Vattnet pumpades upp från Lokaådern först till det lilla 
pumphuset och sedan vidare till det större pumphuset. Därifrån pumpades det 
vidare till ett vattentorn på Rävåskullen för vidare transport till kunderna i 
Karlskoga. 
 
    Byggår 1915 

      

 
 
 

    Byggår 1905 

        
 
I pågående Bevarandeprogrammet är husen markerade med röd färg, mycket högt 
kulturhistoriskt värde: 
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RÖD 
Mycket högt kulturhistoriskt värde 
 

 
Röda byggnader är mycket välbevarade och goda exempel på sin byggnadstyp och 
arkitekturstil. De har en stor betydelse för Karlskogas historia och stadsbild, och 
kan även vara mer eller mindre unika. 
 
Vad innebär det? 
 
Förändringar och underhåll ska göras varsamt. Byggnaden får inte förvanskas. En 
förvanskande åtgärd är en som genom sin utformning sänker de kulturhistoriska 
värdena. Förvanskningsförbudet är inte ett förbud att förändra – respekterar och 
bevarar man värdena kan ändå ofta olika åtgärder utföras.  (PBL 8 kap 13-14 §, 8 
kap 17 §) 
 
I vissa fall finns områdesbestämmelser eller detaljplaner där skyddsbestämmelser 
q och varsamhetsbestämmelser k för kulturhistoriskt värdefulla byggnader ingår. 
Det kan framför allt gälla blå och röda byggnader.  
 
Värdebeskrivning 

Offentliga byggnader med många fina detaljer och hög kvalité i materialval. 
Byggnadstyper som det inte finns så många kvar av. Vattenkranen visar på 
tidigare funktion och är unik då detta är den enda byggnad i Karlskoga som har en 
blindering av detta slag. I och med att båda pumphusen finns kvar har de ett 
pedagogiskt värde som kan visa på hur vattnet pumpades upp och vidare till 
karlskogaborna. 
 
Inga exteriöra förändringar bör utföras. Vid en eventuell omläggning av taket bör 
man fundera på att lägga ett skivtäckt plåttak istället för dagens bandplåt. Vid 
åtgärder/underhåll bör material och utformning utföras med hänsyn till 
byggnadernas karaktär. Viktigt att tänka på är takens utformning och material, 
fasadernas detaljer, fönster och dörrar. Uteplatsen vid det större pumphuset bör 
anpassas efter byggnadens särdrag. En klottersanering bör utföras på det lilla 
pumphuset. 
 
Grönfeltsgården utgörs av en udde i Möckeln. Bebyggelsen initierades av 
veterinären Felix Grönfeldt. Två av de tre husen uppförde i början av 1880-talet 
som arbetarbostäder för de som arbetade vid Bofors. Det var alltså inte Bofors 
själva som lät bygga dessa bostäder utan en privatperson, vilket får anses som 
något ovanligt. Det tredje huset kom till på 1890-talet och användes till en början 
som bostad av familjen Grönfeldt men gjordes senare om till arbetarbostäder. På 
platsen har det funnits ytterligare en arbetarbostad, ett uthus med stall, ett större 
dass och en vedbod. Uthusen och en av arbetarbostäderna revs på slutet av 1960-
talet. Efter att byggnaderna slutade användas som arbetarbostäder har här bland 
annat funnits vandrarhem, inredningsbutik, friskvårdscentral och utställningslokal. 
Numera finns här hotell Grönfeltsgården och restaurang Strandkanten. 
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I pågående Bevarandeprogrammet är markerat med röd färg, mycket högt 
kulturhistoriskt värde: 

 
RÖD 
Mycket högt kulturhistoriskt värde 

Röda byggnader är mycket välbevarade och goda exempel på sin byggnadstyp och 
arkitekturstil. De har en stor betydelse för Karlskogas historia och stadsbild, och 
kan även vara mer eller mindre unika. 

Vad innebär det? 

Förändringar och underhåll ska göras varsamt. Byggnaden får inte förvanskas. En 
förvanskande åtgärd är en som genom sin utformning sänker de kulturhistoriska 
värdena. Förvanskningsförbudet är inte ett förbud att förändra – respekterar och 
bevarar man värdena kan ändå ofta olika åtgärder utföras.  (PBL 8 kap 13-14 §, 8 
kap 17 §) 
 
I vissa fall finns områdesbestämmelser eller detaljplaner där skyddsbestämmelser 
q och varsamhetsbestämmelser k för kulturhistoriskt värdefulla byggnader ingår. 
Det kan framför allt gälla blå och röda byggnader. 
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Värdebeskrivning 
 
Sammanhållen miljö som speglar arbetarnas bostadsvillkor under andra halvan av 
1800 talet.  
Inga exteriöra förändringar bör utföras om det inte gäller återgång till tidigare 
utseende. Vid en senare omläggning av taken bör man återgå till lertegel där det 
idag ligger betongpannor. Vid åtgärder/underhåll bör material och utformning 
utföras med hänsyn till byggnadernas karaktär. Altaner bör anpassas efter 
byggnadernas särdrag.  

 
7.  BEBYGGELSEFÖRUTSÄTTNINGAR  
 
     7.1 Områdesbeskrivning            
 
     Ett ganska stort område som sluttar ner mot sjön Möckeln. Området sträcker sig 
     från gamla småbåtshamnen till Boforsudden. Området är sedan en lång tid tillbaka 
     en uppskattad plats för allmänheten med sina tre badplatser, stora gröna ytor för 
     olika aktiviteter och en gång- och cykelväg som utgör ett fint stråk längs 
     Möckeln. Närmast angränsande bebyggelse till området är kvarteren Näckrosen,  
     Svanen, Sjöorren, Svärtan, Krickan, Knipan, Lommen, Ejdern och två nyligen 
     uppförda och inflyttade flerfamiljshus på fastigheten Visheten 1.  

 
       Visheten 1 

         
 

En ny småhusbebyggelse är på gång närmast gamla småbåtshamnen i Lilla 
Aggerudsviken.    
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Sjönära bebyggelse har funnits i stadsdelen länge och i närheten till vattnet har här 
funnits verksamheter som har dragit nytta av vattnet. Här har bland annat funnits 
kallbadhus och flera bryggerier och den äldsta bebyggelsen som idag finns kvar är 
från efter 1850-talet.  
 
Här har funnits stora jordbruks- och hagmarker och ett större bostadsbyggande 
påbörjades först runt 1930-talet. Att bostadsbyggandet tog fart runt 1930-talet 
syns tydligt på flertalet funkisvillor i området. Det som utmärker bebyggelsen är 
att det här finns ett flertal lite större och mer påkostade villor med bland annat en 
före detta representationsvilla och större arkitektritade hus. Här finns även skolor, 
badhus och servicehem. 
Näset som ligger på en udde är ett av de mest populära strandområdena vid 
Karlskogas strandlinje med många aktiva föreningar och möjligheter till 
rekreation. 
 

       Näset 

       
  
      7.2 Trafik  
 
      Områdets anslutningar mot centrum och E18 blir via Boängsvägen i väster och 
      Boåsvägen i norr. Via Hyttåsvägen ansluter sig området till E18 i öst. Tillfarter till  
      området sker från Strandvägen, Karlavägen, Södra Viaduktgatan och 
      Industrivägen. En gång- och cykelväg som ingår i det kommunala vägnätet för 
      gång och cykel finns i nordöstlig respektive sydvästlig riktning. Parkeringar finns 
      vid Näset, Badhuset, Grönfeltsgården och vid de två nya flerfamiljshus på  
      Bagängsvägen. Busshållplatser för region- och stadsbussar finns cirka 700 meter 
      nordväst på Degerforsvägen och busshållplats för stadsbussar finns cirka 300 
      meter norrut.  
      Från gamla småbåtshamnen till Grönfeltsgården längs med strandlinjen och 150 
      meter ut i vattnet råder det motorbåtsförbud. 
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8.  FÖRSTUDIESKISS   
 
Arkitekter från Norconsult har gjort ett övergripande gestaltningsförslag som har 

    diskuterats i både arbetsgruppen och styrgruppen.  
 

Ett reviderat gestaltningsförslag kommer i sin helhet att skickas separat. 
     

Förstudien kommer att skickas på en internremiss innan ett beslut om hur 
     kommunen informerar allmänheten fattas. 
 
9.  SAMMANFATTNING  
 

          Området ska utvecklas och få en mer stadsmässig karaktär med respekt till alla goda  
             förutsättningar som redan finns på plats idag. Området ska bli tillgängligt, tryggt och 
             säkert för alla Karlskogas invånare och besökare. Det ska bli en plats som skapar 
             en stolthet i vår moderna, välkommande, kloka och innovativa kommun. 
              
             Attraktivitet och hållbarhet är centrala frågor för kommunen att arbeta mot. För att 
             lyfta fram detta så antog kommunfullmäktige år 2020 ett miljöprogram som leder 
             vägen för hur Karlskoga ska bidra till och arbetar för en hållbar utveckling.  
             Kommunen har i arbetet med att ta fram miljöprogrammet utgått ifrån Agenda 2030 
             och Sveriges nationella miljömål och har sedan i miljöprogrammet formulerat 
             egna fokusområden vilka är Klimat, Resursanvändning, Vatten, Samhällsplanering 
             och Biologisk mångfald.   
 
          År 2019 blev Karlskoga kommun tillsammans med Degerfors kommun 
             pilotkommuner som certifierades till att klassas som barnrättskommun av UNICEF 
             (UNICEF 2021). Metoden barnrättskommun är ett verktyg för kommuner att 
             implementera barnkonventionen, så att den genomsyrar 
             hela verksamheten. Att vara en barnrättskommun innebär att arbetet utgår från 
             UNICEF:s fem mål för vad som krävs att få certifieras som en barnrättskommun:  
            1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen och efterlevs på alla nivåer.  
            2. Barn kan påverka i frågor som är viktiga för dem.  
            3. Barn kan delta i planering, utformning och utvärdering av den verksamhet som är 
                avsedd för dem.  
            4. Barn upplever trygghet i sin kommun.  
            5. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör barn. 
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             Våra förutsättningar och levnadsvillkor har ändrats med tiden vilket bland annat har 
             resulterat i att nya lag och krav har tillkommit bland annat krav på tillgänglighet, 
             barnkonventionen och energibesparingar och att vi som kommunen uppfyller de 
             kraven är en stor utmaning för samhällsplaneringen, samhällsbyggandet och för oss 
             alla i Karlskoga. Samhällets utveckling kräver olika förändringar. 
 
             Med förändringar av mark och vegetation förändras upplevelsen av platsen sett 
             från omgivningen. För att från håll signalera parkstråket skapas entréplatser där vi 
             identifierat naturliga ingångar till parkområdet. Dessa stärks och synliggörs genom 
             en sammanhållen gestaltningsidé. Entréerna kompletteras med stenläggning, 
             belysning, möbler, plantering med naturliga växter och en grafisk presentation 
             av parkstråket. Vid varje entré finns en bänk för både stora och små. Här 
             placeras även cykelparkering för att uppmuntra och förenkla för de som cyklar hit. 
 
             När mörkret faller förändras städerna och olika känslor väcks från spännande och 
             romantisk till skrämmande och otrygg. Känslan av trygghet 
             under dygnets alla timmar har en stor betydelse för människors användning av stadens 
             offentliga platser. En positiv och trygg känsla i staden kan stärkas genom behaglig 
             ljussättning som bidrar till överblickbarhet och orienterbarhet. 
             Olika stadsrum kräver olika mycket och olika typer av ljuskällor. Genom att utveckla 
             belysningen i området möjliggörs att västra Möckelnstranden befolkas mer även 
             under den mörka tiden på dygnet och året. Detta resulterar i sin tur mer människor i 
             omlopp inom området vilket skapar en ökad trygghet likväl som en naturlig 
             bevakning mot sabotage, nedskräpning och brottsrelaterade aktiviteter. Särskilt fokus 
             ska läggas på Näset som idag upplevs som otryggt. 
 
             Olika typer av offentlig- och konstnärlig utsmyckning kommer att hitta sin plats längs 
             stranden för att ännu mer skapa trivsel och stolthet. 
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             Sammantaget så skapas ett område som ska upplevas mer levande under hela året 
             men vi ska också tänka att en stadsutveckling är en ständig process och har egentligen 
             inget slutmål. Med fördel så delas utvecklingen av västra Möckelnstranden in i ett 
             antal delområden med egna etappmål, tidsplaner och budgetkalkyler. 
             Den övergripande gestaltningsidén har varit att skapa ett pärlband av platser längs 
             stranden med olika aktiviteter för alla. 
             Området är indelat i sju delar med förslagna åtgärdsbeskrivningar. 
 
             Del 1 
 

              
              
             Vid den Gamla småbåtshamnen byggs det till en modern brygga med en bred 
             solbrygga i söder som eventuellt avslutas med en pir och en gästbåtbrygga 
             på andra sidan av viken. 
 
             En toalett anläggs i anslutningen till bryggan. På udden intill piren skapas en rastplats     
             med bänkbord, grill och plats för till exempel glassförsäljning. Längs stranden  
             Strandvallen placeras solstolar, duschar och parasoll som en del i ett nytt   
             möbelprogram och kompletteras med skuggande träd för soliga sommardagar på 
             stranden. 
  
             På den befintliga fotbollsplanen anläggs en kulle och växtlighet som en barriär mot 
             Boängsvägen. Kullen skapar rumslighet till den öppna gräsytan och skapar en 
             pulkabacke under vintertid. Buskar bör placeras på västra sidan för att undvika att  
             pulkaåkning sker mot vägen. Den befintliga fotbollsplanen minskas men det finns  
             fortfarande utrymme för en 7-mannaplan om mål placeras på den öppna gräsytan.  
             Ytan kan också användas vid lek och spel i samband med häng på stranden. 
 
             Del 2         
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           I det befintliga skogspartiet samlas stora mängden dagvatten (blå markering) vilket 
           gör att klimatanpassningsåtgärder för att hantera vattenmassor exempelvis vid  
           skyfall behöver göras i området för att skapa naturlig fördröjning och naturlig rening 
           som minskar risken för övergödning och föroreningar ut i Möckeln. Här är    
           förutsättningarna goda för en kombinerad vattenpark som både hanterar  
           klimatanpassning och rening samtidigt som det kan skapas förutsättningar till en 
           naturlig lekplats, en lekotop som möjliggör naturpedagogik, lek och upplevelse för 
           alla åldrar. Här finns vidare möjligheter att även tänka biologisk mångfald likväl 
           som estetik vid utformningen för att lyfta platsens mångfunktionalitet ytterligare.   
 

             Skogen öppnas upp och mindre gläntor skapas. En tillgänglig stig täckt med barkflis 
             leder besökare genom skogspartiet och gör det möjligt att dra en barnvagn eller 
             rullstol genom skogspartiet. Konst integreras i gestaltningen för att skapa identitet 
             på platsen genom exempelvis målade ögon på ett stenblock. 
 
             Varje glänta utvecklas till en attraktiv lekmiljö såsom en busklabyrint, en 
             samlingsplats av stockar, en balansbana, en kojbyggarglänta med löst material. 
             En dikesfåra och dammar med vatten anläggs som komplement till lövskogen. 
             Vattnet och dess växt- och djurliv kan utforskas med hjälp av stenar att balansera på, 
             dikesslänter att klättra på och med broar och bryggor över diket. 
 
             Den grön markerade ytan till vänster bedöms lämplig till en kontrollerad 
             ängsblomsplantering. 
             Till höger anläggs en stor fontän med tids- och rörelsestyrd vattenkastare som under 
             vinter kan användas till skridskoråkandet. En toalett anläggs vid entrén till området. 
 
             Del 3   
 

              
 
             Längs strandkanten finns redan en upptrampad stig som ska bredas ut och beläggas 
             med hårdpackadgrus och blir tillgängligt för alla. På detta sätt undviker vi onödiga 
             ingrepp i sjön genom att en brygga anläggs längs stranden då marken redan är 
             åtkomlig där. Det nya gångstråket utformas och upprustas med sitt- och soloaser. 
 
             Delen till höger på udden utvecklas som rast- och grillplats och en fiskebrygga läggs 
             ut i sjön. Fiskebryggan kan kopplas samman med ett kallbadhus.  
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             Del 4 
 

              
 
             Stranden vid västra sidan av Näset är smal och ligger i nära anslutning till 
             Strandvägen.  
             För att skapa en distans för strandbesökarna mot vägen anläggs en granitmur 
             i knähöjd med sittplatser och öppningar för att ta sig ner till stranden. Muren skapar 
             en barriär som förhoppningsvis motverkar att barn eller hundar springer ut i vägen. 

      Befintlig gång och cykelväg bildar en boardwalk längs stranden. 
 

             En toalett anläggs vid entrén till området.   
  
             Del 5  
 

               
 
             Näset är redan idag en plats med många aktiviteter och där görs miljön tryggare 
             Genom att skapa gestaltade platser som fler kan använda. Runt Näset anläggs en 
             brygga och en stor, rund och ihålig brygga i spetsen lite längre ut i vattnet. 
            
             På den öppna ytan mitt på Näset skapas ett vindskydd och sittplatser för Näsets  
             föreningsverksamheter. Här kan de samlas och umgås utanför deras verksamhet. 
             Två padelplaner är på gång på Näset och blir del av aktivitetscentrumet vid 
             basketplan och minigolfbanor. Övriga aktivitetsytor behåller sin nuvarande placering 
             och rustas vid behov. 
           

           I gläntan på höjden finns områdets högsta punkt bland flerhundraåriga tallar och 
           lärkträdlärkträd.  



 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

29 
 

 
           Där placeras en modern, multifunktionell scen att använda vid till 
           exempel dop, vigsel och föreställningar av olika slag. 

 
             Den grönmarkerade ytan till vänster bedöms lämplig att använda till en kontrollerad 
             ängsblomsplantering, gärna kombinerad med bihotell och informationsskylt som på 
             ett pedagogiskt sätt berättar om biologisk mångfaldens betydelse. 
 
             I det befintliga skogspartiet samlas stora mängden dagvatten (blå markering) och 
             området lämpar sig väl att fortsätta användas som en naturlig plats för fördröjning och 
             rening av föroreningar. 
  
              Del 6 
 

               
 

   Temalekplats har fått en ny placering och utgår från förslaget. Den befintliga 
   lekplatsen fräschas upp.               

            
             Området väster om badhuset, mellan villor och gång- och cykelstråket, behålls öppet 
             Till förmån för evenemang och skolaktiviteter såsom friluftsdagar eller 
             fotbollsturneringar, då det finns många skolor i närområdet. 
          
             Placeringen till det nya badhuset är inte ännu bestämd men om det blir strandläget då 
             ska badhuset, tillsammans med ett utomhusbad, placeras närmare sjön. Badhuset ska  
             bli ett modernt hus med arkitektur som vågar ta plats och blir en dragningskraft både 
             för Karlskogabor och besökare. 
 
             Del 7 
 

               
 
              Utegymmet behåller sin nuvarande placering och rustas vid behov. Ett lägre 
              Buskskikt skapar en tydligare rumskänsla kring gymmet.  
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De grönmarkerade ytorna bedöms lämpliga som ängsblomsplantering som gynnar 
biologisk mångfald och naturpedagogiska inslag i området 

 
              Längs strandkanten finns redan en upptrampad stig som ska bredas ut och beläggas 
              med hårdpackadgrus och blir tillgängligt för alla. På detta sätt undviker vi onödiga 
              ingrepp i sjön genom att en brygga anläggs längs stranden då marken redan är 
              åtkomlig där. Det nya gångstråket utformas och upprustas med sitt- och soloaser. 
 
            
 
 
           
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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SBN § 17  Dnr 2019-00033  
 
Uppdrag att göra en förstudie för utveckling av Näset 
Sammanfattning av ärendet 
Näset är ett av de mest populära strandområdena vid Karlskogas 
strandlinje med många olika aktiva föreningar och möjligheter till 
rekreation. Även företag finns representerade under olika delar av året i 
form av restaurang, aktivitetsförsäljning och evenemang. 
 
Under åren har det gjorts flera olika insatser, med beachvolleybollplaner, 
bouleplaner, ny belysning och nu även övertagande av Karlskogas äldsta 
pumpstation.  
 
Det finns många intressenter att ta hänsyn till och det finns stora 
möjligheter att utveckla Näset både runt, uppe på kullen, och i det lilla 
skogsområdet. Näset är även utpekat i Purpleflag som ett område att 
trygghetssäkra.  
 
Utvecklingen av Näset krävs att alla intressenter i området är med samt 
att den Strandgrupp som idag finns är involverade och en medborgar-
dialog kommer att genomföras för att fånga upp vad medborgarna tycker. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ge samhällförvaltningen i uppdrag 
att genomföra en förstudie till Utveckling av Näset enligt tjänsteskrivelse 
Uppdrag att göra en förstudie för utveckling av Näset.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2019  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ge Samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppdraget att genomföra uppdrag förstudie för utveckling av Näset.  
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen uppdraget att genomföra uppdrag förstudie för utveckling 
av Näset. 
 
Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 


