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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i 
vilken riktning kommunen är på väg. För Karlskoga kommun finns en vision – Vision 
2020. 

Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden i 
syfte att nå Vision 2020 samt vilka ekonomiska resurser som finns till 
verksamheternas förfogande. 

Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition 
i plan- och byggsammanhang eller annat.  

Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande 
principer.  

Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en policy. 

Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor 
bör hanteras och genomföras. 

Diarienummer: KS 2020-00540 
Ansvarig enhet: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  



   

 

 

Karlskoga cyklar för en bättre miljö 

 

Att cykla är ett utomordentligt sätt att ta sig fram i en kommun. Det går snabbt, är hälsosamt och 

tillgängligt för de allra flesta. Cykling är också bra för kommun. När många löser sina 

transportbehov med hjälp av cykel blir kommunen en trevligare och säkrare plats att vara på. 

Cyklister skapar liv och rörelse i kommunen och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Cykeln tar liten 

plats, bullrar inte och är ett miljövänligt transportmedel. När fler väljer cykel för sina resor minskar 

belastningen på vägnätet, vilket gynnar alla trafikanter. För den som cyklar har cyklingen dessutom 

positiva effekter i form av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. 

För att hantera de utmaningarna vi står inför, både på kort och lång sikt, behöver antalet cykelresor 

öka. Cykel är en viktig del i ett hållbart och effektivt transportsystem i en växande och mer förtätad 

stad. När det blir fler cyklister kommer förväntningarna öka på att cykelvägnätet håller god standard 

och att infrastrukturen anpassas till flera typer av cyklar och olika typer av cyklister. Det är viktigt 

att cykelvägarna är både till för dem som arbetspendlar längre eller kortare sträcka, cyklar till 

förskolan, skola eller fritidsaktivitet.  

Karlskoga kommuns cykelplan tydliggör den politiska viljeinriktningen och en förändrad syn på 

cykelns roll i trafiken. Programmet ska i sin tur utgöra ett underlag för vidare planering av åtgärder 

för att förbättra cyklingen i kommunen. Förändringen innebär att stadsplaneringen i högre grad 

planerar utifrån cyklisternas behov. Cyklister behöver, liksom alla andra trafikanter, kunna ta sig 

fram på ett bekvämt, säkert och smidigt sätt och känna att den här staden är till för dem. Genom att 

planera staden utifrån cyklistens behov ska cykeln uppfattas som ett prioriterat transportmedel och 

ett attraktivt alternativ. 

  



   

 

Bakgrund 

Cykelns roll på vägarna har under de senaste åren stärkts och är idag ett seriöst trafikslag för att 

exempelvis ta sig till arbetet eller skolan. Cykeln är ett hållbart sätt att transportera sig och bör spela 

en viktig roll i samhället för att bidra till en bättre miljö och ökad folkhälsa.  

Karlskoga kommun är en mindre kommun med närhet till mycket inom korta avstånd, vilket gör det 

möjligt för många att kunna transportera sig med cykel inom kommunens gränser. Däremot visar 

Region Örebro läns senaste resvaneundersökning (2017) att Karlskoga är en biltät kommun där 

medborgarna i stor utsträckning väljer bilen före andra transportmedel. Den visar att 88 % av 

hushållen i Karlskoga kommun äger en bil och att 74 % av de resor som medborgarna utför sker 

med bil, medan cykling enbart utgör 10 % av resor. 

I den regionala utvecklingsstrategin pekas det ut att trenden är att fler pendlar allt längre sträckor, vilket 

gör att arbetsmarknadsregionerna blir större. Karlskoga kommun ligger geografiskt placerad mellan två 

större städer; Örebro och Karlstad. Detta innebär att många pendlar till och från Karlskoga och det är 

viktigt att se över knutpunkter för att kunna kombinera sin resa mellan buss och cykel, samt öppna upp 

för samarbeten med de andra kommunerna för att göra resan enkel. 

En nationell trend är att cykelturismen ökar. Fler ser fördelar att besöka natur och kulturområden på 

cykel och kombinera turistande med aktivitet och motion. Som ett svar på trenden anläggs det 

runtom i landet cykelleder på väg och i terräng. Karlskoga kommun har goda förutsättningar för 

rekreation och turism till cykel. Det finns flera lokala cykelleder i kommunen som både ger natur- 

och kulturupplevelser. Den mindre staden och närheten till både stad och natur gör att även 

cykelturismen skulle kunna utvecklas till det bättre. 

För att flera ska kunna och vilja cykla krävs bra och trygga cykelvägar, enkel visualisering och 

lättillgängliga cykelkartor, samt möjligheten att kunna parkera sin cykel i närheten till slutmålet. 

Det är en tydlig trend är att fler väljer att cykla med elcykel. Vilket generellt genererar högre 

hastigheter vilket i sin tur ställer högre krav på cykelvägarna. Även i Karlskoga ser man fler 

lådcyklar vilket ställer krav på breda och jämna cykelvägar utan smala passager. Elscootrar är ännu 

ett nytt fordon som ökar i popularitet. 

En översiktlig cykelplan kommer att visa en helhetsbild över hur cykelvägnätet ska byggas ut och 

förbättras. Detta kommer möjliggöra för att ta fram en ekonomisk plan för utbyggnationer av 

cykelvägar vilket bidrar till att vi investera pengarna på rätt insatser istället för att göra punkt 

insatser. 

 

En översiktlig cykelplan kommer att visa en helhetsbild över hur cykelvägnätet bör byggas ut och 

förbättras. Detta kommer möjliggöra för prioriterade och fokuserade insatser vilket bidrar till att vi 

investera pengarna på rätt åtgärder. Åtgärderna kopplat till planen ska följa och inkluderas i 

ordinarie budgetarbete. 

 

Syfte 

Programmet syftar till att tydliggöra den politiska viljeinriktning för hur cyklande i Karlskoga kommun 

bör utvecklas. Cykelplanen är därmed ett planerings- och prioriteringshjälpmedel i arbetet med att 

utveckla cyklandet i Karlskoga.  

  



   

 

Mål 

Målet är att Karlskoga ska vara en attraktiv cykelstad. Cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt 

färdmedel där det är snabbt, enkelt och säkert att cykla till målpunkter nära och långt bort. 

 

Cykelplanen delas in tre målområden. Inom varje målområde fastställs viljeinriktningar för området 

 

1. Cykla på snabba och säkra cykelvägar 

1.1. I tätorten finns sammanhängande och trafiksäkra cykelstråk till alla stora målpunkter 

1.2. Det finns en god utbyggd service 

1.3. Cykling är ett attraktivt transportsätt året runt 

1.4. Barn och ungdomar kan cykla säkert till skolor och fritidsaktiviteter 

1.5. Det finns cykelvägar till bostadsområden utanför tätorten 

1.6. Cykelinfrastrukturen tas väl omhand 

1.7. Nya områden byggs med goda cykelmöjligheter 

 

2. Upptäck Karlskoga på cykeln 

2.1. Det finns väl utvecklade cykelleder i och runt Karlskoga 

2.2. Det finns bra leder för att cykla i terräng och område för att öva cykelteknik 

2.3. Det finns möjligheter att hyra/låna cykel via extern part 

2.4. Karlskoga kommuns cykelkarta ska regelbundet uppdateras och finnas både digitalt och i 

tryckt format. 

 

3. Välj Cykeln 

3.1. Vi arbetar med beteendepåverkande åtgärder 

 



   

 

Målgrupp 

Den primära målgruppen för programmet är samtliga kommuninvånare och besökare som vill 

uppleva Karlskoga på cykel. För politiker och tjänstemän ska programmet fungera som ett 

planerings- och prioriteringsverktyg. 

 

Ansvar 

Kommunfullmäktige i Karlskoga kommun har det övergripande ansvaret för denna plan. 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån sitt reglemente ansvar för att olika 

delar av planens målsättningar ska uppnås. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har det samordnande ansvaret för programmet. 

 

Karlskoga kommun ansvarar för utveckling och åtgärder längs vägar där kommunen är väghållare. 

På statliga vägar (där Trafikverket är väghållare) krävs dialog och samsyn om prioriteringar och 

åtgärder. 

Implementering och uppföljning 

Respektive ansvarig förvaltning har ansvar för att Cykelplanen finns med som ett planeringsverktyg 

i budget och verksamhetsplanering. Som underlag för årlig verksamhetsplanering för 

förvaltningarna har samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar för att i samarbete med övriga berörda 

förvaltningar ta fram en åtgärdsplan utifrån planens utpekade inriktning. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställer och följer upp genomförda åtgärder årligen genom 

ett cykelbokslut som består av bland annat en sammanställning över nya cykelvägar som byggts 

under året. Åtgärderna presenteras för nämnder och styrelse.  



   

 

Ställningstaganden 

1. Cykla på snabba och säkra cykelvägar 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.1. I tätorten finns sammanhängande och trafiksäkra cykelstråk till alla stora 
målpunkter 

Målpunkter förbinds med cykelvägnät 

För att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel behöver viktiga målpunkter vara 

sammanbundna med trafiksäkra cykelstråk. Viktiga målpunkter är tex  

- Centrum  

- Förskolor och skolor  

- Badplatser, idrottsanläggningar 

- Större arbetsplatser (> 100 anställda)  

- Busstationen och andra viktiga busshållplatser 

 

  

I Karlskoga är cykelvägarna säkra och det går att cykla med hög medelhastighet utan onödiga 

stop och hinder. 



   

 

Karta 1 Målpunkter inom Karlskoga tätort samt befintligt nät av separerad cykelväg. 

 

Prioriteringar vid byggnation 

Vid planering av cykelinfrastruktur ska arbetet normalt prioriteras utifrån följande resor: 

 

1. Barn: 

Ett av Sveriges transportpolitiska mål är att möjliggöra för barn att på egen hand vistas 

säkert i transportsystemet, byggandet av cykelinfrastruktur som främjar barns cyklande har 

därför högst prioritet. Cykelväg till barnens målpunkter ökar trafiksäkerheten och minskar 

behovet av föräldrar som skjutsar. Att cykla som barn lägger även grunden för att fortsätta 

cykla som vuxen och på så sätt fortsätta resa billigt, hälsosamt och klimatsmart.  

 

2. Arbetspendling:  

Pendling står för en stor del av de dagliga resorna och är därför en viktig del vid planeringen 

av nya cykelvägar. 

 

3. Rekreation och turism: 

Står för en liten del av de dagliga resorna och är därför lägre prioriterat. 

 

 

 

Kvalitetskriterier för cykelvägar 

Cykelvägnätet delas in i fyra olika kategorier med olika standard och skötselnivå. 

 

Huvudcykelnät 

Huvudcykelnätet binder samman målpunkter till ett trafiksäkert nät av cykelvägar.  

Sträckor inom huvudcykelnätet bör uppfylla följande kriterier: 

 



   

 

- Upphöjd vägbana som är målad med vit heldragen linje mot bilvägen om cykelvägen går 

parallellt med bilväg. 

- Byggt enligt kriterierna i utrymmesklass ”A” i vägar och gators utformning (VGU) från 

Trafikverket.  Vilket innebär att vägarnas utformning anpassas efter trafikflöden, 

hastigheter och att olika typer av trafikanter kan mötas på ett säkert sätt.  

- Visuell separering mellan gående och cyklister.  

- Saknar skarpa nivåskillnader och smala hinder. 

- Vägvisning till olika målpunkter. 

- Belyst.  

- Prioriterad vinterväghållning och sandupptagning. 

- Saknar buskage och växtlighet som hindrar sikten eller belysning. 

- Jämn beläggning.  

- Byggda för att möjliggöra höga hastigheter året runt. 

- Planskilda korsningar med huvudvägnätet (större bilvägar). 

 

 

Lokalt cykelvägnät 

Det lokala cykelnätet binder samman huvudcykelnätet. Sträckor inom lokala cykelvägnätet bör 

uppfylla följande kriterier:  

  

- Separerad från bilväg. 

- Vägbana har en vit heldragen linje (mot bilvägen). 

- Belyst. 

- Jämn beläggning. 

- Saknar buskage och växtlighet som hindrar sikten eller belysning. 

 

 

Cykling i blandtrafik   

Kompletterar det lokala cykelvägnätet där en separerad cykelväg inte är möjlig. Vägarna har ett 

lägre fordonsflöde (utifrån årsdygnstrafik) och en hastighet av max 40km/h.  

 

Regionalt cykelvägnät 

Det kommunala cykelvägnätet kompletteras av ett regionalt cykelvägnät (på statliga vägar) vars 

funktion är att binda samman tätorter och kommuner längs statliga vägar. På de statliga vägarna är 

Trafikverket väghållare och den myndighet som beslutar om eventuella åtgärder. Se stycke 1.5 



   

 

Karta 2 Målbild över hela cykelvägnätet. Heldragen svart linje är befintlig cykelväg som behöver 

kvalitetssäkras för att uppfylla kraven för huvudcykelväg. Streckad svart linje är där det saknas 

cykelväg idag och målbilden är att bygga cykelväg med kraven på huvudcykelväg. De heldragna 

röda linjerna visar på det befintliga lokala cykelvägnätet. De streckade röda linjerna är där det 

saknas cykelväg och målbilden är att bygga ut.  De blåa punktlinjerna visar hur cykelvägnätet 

binds ihop med blandtrafik.  

 

1.2. Det finns en god utbyggd service  

Det finns väl utformade cykelparkeringar vid viktiga besöksmål 

För att det ska vara enkelt för en resenär att ta sig fram på cykel är även möjligheten att kunna 

parkera sin cykel en viktig faktor. Placering och utformning av cykelparkeringar anpassas efter 

behov och målgrupp så parkeringen passar målpunkten och dess omgivning.  

 

Viktiga faktorer att ta ställning till vid planering av cykelparkering är:  

- närheten värderas högst för korttidsparkering 

- stöldsäkerhet värderas högst vid långtidsparkering i tex låst garage 

- möjlighet att låsa fast cykeln i ramen  

- väderskydd med skärmtak eller garage 

- belysning 

- utformning så cykel med cykelkorg och lådcykel får plats 

- färg och form med tilltalande estetiskt uttryck 

 

I Karlskoga finns idag tre cykelparkeringar med skärmtak eller i garage (Karta 3).  

 

Det finns tillgång till cykelpump 

Möjligheten att kunna pumpa sin cykel är en god service och bör finnas på flertal platser i staden i 

synnerhet i anslutning till långtidsparkering.  



   

 

 

Karta 4 Befintliga cykelgarage och cykelpump. 

 



   

 

Cykelvägarna har vägvisning 

För att underlätta för cyklister att hitta den genaste vägen till sin målpunkt ska huvudcykelnätet vara 

försett med vägvisningsskyltar. Cykelvägnätet i Karlskoga är väl skyltat idag. Vid utveckling av 

cykelvägnät eller när målpunkter förändras ska vägvisning följa utvecklingen. 

 

 

1.3. Cykling är ett attraktivt transportsätt året runt 

Huvudcykelnätet har högsta prioritet för vinterväghållning 

För att cykeln ska vara ett attraktivt val hela året ställer det krav på vinterväghållning och 

sandupptagning. Dessa faktorer har även en stark påverkan på trafiksäkerheten då en övervägande 

del av singelolyckorna med cykel orsakas av snö och is eller löst grus på cykelbanan. 

 

 På huvudcykelnät och  lokalcykelnätet ska snöröjning och halkbekämpning prioriteras framför 

bilvägar. 

 

Sandupptagning sker snarast efter vinterperiodens slut 

För att minska halkrisken på gruset, minimera punkteringsrisken och öka trevnaden, sker 

sandupptagning/sopning på samtliga sträckor snarast efter vinterperiodens slut.  

1.4. Barn och ungdomar kan cykla säkert till skolor och fritidsaktiviteter 

Forskning visar att fysisk aktivitet hos barn och ungdomar minskar vilket får konskenser på 

skolresultat, hälsa på kort och lång sikt och psykiskt välbefinnande. Genom att säkerställa att 

skolvägar har trafiksäkra gång- och cykelvägar kan barn och ungdomar i större utsträckning cykla 

eller promenera till förskola, skola och fritidsaktiviteter, själva eller i sällskap med målsman. 

 

Enligt Skollagen har kommunen ett ansvar att bevilja kostnadsfri skolskjuts till elever i 

grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan om eleven är i behov av det. Ett kriterium för 

att ha rätt till skolskjuts är trafikförhållanden längs skolvägen vilket innebär att en elev som inte når 

upp till kriteriet för tex färdvägens längd (3 km för elever i åk F-3, minst 4 km för elever i åk 4-6 

och minst 5 km för elever i åk 7-9) kan beviljas skolskjuts på grund av osäker trafikmiljö. 

 

För att få fler barn och unga att cykla är det viktigt att tänka på helheten. En bra cykelväg ända fram 

till exempelvis skolan är en del men det måste även finnas bra förutsättningar att parkera vid 

målpunkten. 



   

 

Målsättningen är att vid alla förskolor, skolor och idrottsanläggningar ska det finnas möjlighet att 

parkera cyklar så att de är väderskyddade och att de går att låsa fast.  

 

Alla högstadieskolor har säkra skolvägar 

Genom att säkerställa att alla högstadieskolor i Karlskoga har trafiksäkra skolvägar kan antalet 

elever som behöver skolskjuts på grund trafikförhållanden minska. Genom att investera i 

cykelinfrastrukturen minskar behovet av platser i den upphandlade skolskjutsen och antalet busskort 

på linjetrafiken vilket kommer leda till besparingar. 

 

De flesta av högstadieskolorna i Karlskoga har ett väl utbyggt cykelvägnät. Det är framförallt tre 

vägavsnitt där en cykelväg skulle möjliggöra att elever kan cykla mellan hemmet och skolan på ett 

tryggt och säkert sätt. Avståndet från bostad till skola är kortare än 5 km men trafikförhållandena 

berättigar till skolskjuts. Samtliga sträckor går helt eller delvis längs vägar där Trafikverket är 

väghållare vilket innebär att investering måste ske i dialog och samarbete med Trafikverket och 

Region Örebro Län. 

 

Karta 5 Briststräckor för cykling utanför tätorten till högstadieskolor. 

 

 

 

 

Österledskolan  

Sträckan till Bricketorp saknar cykelväg på vissa delsträckor.  Den föreslagna skolvägen går via 

Immetorpsvägen och innebär nybyggnation av sammanlagt på 2,8 km cykelväg. Vissa sträckor går 

längs kommunala vägar andra längs statlig väg vilket kräver att investering sker i dialog med 

Trafikverket och Region Örebro län. 

 



   

 

Sträckan längs Noravägen (länsväg 243) till och med Lerängen saknar cykelväg. Den föreslagna 

skolvägen innebär nybyggnation av 2,5 km cykelväg längs Noravägen. Sträckningen är helt längs 

statlig väg och kräver att investering sker i dialog med Trafikverket och Region Örebro län. 

 

Bregårdsskolan/Skrantaskolan  

Sträckan till Kilsta by fram till Bregårdsängarna saknar cykelväg. Den föreslagna skolvägen innebär 

nybyggnation av sammanlagt 2 km cykelväg. Sträckning är helt längs statlig väg och kräver att 

investering sker i dialog med Trafikverket och Region Örebro län. 

1.5. Det finnas cykelvägar till bostadsområden utanför tätorten 

Längs statliga vägar ansvarar trafikverket för byggnation och underhåll av cykelvägar. Region 

Örebro län tar i samråd med länets kommuner fram planerings- och prioriteringsdokument 

(Cykelstrategi för regionen, Länsplan för transportinfrastruktur) för framtida investeringar. 

Syftet med den regionala cykelstrategin är att lägga fast en strategi och prioritera utbyggnaden av 

cykelinfrastrukturen och på så sätt möjliggöra en ökad cykling i Region Örebro län.  Det långsiktiga 

målet är att skapa ett sammanhängande nät av cykelvägar mellan länets kommunhuvudorter och 

större tätorter. I Länsplanen finns utpekade sträckor där det saknas cykelvägar däribland sträckor 

runt Karlskoga. Kartan och listan nedan anger förslag på regionala vägar utan inbördes prioritering.  

 

Karta 6 Regionala cykelvägar som saknas 

 

 

 

 

A. Botorp- Linnebäck (E18) 

Befintlig bebyggelse i Linnebäck i mindre omfattning och med låg expolatering. Sträckan fram till 

Linnebäck ske på gamla E18. Sträckan kan i förlängningen utgöra rekreationscykling till 

Kristinehamn. 



   

 

 

B. Västerleden – Kilsta by (väg 708) 

Befintlig bebyggelse som saknar förutsättningar för säkert cyklande. Sträckan har stor betydelse för 

arbetspendling och som skolväg. Sträckan utgör del av väg för att rekreationscykla till Lunnedet 

längs befintligt vägnät. 

 

C. Harenkorset – Äspedalsvägen - Gälleråsen - Lunedet/Hällefors (väg 205/237) 

Närmast Karlskoga finns relativt lite bebyggelse men området runt Lonnen är ett bebyggt 

omvandlingsområde och är ett prioriterat utvecklingsområde för bostäder. Området har utvecklats 

de senaste 20 åren och har bland annat försetts med kommunalt vatten och avlopp vilket möjliggör 

åretruntboende. Sträckan är av betydelse för arbetspendling. Sträckan är även av stor betydelse för 

rekreationscykling och besök till Gälleråsens motorstadion och Lunnedets naturreservat.  

 

D. Bråten - Granbergsdal (väg 243/722) 

Befintlig bebyggelse som saknar förutsättningar för säkert cyklande. Sträckan har stor betydelse för 

arbetspendling och som skolväg.  

 

E. Immetorp – Våtsjötorp - Villingsberg (E18) 

Området kring Våtsjötorp är ett av de mest expansiva bebyggelseområdena i Karlskoga. Det går att 

cykla på enkla grusvägar som går parallellt med E18 men det krävs passage över den mycket hårt 

trafikerade E18.  

 

I Villingsberg finns en befintlig bostadsbebyggelse och Villingsbergs skjutfält är en växande 

arbetsplats. Möjligt att cykla idag på grusvägar parallellt med E18. 

 

Sträckan har potential att vara betydelsefull för arbets- och skolpendling och är även en populär 

sträcka för rekreationscykling. Sträckan är del av den befintliga cykelvägen till Örebro som håller 

mycket enkel standard. 

 

F. E18 - Bricketorp – Dammängen – Degerfors (väg 555) 

Befintligt bostadsområde och utvecklingsområde för bostäder. Sträckan fram till Bricketorp är ett 

prioriterat utvecklingsområde för bostäder och har som enda område i Karlskoga växt oavbrutet de 

senaste 30 åren. Även längre söderut mot kommungränsen har befintlig bebyggelse och är ett delvis 

prioriterat utvecklingsområde för bostäder. Sträckan är stor av betydelse för arbetspendling och som 

skolväg. Sträckan utgör även delsträcka för att skapa en bra cykelväg för rekreation runt Möckeln. 

 

G. E18 - Storängen - Degerfors (väg 243) 

Befintligt bostadsområde och utvecklingsområde för bostäder. Sedan 2016 finns en utbyggd 

cykelväg som binder ihop Degerfors och Karlskoga kommun. Sträckan är stor av betydelse för 

arbetspendling och som skolväg. Sträckan utgör även delsträcka för att skapa en bra cykelväg för 

rekreation runt Möckeln.  

  



   

 

 

1.6. Cykelinfrastrukturen tas väl omhand 

Vi har drift och underhållsplaner för cykelinfrastrukturen 

För att cykeln ska vara ett attraktivt val hela året ställer det krav på drift och underhåll av hela 

infrastrukturen. Välskötta cykelvägar och tillhörande anläggningar har betydelse för såväl 

komforten som trafiksäkerheten hos trafikanterna. Utöver snö och is så orsakas de flesta av 

singelolyckorna med cykel av löst grus, ojämn beläggning eller hinder i cykelbana. 

 

För att alla delar inom cykelinfrastrukturen ska tas väl omhand behöver bland annat följande 

aspekter driftplaneras och ha översyn. 

 

- Beläggningsunderhåll 

- Belysning 

- Ogräsbekämpning och siktröjning 

- Sandupptagning och underhållssopning 

- Städning av övergivna cyklar 

- Skyltning 

 

1.7. Nya områden byggs med goda cykelmöjligheter 

Karlskoga expanderar och nya områden för bostäder, handel, verksamhet planeras och byggs 

kontinuerligt. Vid exploatering av nya områden eller omvandling av befintliga stadsmiljöer beaktas 

även infrastruktur för cykling. Om det inte redan tidigare finns god cykelinfrastruktur till området 

byggs detta ut i samband med exploateringen. Nya områden förses med ett väl fungerande 

huvudcykelnät och lokalcykelnät som binder samman nya och befintliga målpunkter.  
  



   

 

2. Upptäck Karlskoga på cykel 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Det finns väl utvecklade cykelleder i och runt Karlskoga 

I Karlskoga kommun finns fyra uppmärkta cykelleder; Möckeln runt, Hyttleden, Lunnedsrundan 

och Granbergsdalsrundan.  

 

För att ytterliga öka variation och attraktivitet behöver 

- Antal cykelleder öka med en led inom stadsmiljö och en öster om Karlskoga. 

- Översyn av alla befintliga cykelleder avseende t ex skyltning och beläggning.  

- Fler näringslivsaktörer som bidrar till cykelturism 

- Utveckla banvallen norr om Bofors station mot Nora till cykelled. 

- Säkerställa att alla större besöksmål har cykelparkering (tex naturreservat) 

- Utveckla skyltning för cykling till grannkommuner. 

2.2. Det finns bra leder för att cykla i terräng och område för att öva cykelteknik 

Intresset för att cykla i skog och terräng ökar och idag saknas det tydligt utmärkta 

mountainbikeleder i kommunen. Cykelföreningarna använder sig av olika typer av vägar, men det 

skulle behövas blir mer tydligt och utpekat vart man kan träna med sin cykel.  

 

För att förbättra möjligheter att cykla i terräng behöver 

- MTB-led/er anläggas. 

I Karlskoga är det attraktivt och enkelt att upptäcka kommunen. 

Det finns cykling för alla som vill utforska kommunen på cykel oavsett om du är innevånare eller 

besökare, cyklar på vägen eller i skogen. 



   

 

2.3. Det finns möjlighet att hyra eller låna cyklar via extern part 

 Intresset för att låna en cykel i kommunen är stort och fler vill låna olika typer av cyklar 

exempelvis last/låscyklar, vikcyklar, elcyklar och vanliga cyklar.  Översyn av möjligheterna att hyra 

eller låna cykel via extern part bör göras.  

 

2.4. Karlskoga kommuns cykelkarta ska regelbundet uppdateras och finnas både 
digitalt och i tryckt format. 

 

3. Välj cykeln 

 
 

 
  

I Karlskoga kommun tycker kommuninvånarna och kommunens besökare att det är enkelt att välja 

cykel som sitt transportmedel 



   

 

 

3.1. Vi arbetar med beteendepåverkande åtgärder 

Bilen har och kommer att ha en fortsatt viktig roll i våra liv men om en större andel resor väljs att 

ske till fots, med cykel eller kollektivtrafik lämnar det mer utrymme för de transporter som måste 

ske med bil. Genom att systematiskt och långsiktigt arbeta med att uppmuntra och förenkla resande 

med cykel kan vi medverka till att fler resenärer väljer cykel istället för bil. 

 

Forskning och erfarenheter visar de bästa resultaten uppnås när åtgärderna genomförs i omfattande 

program som riktar sig till olika nivåer i samhället (staden, specifika områden och individer), där 

hårda (ex byggnation av cykelväg) och mjuka åtgärder (ex informationsinsatser och kampanjer) 

kombineras.  

 

Tabell 1. Kategorisering av beteendepåverkande åtgärder.  

Åtgärd Beskrivning 

Information Informationskampanjer för att öka medvetenheten om cykling 

hos kommuninnevånarna och kommunanställda. 

Marknadsföring Marknadsföring av olika kampanjer rörande cykling ex. 

“Hälsotrampare”, ”Testresenär” och ”Vintercyklisten” 

Platsspecifika åtgärder Åtgärder för att främja cykling på skolor, arbetsplatser eller 

bostadsområden. 

 

 


