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talar om vikten av att skapa mer balanserade 
transportsystem där större tonvikt i planeringen 
läggs vid resor som sker till fots, med cykel och 

infrastrukturen till stor del utformats utifrån 
bilismens behov och krav. Men synen på cykeln 
har ändrats de senaste åren. Den tar nu i större 
utsträck ning sin plats i transportsystemet och 
ses som ett eget transport slag. Nästan var fem-
te resa i Karlstad sker med cykel vilket visar 
att transportmedlet står för en betydande 
andel av transporterna. För att andelen 
cyklister ska öka ytterligare krävs dock 
en mängd åtgärder där cyklisters behov 
och förutsättningar sätts i fokus. Det 
ökade intresset och de ekonomiska medel som 
investerats på utbyggnad av cykelvägnätet 
under senare år visar på behovet av en samlad 

strategi, samordning och kvalitet på alla nivåer 
för att ambitionen att göra Karlstad till en mer 
cykel attraktiv stad ska uppfyllas. Karlstads 
kommun har som målsättning att vara en av 
Sveriges fem bästa cykelkommuner. Teknik- och 
fastighetsnämnden har därför beslutat att ta 
fram denna cykelplan som är en fördjupning av 

En av åtgärderna är att ta fram kvalitetsnivåer 

nera fysiska åtgärder med påverkan- och kom-
munikationsåtgärder, cykel planering och cykel-
strategier samt drift och underhållsåtgärder 
enligt fyrstegsprincipen. Ett gent, tryggt och 

attraktiv. Cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt 
alternativ till bilen - det ska vara enkelt att ta 
cykeln!

FÖRORD - VARFÖR EN CYKELPLAN
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INLEDNING

SYFTET MED PLANEN

negativ miljöpåverkan, bättre hälsa och en 
attraktiv, levande stadsmiljö. Cykelplanen ska 
underlätta ett strukturerat långsiktigt arbetssätt 

enklare, säkrare och tryggare. Cykeln ska vara 
ett konkurrenskraftigt alternativ till andra trans-
portslag.

Cykelplanen har tagit sin utgångspunkt i 
kommunalt uppsatta mål och strategier som 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp där 

satts. För förankring och värdefulla inspel i 
arbetet har en samrådsgrupp träffats under 
arbetets gång. Initialt hölls en workshop 
om styrkor och svagheter för ökad cykling i 
Karlstad och vidare utarbetades förslag på 
aktiviteter inom de utpekade insatsområdena. 
Avslutningsvis har även en workshop hållits 
kring det nya cykelvägnätet i Karlstads tätorter 
och dess kvalitetsnivåer. Syn punkter från sam-
rådsgruppen har arbetats in i cykelplanen.

Cykelplanen har även varit på remiss hos 
politikerna i Karlstad kommun och deras syn-
punkter har beaktats.

ATT KNYTA IHOP CYKELNÄTET

Cykelplanen omfattar tätorterna i Karlstads kom-

tätorterna inom kommunen samt tätorter i 
angränsande kommuner. Huvud ansvaret för 

för Värmland. 

HUR HAR PLANERINGEN FÖR CYKEL SETT 
UT?

Den målmedvetna satsningen på utbyggnaden 
av dagens cykelvägnät kan spåras tillbaka 
till 1970-talet. 1973 upprättade dåvarande 
stads planekontoret ett ”förslag till gång- och 
cykelleder inom Karlstad (centralorten)”. Planen 
följdes emellertid inte upp vid anslagsgivning 

önskad effekt. Nästa ansats till att prioritera 

centrum. I samband med utredningen gjordes 
en översyn av 1973 års cykelplan. Huvudsyftet 

fungerande cykelvägnät. Förslag till översiktlig 
plan för cykelstråk i Karlstads tätort antogs av 
kommunfullmäktige i maj 1981. Denna plan 
har sedan legat till grund för den långsiktiga 
utbyggnaden av cykelvägnätet som skett sedan 
dess. En ny uppdaterad cykelledsplan togs 
fram först 2001 av dåvarande tekniska verken. 
Samma cykelledsplan reviderades 2009 då den 
utkom i en ny och uppdaterad utgåva. Gällande 
cykelledsplan som antagits av teknik- och 
fastighetsnämnden har fungerat som underlag i 
den cykelplan som nu tagits fram. 

Under 2013 genomförde kommunen en utred-
ning av möjligheten att funktionsseparera 

cykel vägar. Denna utredning har även fungerat 
som underlag vid framtagandet av de olika 
cykelstråken.

Under många decennier har infrastrukturen till 
stor del utformats utifrån bilismens behov och 
krav. Synen på cykeln har ändrats de senaste 
åren och cykeln tar nu i större utsträckning sin 
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plats i transportsystemet och ses som ett eget 

med sina unika förutsättningar och behov i 
infrastrukturen.

sättningar utvecklas kontinuerligt. Detta gäller 
inte minst inom fordonssidan där planeringen 
idag måste ta hänsyn till vad som kan komma 
i framtiden, t.ex. ökade hastigheter för cykel-

dimensionerad för långsammare och mera homo-
gena hastigheter. Idag har hastighetsanspråken 
blivit högre till följd av bl.a. utvecklade cyklar 
och en större individuell variation.

Det innebär högre medelhastigheter och större 
hastighetsspridning. El-assisterade cyklar bör-
jar komma ut på marknaden, den tekniska ut-
veck lingen är snabb. Sådana cyklar kommer 

hastighets fördelning och bidra till ökade krav på 
fram komlighet.

Det handlar också om kapacitet. Vanligare blir 
trehjuliga ekipage, inte bara i form av cykel-
kärror utan också trikar och velomobiler. Cykel-
banor och korsningar bör utformas så att två 
bredare cykelekipage kan mötas, eller att ett 
par tvåhjuliga cyklister kan möta ett annat par 
i bredd. 

Ett för Sverige nytt begrepp är 2-minus-1-vägen 
som är en väg med ett körfält för bilar och två 
för cyklister, ett på vardera sida. Cyklisterna har 
ett körfält i var riktning, men bilisterna har bara 
ett, dvs. om bilisterna ska köra om eller mötas 
får det ske på cyklisternas villkor eftersom man 
då måste bege sig ut på cykelbanan. 2-minus-
1-vägen har funnits ett tag i Holland och har 
gett mycket bra resultat. Samtidigt är det en 
billig åtgärd. Bäst resultat fås om man samtidigt 
informerar berörda parter om åtgärden och dess 
syfte. Vägar som lämpar sig för detta är relativt 
smala vägar som är asfalterade och ganska lågt 

Ofta har dessa mycket höga hastigheter, vilket 
gör att cyklister innan förändringen drar sig för 
att cykla där. 

Ett begrepp som börjat implementeras i bl.a. 
Danmark är s.k. supercykelvägar vars syfte är att 
tillgodose framförallt pendlande cyklisters krav 
på snabbhet och framkomlighet. 

I Karlstads cykelplan har vi samlat goda idéer 
från platser i Sverige samt utomlands och 
som helt eller delvis är tillämpbara i Karlstad. 
Mycket av arbetet handlar om att synliggöra, 
tydliggöra och använda innovativa lösningar i 
cykelplaneringen.

transportmedel som har goda förutsättningar 
att bli huvudfärdmedlet för majoriteten av 
Karlstadsborna. Den är dimensionerad efter 
människans mått och konstruerad för färd i ett 
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stadslandskap. Som cyklister blir vi hemmastadda 
i grannskapets nätverk av offentliga platser, lär 
känna stadens terräng och dess invånare. Trots 
att det är ett privat transportmedel, är cykling 
ändå en social aktivitet.

SNABBT, GENT OCH ENKELT

Cyklister är känsliga för omvägar och vill ha 
snabba, raka och enkla färdvägar. Ett sätt att 

mäta genhets kvoten och restids kvoten. Restids-
kvoten beskriver tiden det tar att cykla mellan 
punkt A och B dividerat med tiden det tar att 
köra bil mellan A och B. För att cykeln ska anses 
kunna konkurrera med bilen bör restidskvoten 
inom en tätort inte vara större än 1,5. Det innebär 
att cykeln i regel är mer konkurrenskraftig vid 
korta avstånd. 

Ett annat sätt att mäta cykelns konkurrenskraft 
är genhetskvoten, dvs. cyklistens verkliga res-
längd dividerat med fågel vägen. Ju kortare 
sträcka som studeras, desto större påverkan 
ger omvägar. Genhetskvoten från bostaden till 
viktiga målpunkter såsom skola, affär, idrotts-
anläggning och liknande bör inte överstiga 
1,25. I undantagsfall kan genhetskvoten 1,5 
accepteras. Det innebär att om avståndet mellan 
två punkter är 200 m fågelvägen får avståndet 
via cykelvägnätet inte vara mer än max 300 m 
för att det ska vara attraktivt. Om cykelvägen inte 
uppfattas som den genaste vägen väljer cyklisten 
ofta andra vägar. Detta resulterar i ökad cykling i 

Tillfälliga hinder i cykelvägnätet är ett stort 
problem för cyklister, inte bara ur fram komlig-

synpunkt. Det kan vara vägarbeten, sopkärl, fel-
parkerade bilar, lastbilar som levererar varor till 
en butik eller restaurang. Olovlig upp ställning på 
cykelbanor är ett regelbrott som ska kontrolleras 
av polisen.

Studier visar att möjligheten att parkera sin 

(främst järnvägs- och busstationer) i stor 
omfattning påverkar individernas vilja att 

alternativ till bil åkande. Det är viktigt att cykel-
parkeringarna är utformade så att cykeln kan 
placeras stöldsäkert, att de ligger nära stationens 
entré och upplevs som trygga under hela dygnet. 
Ett gent och sammanhängande nät som ansluter 
till busshållplatser är också en central del i hela-
resan-perspektivet.Restidskvot =

restid med cykel / restid med bil

Genhetskvot =

cykelstråkets längd / fågelvägen
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utformningen av ett cykelnät. För  att attra-

och tidseffektivt. Dålig framkomlighet i cykel-
nätet kan medföra att cyklisterna väljer mer 
riskfyllda vägar om dessa upplevs som mer 

alltid vägas gentemot andra kvalitéer såsom 
framkomlighet och tillgänglighet. Hinder, som 
t.ex. ”betongsuggor”, utgör fara för cyklisten och 
ska därför undvikas i cykelnätet för att uppnå 
god utformning.

FRAMKOMLIGT, TRYGGT OCH SÄKERT

ut för olyckor eller obehagliga överraskningar. 
Känslan av otrygghet kan leda till att man väljer 
andra vägar,  väljer andra färdmedel eller helt 

potential att öka antalet cyklister. 

Otryggheten bland dem som över huvud taget 
inte cyklar, kan vara en bidragande orsak till att 
de valt bort cykeln och därmed fått en begränsad 
rörelsefrihet i det offentliga rummet. Tryggheten 
kan förbättras om cykelvägarna får exempelvis 
ökad synlighet och belysning. Det kan t.ex. 
handla om att ta bort skymmande buskage och 
förbättra siktförhållanden eller att utforma 
tunnlar på ett bra sätt.
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År 2004 genomfördes en resevane under-
sökningen i Karlstads kommun. Under sökningen 
visar att:

CYKELFLÖDE I KARLSTAD

tre cykelbarometrar utplacerade i tätorten som 
kontinuerligt räknar antalet passerande cyklar. 

konstant över åren.

NULÄGESBESKRIVNING

Figur 2 Antal cyklister per år vid Sandgrund

Figur 4 Lokalisering av Karlstads  cykel -
barometrar

Figur 3 Antal cyklister per år vid Sandbäcksgatan

Figur 1 Cykelresenärernas ärende (RVU Karlstad, 2004)

Andel cykelresor av det totala 
antalet resor: 18 % 

Cykelresor skola/arbete: 20 % 
Medellängd cykelresa: 3,7 km 

Medianlängd cykelresa: 2,3 km 
Andel cykelresor < 5 km: 83 %
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KARLSTAD HAR GODA 
FÖRUTSÄTTNINGAR…

som mycket goda i Karlstad. Praktiskt taget hela 
staden ryms inom en cirkel med fem kilometers 
radie, en sträcka en cyklist avverkar på 10-
20 minuter, förutsatt framkomlig cykelväg, 

några nämnvärda uppförsbackar någonstans, 
med undantag för stadsdelen Kronoparken. 

breddad cykelinfrastruktur.

Potentialen för ökad cykling är hög eftersom vi vet 
att en stor andel av de korta resorna genomförs 
med bil. Karlstad har sedan lång tid tillbaka 

arbetat med att utveckla ett attraktivt cykelnät. 
Bland styrkorna kan nämnas att bilseparerade 

sammanhängande längre sträckor. Centrum är 
dessutom till stor del ombyggt för att minska 

förbinder stadens yttre stadsdelar med centrum. 
Universitetet är lokaliserat 6 km nordost om 
centrum med en lång uppförsbacke strax före 

viks köpcenter som är beläget cirka 4 km från 
centrum. I stadens östra del har Välsviken vuxit 
fram som ett handelsområde. Genom staden 

som en barriär. Men deltalandskapet innebär 
också att Karlstad har unika förutsättningar för 
att bli en mycket attraktiv cykelstad. Åtgärderna 
i cykelplanen syftar till att utveckla tydliga, 
gena och kontinuerliga stråk som bidrar till att 
cyklisten kan hålla en jämn färdhastighet i en 

Under 2012 genomfördes två undersökningar 
som visar att Karlstad ligger i topp när det gäller 
cykelvänlighet:

I Kommunvelometern, som är en utvärdering 
gjord av Cykelfrämjandet av kommunens styrkor 
och svagheter som cykelstad, kom Karlstad på 
fjärde plats som bästa cykelkommun 2012.

2012 genomförde även Cykelfrämjandet, till-
sam mans med försäkringsbolaget If, en studie 
där cykel vänligheten i Sveries kommuner utvär-
derades.  Karlstad hamnade på tredje plats 
i undersökningen där cyklister i kommunen 
bl.a. bedömt kommunens cykelvägar, cykel-

Enligt en medborgarundersökning i Karlstad 
som genomförts av SCB våren 2013 rankar 
cyklister tillgången på gång- och cykelvägar 
högt; betyg 8 på en tiogradig skala. Betyget har 
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även förbättrats sedan 2012 som då uppgick till 
7,6. Ytterligare SCB-statistik som är intressant 
att lyfta fram är:

Betyg på belysning av gc-vägar: 6,7

Betyg på underhåll och skötsel av gc-vägar: 6,4

Betyg på snöröjning av gc-vägar: 6,3

...OCH FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

De mest frekventa önskemålen som Karlstads 
cyklister uttryckt är:

24 % Binda ihop de olika    
 cykelvägarna 
23 % Fler cykelvägar 
23 % Bättre underhåll 
20 % Bättre sopning av glas och dyl. 
15 % Bättre snöröjning 
8 % Bättre belysning

Uppgifterna är hämtade från en enkät under sök-
ning som gjordes under våren 2013 av Statisticon 
AB där 250 invånare svarat på frågor.

Genomfarterna i centrala Karlstad har bristande 
framkomlighet. Det gäller både i öst-västlig 
riktning och i viss mån även i nordlig-sydlig 
riktning. Beläggningen består oftast av plattor 
av konststen vilket minskar både hastighet och 
komfort samt riskerar att förväxlas med gångyta. 

Utmärkning av vad som är cykelbana, gångbana 
eller kombinerad gång- och cykelbana är på sina  
håll bristfällig. Det kan leda till att cyklisterna  
inte vet var de ska cykla eller hur de förväntas 

Tingvallastaden där utformning varierar kan det 
vara svårt för cyklisten att veta vad som gäller.

Cykelöverfarter/korsningar ligger tätt i inner-

väjningsförhållanden. Många av cykel överfart-
erna och andra korsnings punkter uppfyller inte 
minimikraven på framkomlighet. I korsnings-
punkter mellan bil och cykel bör kommunen 
göra ett medvetet val om vem som ska prioriteras 
och vem som ska lämna företräde, bilisten eller 
cyklisten. I alla de fall där cyklisten prioriteras 
bör det tydliggöras i utformningen och genom 

Korsningarna är i allmänhet utformade med 

och övergångar mellan olika ytor kan förtydligas 
och utformas med likartad standard. 

Det separerade cykelnätet är delvis inte samman-
hängande och saknar viktiga angöringar och 
passager, bl.a. till många skolor, förskolor och 
fritidsanläggningar. På många platser är det 
opraktiskt att ta cykeln till busshållplatsen. 
Cykel vägen är i vissa fall onödigt lång och/eller 
krokig. Vissa stadsdelar saknar helt inter na 
separerade cykelleder (t.ex. Norrstrand, Lam-
berget, Örsholmen). 
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Tvärförbindelser mellan stadens ytterområden 
saknas ofta. Exempel på detta är mellan 
Kronoparken och Örsholmen. 

begränsad även om mätningar generellt blir mer 
och mer förekommande. 

För att cyklisterna skall känna sig som en 

underhållsåtgärder sättas i fokus. Med bättre 

man minska antalet singelolyckor som följer av 
dåligt underhåll. Singelolyckor utgör ofta en stor 
andel av det totala antalet cykelolyckor.

Ett annat sätt att prioritera cyklister är att 
minska bilens tillgängliga yta och istället göra 
plats för cykelbanor och cykelparkeringar.

Såväl cykelstimulerande åtgärder som bil-
restriktiva åtgärder behövs för att få till stånd 

cykel. Viktiga principer i cykelplaneringen är att:

Prioritera upp cykeln och 
prioritera ner bilen.
Skapa ett gent sammanhängande 
cykel vägnät med tydlig 
utformning.
Bättre drift- och underhåll 
av cykelvägnätet.

Karlstad är en stad som under senare år, i likhet 
med många andra svenska städer, har gjort 

grundram har extra medel tilldelats för att skapa 
säkra och sammanhängande cykelvägar. De 
senaste fem åren har ca 3 mil cykelvägar byggts. 

Detta kan jämföras med de ca 25 mil som totalt 

KARLSTAD SOM CYKELSTAD – 
KOMMUNENS ARBETE

har genomförts genom den s.k. BYPAD-metoden, 
BicYcle Policy AuDit. Det är ett instrument som 
hjälper kommuner att utvärdera och förbättra 

analyserar styrkor och svagheter och ger 
klara indikationer på vad som kan förbättras. 
Resultatet av arbetet är dels en betygsättning 
av hur väl arbetet fungerar idag, dels en 
plan med mål och åtgärder för att förbättra 

regelbundet får man ett mått på hur kommunens 
cykelarbete har förändrats. Karlstads kommun 

som sammanställdes 2006. Enligt BYPAD:s 
utvärdering bör kommunen satsa på att:

Öka politiska engagemanget 
och politiska samarbetet 
mellan instanser.

ligt cykel vägnät, som 
förbättring av vägvisning och 
korsningspunkter framför 
nybyggnation.
Förbättra bytesmöjligheter 

TRAFIKSÄKERHET

fordonet samt den fysiska miljön. Människan 
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också bra för cyklisternas säkerhet. Erfarenheter 

en ökning av antalet cyklister generellt sett 
ger bättre samspel med motorfordonsförare 
och därmed minskad risk för att cyklisterna 
skadas. Fler cyklister medför att bilisterna blir 

hjälp av olycksstatistik från såväl sjukvården 
som polisen för att få en så fullständig bild som 
möjligt.

Olycksstatistik för åren 2007-2011 nedan visar 
att 854 cyklister skadade sig så allvarligt att de 
behövt uppsöka sjukhus. Olyckorna är kraftigt 
koncentrerade till Karlstad tätort, endast ett 
fåtal skedde i Molkom eller Edsvalla/Vålberg.

Majoriteten av cykelolyckorna är singelolyckor 
vilket ungefär motsvarar riksgenomsnittet. 

lyse och hastighet. Den fysiska miljön påverkar 
säkerheten genom cykelnätets utformning  samt 
drift- och underhåll.

På Karlstads universitet pågår ett forsknings- 

cyklister. Syftet är att stimulera och enga-
gera till ett bättre och mer systematiskt cykel-
säkerhetsarbete. En stor del av informationen 

hämtat från studien Evidensbaserade åtgärder 
för cyklisters säkerhet: Kunskapsöversikt*.

60 % av tjejerna och 45 % av 
 killarna i åldrarna 10-14 år  

som skadats i en cykel-olycka  
hade inte hjälm

Såväl antalet olyckor som svårighetsgraden ökar 

är helt avgörande för benägenheten att lämna 

att dödas eller skadas allvarligt vid en påkörning. 

av 30 km/timmen, därför bör bilarnas faktiska 

* Carl Bonander, Johanna Gustavsson & Ragnar 
Andersson, Riskhantering, Institutionen för miljö- och 
livsvetenskaper, Karlstads universitet.
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En stor del av dessa olyckor är svåra att bygga 
bort då det kan röra sig om dåliga bromsar, 
matkassar i hjul eller skosnören som fastnar i 
pedal eller kedja. Däremot kan de singelolyckor 
som förorsakas av brister i drift och underhåll 
av cykelvägar förebyggas. Exempel på sådana 
brister är halka, ojämn yta eller sand på 
cykelbanan.

En av sju har skadats i kollision med bil. Det är 
mer ovanligt med olyckor mellan cyklister och 
gående. I Tingvallastaden sker i genomsnitt 
mellan 1- 2 svåra olyckor och 10-15 lindriga olyck-

 
broar, viadukter och tunnlar. De mest olycks-
drabbade plats erna är Ankersbron, Viken-
tunneln, Östra bron, viadukten vid Löfbergs-
skrapan (har nyligen byggts om), broarna 
vid Sand grundsudden och Sommargatan i 
Kronoparken. 

Att dessa platser är mer olycksdrabbade än andra 

målpunkter. Det har inte gjorts djupare analyser 
av dessa platser och orsakerna till olyckorna. 

Generellt bör de fysiska åtgärder som vidtas i 
cykelnätet inriktas på att cyklisterna ska ha egen 
bana, cykelbana eller cykelfält, längs vägar som 
har en tillåten hastighet på 40 km/timme eller 
mer. Där cykelstråken korsar huvudvägnätet 
för bil ska, om så behövs, åtgärder vidtas 
för att reducera fordonshastigheterna till ca 
30 km/timme. På särskilt utsatta platser, 
t.ex. cirkulationsplatser och större signal-

cykelöverfarter med avvikande färg användas. 
Väjningsregler vid cirkulationsplatser och 
längs huvudgator måste skyltas konsekvent och 

med låga hastighetsnivåer, 30 km/timme eller 
lägre.

Cykelplanen omfattar fysiska åtgärder 
som har med infrastrukturen samt drift- 
och underhållsåtgärder att göra medan 

regler, användning av cykelhjälm och säker cykel 

Figur 5 Olycksstatistik 2007-2011

Olyckstyp (förkortning  
i STRADA)

Antal 
skadade

Andel 
av totalt

cykel-motorfordon 108 13 %
cykel singel 665 78 %
cykel-gående 6 0,5 %
cykel-cykel 59 7 %
cykel-moped 5 0,5 %
övriga 11 1 %
Totalt 854 100 %
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I takt med att Karlstad växer, ökar också kraven 
på ett hållbart transportsystem. Den största 
delen av det totala förväntade resbehovet 

betydelse för att åstadkomma en förändrad 
färdmedelsfördelning. 

Tankarna i cykelplanen skapar förutsättningar 

kombination med andra färdmedel. 

Hela-resan-perspektivet innebär att kombinera 

komma ett attraktivt alternativ till bilen.

Cykelplanens syfte är framförallt att föra över 
korta bilresor till cykel genom att ”
sadla om”.

Matrisen nedan visar hur cykelplanen och 
kommunens övriga planer och strategier hänger 
ihop. 

Cykelplanen är upprättad utifrån redan anta-
gna mål i strategiska planen, översikts- och 

i cykelplanen utan den stödjer fullt ut de mål 

Goda möjligheter till hållbara kommun ik-
ationer (Tillväxtstrategin)
Tryggheten och tillgängligheten i våra offent-
liga miljöer ökar (Folkhälsostrategin)
Karlstadsbornas hälsa blir bättre (Folkhälso-
strategin).
Klimatpåverkan från energi- och transport-

ska minska med 25 % mellan 2008 och 2020 
(Miljö- och klimatstrategin).

Ytterligare mål i Strategisk plan
Utveckla ett sammanhängande cykelvägnät 
som förbinder kommunens stadsdelar och 

(Strategisk plan åtaganden 2014-2016).

DETTA VILL VI ÅSTADKOMMA

Figur 6 Samband mellan cykelplanen och kommunens övriga planer och strategier.
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I samband med om- och nybyggnad ska 

centrala Karlstad (undantaget centrum). 

vid skolor. 

Fortsätt satsa på att hastighetssäkra gator i 

timme vid skolor och förskolor.

Karlstad ska vara en av Sveriges fem bästa 
cykelkommuner år 2015 och erbjuda ett 
sammanhängande cykelnät som förbinder 
kommunens stadsdelar och tätorter samt 
möjliggör förbindelser till krans kommun-
erna.

Öka andelen cykelresor
Inom tätorten prioriteras cykelns fram-
komlighet och säkerhet framför bilens
Genhetskvoten från bostaden till viktiga mål-
punkter som skola, affär, idrottsanläggning 
bör inte överstiga 1,25. I undantagsfall kan 
genhetskvoten 1,5 accepteras

Målsättningen måste vara att ett ökat antal 
gående och cyklister inte får leda till att 
antalet olyckor ökar.

MÄTBARA MÅL

cerade mätbara målen i de olika planerna:

öka, från 30 % år 2004 (RVU04) till 35 % 
2015 och 40 % 2020 (MKS)
60 % av tillkommande antal invånare ska ha 
en restidskvot under 1,5 år 2030, (dvs. 50 % 
längre restid med cykel än bil) (ÖP)
50 % av tillkommande antal invånare ska ha 
en restidskvot under 1,5 år 2015, (dvs. 50 % 
längre restid med cykel än bil) (TS) 
Genhetskvoten från bostaden till viktiga mål-
punkter såsom skola, affär, idrottsanläggning 
bör inte överstiga 1,25. I undantagsfall kan 
genhetskvoten 1,5 accepteras (ÖP)
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CYKLISTEN I FOKUS

Cyklister är ingen homogen grupp avseende 
behov (hastighet, utrymmesbehov mm) och 
förutsättningar utan kräver olika typer av åtgär-
der. I cykelplanen formuleras och prioriteras 
följande fyra målgrupper som förväntas ha stor 
potential att öka cyklandet:

Barn
Vardagscyklisten
Fritidscyklisten
Vintercyklisten

Många åtgärder som beskrivs i cykelplanen 

målgrupper som åtgärden gynnar, desto högre 
prioritet bör åtgärden ges.

Erfarenheter visar att det ofta inte är tillräckligt 
att vidta fysiska åtgärder i syfte att uppnå 
målen. Ofta krävs en kombination av fysiska och 
icke fysiska åtgärder. Detta kan åstadkommas 
med beteendepåverkan, information, dialog, 
utbildning, kampanjer, samordning och koordin-
ering som fungerar som stöd och komplement 
till de fysiskt inriktade åtgärderna.

För att nå målen krävs samverkan mellan stadens 
förvaltningar och externa intressenter. Att t.ex. 
samverka kring barns cykling innebär att åtgärder 
inom fyrstegsprincipens arbetsområden kan 
sam ordnas i tid och rum, även om huvudansvaret 
för fysiska och icke fysiska åtgärder idag ligger 
på olika förvaltningar.  

Ett exempel är framtagande av skolvägsstråken 
som i sin tur får ökat drift och underhåll samt 

FYRSTEGSPRINCIPEN I 
CYKELPLANERINGEN

Fyrstegsprincipen är ett planeringssätt för ett 
långsiktigt hållbart transportsystem som går ut 
på att balansera de tre hållbarhetsaspekterna 
utifrån miljö, ekonomi och människa. Principen 
är att på bästa sätt stegvis analysera hur ett 

behovet och valet av transportsätt, steg 2 är 
att effektivare nyttja den infrastruktur och de 
fordon vi redan har, steg 3 är förbättringar 
och mindre ombyggnader och steg 4 innebär 
nyinvesteringar och större ombyggnader. Det är 
vanligt att slutresultatet är en kombination av 

Följande arbetsområden har valts utifrån fyr-
stegsprincipen:

1A. Skapa goda förut sättningar 
för cykling (steg 1-åtgärd)

1B. Påverka vårt beteende (steg 
1-åtgärd)

2.
effektivare (steg 2-åtgärd)

3. Bygg om och bygg till (steg 
3-åtgärd)

4. Bygg nytt (steg 4-åtgärd)

SÅ NÅR VI MÅLEN
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I större städer brukar man dela upp cykelnätet 
i olika nivåer. I Karlstad har det hittills varit en 
och samma nivå på hela nätet, vilket inneburit 
att hela cykelvägnätet har haft samma drift- och 
underhållsstandard och likartad utformning, 
exempelvis en bredd på 3 m. Det har visat sig att 
behoven ser olika ut i olika delar av cykelnätet 
vilket lett till att cykelnätet under framtagandet 
av cykelplanen delats in i olika nivåer.

I Karlstad har nätet delats in i tre nivåer; 
stomnät, huvudnät och lokalnät. Cykelnäten 
har olika funktion och cyklisterna i dessa nät 
har olika anspråk på färdhastighet, genhet 
och kontinuitet. Uppdelningen i olika nät får 
konsekvenser i bl.a. utformning, reglering samt 
drift och underhåll.

Kan utformningen i ett och samma nät se likadan 
ut i hela staden? Nej, sannolikt inte. Standarden 

inte minst de ekonomiska förutsättningarna. Vid 

nätets högre standard.  

Det övergripande stomnätet ska tillgodose resor 
till/från centrum och stärka ”tvärresandet” 
mellan stadsdelar. 

Huvudnätet är standardmässigt en nivå mellan 
stomnät och lokalnät och sammanbinder stom-
nätet med lokalnätet. För huvudnätet gäller 
principen; så få länkar som möjligt men nätet 
ska kunna knyta ihop stomnätet med lokalnätet. 

Lokalnätet
och ska kunna erbjuda variation i val av färdrutt 
inom stadsdelen. Lokalnätet kan innehålla 

på bostadsgator. Hela Tingvallastaden ingår 
i lokal vägnätet, men ska ges en högre drift- 
och underhållsstandard. I Tingvallastaden är 
tanken att gående och cyklister ska samsas på 

den begränsade ytan vilket förutsätter lägre 
hastighet och mer uppmärksamhet av cyklisten. 

tempo här.

Vägvisning och de cykelkartor som sedan tas fram 
anpassas till det nya nätet. Cyklister ska ledas ut 
i rätt nät beroende på målpunkt. Vägvisningen 
ska fortsätta även i lokalnätet, som t.ex. genom 
Tingvallastaden. Det ska vara lätt att hitta rätt. 
Det nya cykelvägnätet kan liknas vid hur ett 

med motorvägar, huvudleder och lokalgator. 
Vägvisningen läggs sedan uppe på nätet och 

till och från målpunkterna.

målgruppsanpassade stråk; pendlarstråk och 
skolvägsstråk. 

Pendlarstråket sammanfaller till stora delar med 

centrum och Kronoparken. Pendlarstråket är 
huvudsakligen till för snabb arbetspendling 
och fokus ligger här på hög framkomlighet. 
Det är  viktigt att cykelvägarna i stomnätet och 
pendlarstråken utgör ett sammanhängande, 
längre nät respektive stråk, med hög standard 
och god framkomlighet.

Detta är bl.a. anledningen till varför pendlar-
stråket till Kronoparken inte följer samma 
sträckning som stomnätet. Stråket bedöms 
ha färre korsningspunkter och mindre andel 
gående vilket innebär att framkomligheten blir 
bättre. Stråket innefattar inga branta backar 
vilket också bidrar till bl.a. ökad framkomlighet. 
Utformningsmässigt kan rätt standard uppfyllas 
här. Stråket kommer även i framtiden att vara 
en länk via Välsviken, vidare mot Alster och 
framtida exploatering i området. 

kombination med ett bra pendlingsstråk ger en 
god koppling till universitetet. Örsholmen är 
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också en målpunkt som ansluts till pendlings-
stråket.

Ett skolvägsstråk kan tillhöra stom-, huvud- 
eller lokalnätet. Oavsett vilken standardnivå 
ett skolvägsstråk tillhör prioriteras vinter-
väghållning, belysning, buskageröjning dvs. 
åtgärder som gynnar barn. 

För Molkom, Väse, Vålberg, Skattkärr och 
Edsvalla är skol- och fritidspendling central och 

inga uttalade pendlarstråk. På grund av att 

standardnivåerna skilja sig något från samma 
standardnivå i centralorten Karlstad.

Åtgärder kommer att genomföras i alla näten 
och övergripande åtgärder beskrivs enligt fyr-
stegsprincipen nedan.

Utformningsprinciperna beskrivs i bilaga 1. Det 

länkar och behovet av nya länkar för respektive 

stråken eftersom dessa inte har inventerats 

åtgärdslistan.

länk utritad vidare mot Alster. Anledningen till 
detta är att det i dagsläget inte är klart var en 
sådan länk ska placeras och cykelplanen kommer 
därför kompletteras med detta när planeringen 
för exploateringen i området är klar.

I Skåre övergår stomnätet till lokalnätet precis 
som i Tingvallastaden. Vägvisningen och cykel-
kartan kommer att visa var cykling vidare norrut 
kan ske.
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FÖR CYKLING

hållbara resor. Fokus bör ligga på cykelfrågor. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Inför parkeringsnorm för cykel som främjar 
cykeln. 
Ansvarig: Stadsbyggnad

Kartlägg närmiljön vid skolan samt elevernas 
färdväg från hemmet till skolan. Utred om det 

vid infarter till skolor. 
Ansvarig: Barn och ungdom

Utred att idrottsanläggningar kan nås per 
cykel på ett tillfredsställande sätt. 

kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen 
för eventuellt ansvar för denna åtgärd

Ta fram standardnivåer för cykelparkeringar 
i Karlstad. Ta hänsyn till olika typer av cyklar 
och cykelkärror är mer utrymmeskrävande. 

Utvärdera vilka bilparkeringsplatser som 
under sommartid kan omvandlas till cykel-
parkeringar då behovet är större. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Utred om några bilparkeringsplatser i 
parkeringshusen vintertid kan användas för 
cykelparkering för att öka attraktiviteten att 
cykla. 
Ansvarig: Parkab

Förbättra möjligheten att kombinera 

gör en behovsanalys av cykelparkeringar i 

Ansvarig: Teknik och fastighet

Skapa en checklista som kan användas i 
detalj planskedet/bygglovsskedet, integrera 
kriterier och principer som främjar cykel i 
planeringen. Exempel på detta är lämpliga 
anslutningar till fastigheter så att cyklister 
smidigt och tryggt når alla målpunkter såsom 
entréer, cykelparkeringar, busshållplatser, 
bryggor, lekplatser osv. 
Ansvarig: Stadsbyggnad

Plan för snöröjning av strategiska vintercykel-
parkeringar .
Ansvarig: Teknik och fastighet

Översyn och standardisering av cykelväg-
nätets växlingspunkter för att skapa tydliga 

ÅTGÄRDER
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varandra och bidra till ökat samspel. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Genomföra årliga cykelräkningar för att 

över tid och utvärdera effekter av insatser för 
att förbättra cykelvillkoren (TP). 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Karlstads kommun föreslår att tillsam-
mans med Hammarö genomföra en cykel-

som Hammaröborna nyttjar. Underlaget 
kan sedan användas för kommunernas 
gemensamma satsningar på cykel.
Ansvarig: Teknik och fastighet

Utred var cykelnätet behöver kompletteras 
med nya länkar. Resvaneundersökningen 
är en viktig input. Till exempel saknas en 
koppling mellan Lorenberg/Norra Kropp-
kärr och Kronoparken. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Årligen genomföra Cykelfrämjandets Kom m-
un velometern, med start år 2015. Kommun -
velometern är en granskning och jämförelse 
av kommuners arbete med cykelfrågor. Den 
kommun som uppnått högst resultat ut-
nämns till ”Årets cykel främjarkommun”. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Vart tionde år genomföra en BYPAD-revision 
för att utvärdera och förbättra kvaliteten på 
cykelområdet. År 2015, 2025. BYPAD ger en 
djupare analys än Kommunvelometern och 
den engagerar även politikerna. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Verka för att utveckla hyrmöjligheter för 
cyklar och cykelkärror. Kontakta Sola-cykel. 
Ansvarig: Miljöförvaltningen

Utred möjligheter till ett lånecykelsystem- 
offentligt eller privat. 
Ansvarig: Miljö förvaltningen

Stimulera ett ökat användande av elcyklar. 
Ansvarig: Miljöförvaltningen

Erbjuda platser med pumpar och enklare 
cykelservice. Undersök även möjligheten att 

Ansvarig: Teknik och fastighet
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Målgruppsanpassad information, kampanjer 
och cykelutmaningar. Riktad information 
eller direktbearbetning av vanebilister i hus-
håll och företag för att påverka människor 
till mer hållbara resvanor. Fortsätt och 
vidareutveckla ”Pendla grönt”-projektet. 
Projektet handlar om att utveckla nya 
koncept för ökad cykling tillsammans med 
service företag, arbetsgivare och/eller andra 
strategiska grupper. Uppmana arbets-
givare att erbjuda anställda dusch, om-
klädningsrum, cykelservice, pump, cykel-
förvaring, laddning av elcykel. En effekt av 
Pendla Grönt projektet är att kommunen 
kan få synpunkter från boende om brister 
i cykelvägnätet och information om vilka 
cykel vägar som nyttjas. Det pågående pendla 
grönt projektet på Örsholmen kan komma 
att visa på behov av omklassning av viktiga 
cykelvägar. 
Ansvarig: Miljöförvaltningen.
Kontakt tas vid behov med teknik- och 
fastighetsförvaltningen

Samordna och organisera cykelrådet. 
Ansvarig: Miljöförvaltningen

olika mål grupper som inte kan cykla. 
Ansvarig: Miljöförvaltningen

Uppdatera cykelkartan som är bra marknads-

är en viktig remissinstans vid framtagandet 
av kartan. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Färgsätta cykelstråk som motsvarande 
busslinjer i samma stråk. Det underlättar 
kombinationsresorna med cykel och kollekt-

et att förändra färgsättningen kan göras i 
samband med uppdateringen av cykel kartan. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Ansvarig: Teknik och fastighet

I samarbete med Cykelfrämjandet och SKL 
genomföra cykel konferens i komm unen.  
Ansvarig: Kultur och fritidsförvaltningen, 
Miljö förvaltningen, Teknik- och fastighets-
förvaltningen och Stadsbyggnads för valt-
ningen

I samband cykelkonferens eller under cykel-
temaveckan ta fram permanenta cykelturer 
för Karlstadsbor och besökare. Dessa kopp-
las till kartfunktioner, både digitala och 
pappersversioner. 
Ansvarig: Kultur och fritidsförvaltningen, 
Miljö förvaltningen, Teknik- och fastighets-
förvaltningen och Stads byggnads för valt-
ningen

I samband med att ny cykelinfrastruktur 
byggs kan kommunen informera om åtgärd-
en. Förutom information för att cyklister ska 
få upplysning om den nya sträckningen visar 
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det på att kommunen satsar på cykel och 
tycker att det är viktigt.  
Ansvarig: Teknik och fastighet

Ta fram en gemensam kommunikationsplan 
för kommunens cykelarbete. Kommunikat-
örer från staben för de tekniska för valt-
ningarna (TF, MF och SB) tar tillsammans 
med berörda fram en kommunikations plan 
med innehåll, åtgärder och aktiviteter från 
cykel planen. En kommunikationsinsats i 
planen bör vara att informera om cykling i 
Tingvallastaden. Hela Tingvalla staden ingår 
i lokalvägnätet för cykel. Här ska gående 
och cyklister samsas på en begränsad yta 
vilket förutsätter lägre hastighet och mer 
uppmärksamhet av cyklisten. 
Ansvarig: Gemensamt ansvar mellan Miljö-
förvaltningen, Teknik och fastighet samt 
Stadsbyggnad

Inför olika nivåer på insatstider för snö-
röjning och sandupptagning på cykelnäten 

k  erade cykelstråken. Vid val av halk-
bekämpningsmetod  ska material väljas som 
inte skadar cyklisternas däck. Det ska även 
säkerställas att plogning utförs så att inte 
hindrande vallar uppstår.
Ansvarig: Teknik och fastighet

Kartlägg vilket skick (=standard) beläggning, 
vägmarkeringar och skyltning har och ta fram 
åtgärdslistor med prioriteringsprinciper och 
arbeta utifrån dessa. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Se över hur siktförhållanden längs sträckor 
och i korsningspunkter (gäller även kors-
nings  punkter mellan två cykelvägar) samt 

utarbeta riktlinjer för sidoröjning och arbeta 
utifrån dessa. 
Ansvarig: Teknik och fastighet/ Stads-
byggnad

Marknadsför och informera om på vilka sätt 
allmänheten kan komma in med synpunkter 
till kommunen om cykel vägnätet.  Det 

kan kontakta kommunen för att påtala fel 
och brister i cykelvägnätet, t.ex. via Kont-
aktcenter, Synpunktshantering, Med borgar-
förslag, Felanmälan men många känner inte 
till dessa. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Ett antal utvalda cyklister får kommentera 
vinterväghållning på en prioriterad sträcka. 
Allmänheten kan följa testcyklisternas erfar-
enheter och synpunkter. 
Ansvarig: Miljö förvaltningen med komm-
unikatörer

Förbättra rutinerna för hur övergivna cyklar 
tas om hand för ökad säkerhet, trivsel, 
attraktivitet och tillgänglighet för cykel. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

och komplettera eller justera där det behövs. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Ta fram en handlingsplan för belysning av 
cykel vägar enligt kommunens belysnings-
program och arbeta utifrån detta. Skolvägs- 
och pendlarstråk ska prioriteras. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Genomför en utredning med fokus på 
tydlighet, säkerhet och framkomlighet gäll-
ande  cykelförutsättningarna i Tingvallastad-
en. Utredningen ska även omfatta hur olika 

hastighet för cyklister och utreda om det 
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Ansvarig: Teknik och fastighet

En översyn av farliga fållor ska göras. Farliga 

”Grisar” och stenar ska inte förekomma. 
Cykelfållor kan vara svåra att passera med 
bl.a. cykelkärra, därför ska kommunen 
genomföra ett försök med pollare som hinder 

Ansvarig: Teknik och fastighet

åtgärd ska göras efter utredningen om 
cykelparkeringarnas standard som är en 
steg 1-åtgärd. Analysera och föreslå åtgärder 
samt åtgärda de olycksdrabbade platserna 
vid Ankersbron, Vikentunneln, Östra bron, 
Sandgrundsbron, Löfbergsviadukten samt 
Sommargatan.
Ansvarig: Teknik och fastighet

Asfaltera grusbelagda cykelvägar för att öka 
attraktiviteten i cykelnätet. Ett exempel är 
att asfaltera några grusbelagda cykelvägar 
på Örsholmen. 
Ansvarig: Teknik och fastighet

Exempel på steg 4-åtgärder är att skapa konti-
nuerliga nät, skapa förutsättningar för pendling 
längre sträckor och förbättra framkomligheten.

Nya cykelbroar mellan Klara och Musei-
parken samt Råtorp och Färjestad. Dessutom 
nya cykelmöjligheter på broar mellan Jak-
obsberg och Ullebergsleden samt mellan 
Kalvholmen och Örsholmen.

Se över möjligheten att bygga de i översikts-
planen föreslagna cykelstråken.

Välsviken, Sommargatan och Östra Kropp-
kärr, cykel: Området kommer att kopplas 
till stomnätet för cykel via Södra Kroppkärr 
och till huvudnätet via Sjöstad. Cykelstråket 
längs järnvägen mot Alster standardhöjs till 
huvudnät.

Förbättrade cykelstråk till omkringliggande 
tätorter. Ett exempel är cykelväg Karlstad-
Alster-Skattkärr. På grund av stor explo-
atering i området, bl.a. dubbelspårig järnväg, 
är det i dagsläget oklart var en cykelväg kan 
anläggas. 

Kommunen arbetar för att skapa en 
sammanhängande cykelväg mellan Karlstad 
och Vålberg.

Eftergivliga pollare

Exempel på steg 3-åtgärder är breddning av 

grusbelagda cykelbanor mm.

sträckor som är i behov av ombyggnad utifrån 
de standardnivåer (utformningsprinciperna) 
som föreslås för respektive cykelnät.
Ansvarig: Teknik och fastighet

Bygg ut stöldsäkra, trygga och väderskyddade 
cykelparkeringar vid viktiga målpunkter 
med start vid bytespunkter (BP). Utred in-
förandet av stöldsäkra låsbara boxar. Denna 
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I arbetsplanen för den nya sträckningen av 
E18 mellan Björkås och Skutberget ingår 
ny cykelväg som huvudsakligen följer nu-
varande E18:s sträckning. En anslutande 
cykelväg från Björkåsmotet till Norsbron 

planeringsunderlag Cykelförbindelser mel-
lan Karlstad och angränsande tätorter 

angivet i planeringsunderlaget.

Sammanhängande stråk för gång- och cykel-

En ny gång- och cykelväg mellan riksväg 
63 vid Vallargärdet till Klarälvsbanan bör 
studeras.

Behovet av gång- och cykelvägar i Molkom 
samt säkra övergångar över väg 63 bör 
studeras.

Skattkärr. Gång- och cykelstråk bör förtyd-
ligas och förbättras. Ett centralt stråk ner 
mot Vänern skulle kunna utvecklas.

på pendlingsstråk, stom- och huvudnätet. 
Dessa nya länkar binder ihop näten så att de 
blir kontinuerliga och längre.
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Prioritering av steg 2-4 åtgärder föreslås göras 
med följande som grund (ej rangordnade):

Potential
man koncentrera arbetet stråkvis mellan 
tyngre start- och målpunkter och konsekvent 
arbeta både med sträck- och punktåtgärder 
på de nivåer som gäller för den aktuella 
nättypen.

Åtgärder som är enkla att utföra, lättbyggda, 
passa-på-åtgärder, t.ex. när man bygger om 
VA.

Kostnad

STRATEGIER FÖR VAL AV ÅTGÄRDER

Steg 1-åtgärderna som föreslagits är planering 
och strategier för att skapa goda förutsättningar 
för cykel samt information och kampanjer 
för att påverka människors attityd och val av 
transportsätt. Dessa åtgärder är förhållandevis 
billiga och kan ur den aspekten börja omgående.
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Det är viktigt att mäta och följa upp att de 
cykelsatsningar som görs leder till de mål 

utvecklingen går, graden av måluppfyllelse samt 
ge en ökad förståelse för orsakssamband och 
förändringar. Indikatorerna ska vara mätbara 
och kontinuerligt följas upp. Det mätvärde som 
fås vid det första tillfället ger ett startvärde att 
utgå från. 

(=verktyg) för att följa upp indikatorn. 

mäta medan t.ex. kommuninvånarnas upplevelse 
av cykelvägnätet och invånarnas upplevelse av 
trygghet är mål som får utvärderas kvalitativt. 

detta styr uppföljningstillfället.

år bör en kommunomfattande resvane under-
sökning baserad på en resdagbok genomf öras. 

MÄTNING OCH UPPFÖLJNING
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Mål Indikator Verktyg

Inriktning i översiktsplan

Öka andelen cykelresor

Andelen cykelresor 
av totala resandet

Resvaneunder sökning 
och/eller barometer-

motsvarande sträcka

öka till 35 % år 2013 och 38 % år 2015
Andel av 
arbetspendlingen

Resvane undersökning

Transportstrategins mål

Ökat antal cykelresor

Antal cykelresor

Transportstrategins mål

Det individuella bilresandet minskar till för mån 

Andel bilresor Resvane undersökning

Inriktning i översiktsplan och 
Transportstrategin

Öka cykelns konkurrenskraft gentemot bilen för 
korta resor vid lokalisering av  
ny exploateringar

Genhetskvoten

Restidskvoten

Genhetskvot

Restidskvoten

Ett ökat antal gående och cyklister får inte leda 
till att antalet olyckor ökar.

Antalet alvarligt 
skadade eller 
dödade cyklister

Antalet alvarligt  
skadade eller  
dödade

Strategisk plan

Utveckla attraktiva gång- och cykel förbindelser 
inom och mellan tätorter/stadsdelar.

Invånarnas 
upplevelse av gång- 
och cykelvägnätet

Enkät undersökning

Transportstrategins mål

Ökad trygghet på gång- och cykelvägnätet

Invånarnas 
upplevelse av 
trygghet

Enkät undersökning

Transportstrategins mål

säkert sätt

Andelen säkra  
passager ska öka

Uppföljning

Strategisk plan

Karlstad ska vara en av Sveriges fem bästa cykel-
kommuner år 2015 och erbjuda ett samman-
hängande cykelnät som förbinder kommunens 
stadsdelar och tätorter samt möjliggör 
förbindelser till krans kommunerna. 

En av Sveriges 
fem bästa cykel-
kommuner år 2015 

Ett samman-
hängande cykelnät

Kommun velometern

Uppföljning
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UTFORMNING  PÅ STRÄCKA

SEPARERING MELLAN CYKEL OCH 
GÅENDE

Följande kriterier ska gälla:

Pendlarstråk: Cyklisterna ska alltid separeras  
från gående. Korta undantag kan förekomma. 
Sträva efter separering cykel-cykel. 

Stomnät: Sträva efter separering cykel-cykel 

Sträva efter separering cykel-gående.

Huvudnät: Sträva efter separering cykel-

fotgängare/tim. Eller vid minst ca 300 cyklister 
och 50 gående/tim.

Lokalnät: Ingen separering.

Generella regler:

Fri höjd över banan bör normalt vara minst 
2,5 meter.

GCM-kantstöd möjligt att använda för 

Cykelbanebredden är avhängigt fotgängar- 

framtidssäkra och göra så breda cykelvägar som 
möjligt.

Kombinerad gång- och cykelbana innebär att 
cyklister och fotgängare delar på samma yta.

Rekommenderade bredder vid nybyggnation:

Stomnät: sträva efter 4 m. 

Huvudnät: sträva efter 3- 4 m.

Separerad gång- och cykelbana innebär att 
cyklister och fotgängare är åtskilda och använder 
olika ytor.

Separerad gång- och cykelbana, separerad med olika 
beläggning.

hastighet
Principlösnig separering 
mellan cykel och gång
Avskild cykelbana i samtliga 
nät.

60 km/h Cykelbana i samtliga nät.

50 km/h Cykelbana. Cykelfält kan 
användas i stom- och huvudnät 
om främst vuxna cyklar där vid 

dH.
40 km/h Cykelbana. Cykelfält kan 

användas i stom- och huvudnät 
om främst vuxna cyklar där vid 

under 300 fordon/dh ger låg 
standard.

30 km/h Cykelbana i stomnät. Bland-

huvudnät
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Generella utformningsprinciper:

Gångbanan bör beläggas med plattor och 
cykelbanan med asfalt 

Inga nivåskillnader mellan gång- och cykel-
bana

Separering förtydligas med gång- och 
cykelsymboler. Om det på stomnätet inte 
är möjligt att separera mellan cykel-cykel 
bör cykelsymbolen målas tätare än var 50:e 
meter

Rekommenderade bredder vid nybyggnation:

Pendlarstråk: sträva efter 4,5 m där 2 m är 
för fotgängare och 2,5 m för cyklister.

Stomnät: sträva efter 4,5 m där 2 m är för 
fotgängare och 2,5 m för cyklister.

Huvudnät: sträva efter 3,7 m - 4,5 m där 1,9 
- 2,5 m för cyklister.

Cykelfält kan användas om utrymme för 
cykelbana saknas eller om det är mycket tätt 
mellan korsningar. Det kan även användas 

Cykelfält är normalt 1,5 m breda (väg-
markering 0,2 m och cykelfält 1,3 m).

Cykelsymboler målas ca var 50:e m. 

Måttet mellan kantsten och cykelfält (2,75 
m) ska medge dörröppning från parkerad bil 
och kan inte minskas.

YTBELÄGGNING

Normal standard på cykelbanor är svart 
asfalt. Andra tänkbara beläggningar är  t.ex.
grusade ytor eller stenmjöl. Storgatsten är 
olämpligt.

Då olika beläggningar används måste det 
tydligt framgå vilken yta som är avsedd för 

större sprickor eller ojämnheter.

I korsningspunkter mellan bilar och cyklister 

avvikande färg (röd) göra bilisterna upp-
märksamma på cyklisterna vilket ger en 

FASTIGHETSUTFARTER

Cykelbanans utformning behålls då den 
löper förbi fastighetsutfarter.

Kantsten sänks och fasas.

Cykelsymboler läggs ut i cykelbanan vid 

Vid behov kan avvikande färg (röd) eller 
skyltning för cyklisterna övervägas.



31

2014-06-09BILAGA 1

MARKERING LÄNGS KANTSTEN

Nya kantstensförsedda cykelbanor kan förses 
med vit markering (i form av vita plattor eller 
målad linje).

markering kan kompletteras med vit 
heldragen linje.

gör kanten mer synbar. 

BUSSHÅLLPLATSER

Cykelbanan dras i regel alltid bakom 
busshållplatsens väderskydd.

Cykelbanan får endast förläggas mellan 
hållplatsläge och körbana om utrymme 
bakom väderskyddet saknas.

Avståndet mellan cykelbana och träd ska 
vara minst 0,75 m.

Växtlighet ska aldrig växa närmre cykel-
banan än 0,4 m.

Vid korsande övergångsställe krävs att 
sikttrianglar uppfylls.

Fri höjd ska vara 2,5 m.

BELYSNING

Stomnätet, pendlar- skolvägsstråken bör 
vara belysta. För utformning av belysning 
hänvisas till kommunens belysningsprogram.
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RAS?

I alla korsningspunkter mellan bilar och 
cyklister  ska kommunen göra ett medvetet 
val av vem som ska prioriteras och vem som 
ska lämna företräde, bilen eller cyklisten. I 
alla de fall där cyklisten prioriteras ska detta 
tydliggöras i utformningen och genom att en 

Där pendlarstråket, stom- och huvudnätet 
korsar ett lokalvägnät för bil ska generellt 
cyklisten prioriteras.

Där pendlarstråket, stom- och huvudnätet 
korsar ett huvudnät för bil måste varje enskilt 
fall behandlas separat för att avgöra vem som 

och framkomlighet. Om möjligt ska cyklisten 
prioriteras, men det får inte ske på bekostnad 

Cykelöverfarter i sig innebär inte väjnings-
plikt för bilister. Cykelöverfarter ska därför 
hastighetssäkras och/eller regleras med 
väjnings- eller stopplikt.

UTFORMNING  I KORSNING

Fyra viktiga faktorer är bredd på korsande 
gata, hastighetsdämpning för bilar, sep-
arering mellan cyklister och fotgängare samt 
utmärkning/färg.

Vid kombinerad gång- och cykelbana görs 
övergångsställemarkering och vid separerad 
bana görs cykelöverfartsmarkering. 

Upphöjda cykelöverfarter och passager ska 
utformas med omsorg då de kan leda till 
missuppfattningar av väjningsreglerna.

Cykelöverfarter kan anläggas i direkt 
anslutning eller högst 1 m från körbanekant, 
alternativt dras in minst 5 m från parallell 
körbanekant.

korsningar ligger tätt eller där det är tätt 
mellan utfarterna.

Där lokalgata mynnar ut i huvudgata 

korsningarna upphöjas. Utformning av 
upphöjda korsningar bör utformas med 
omsorg och endast på speciella platser 
då de kan leda till missuppfattningar av 
väjningsreglerna.
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CIRKULATIONSPLATS

bana eller cykelfält (hittills har endast avskilt 

Karlstad).

Passagerna kan vara byggda med eller 
utan refug och väjningslinje kan anläggas 
på körbanan före eller efter passagen. Vid 
begränsat utrymme kan passagen läggas 2-5 
m från cirkulationsplatsens yttre begräns-
ning. Vid dubbelriktad eller tvåfältig överfart 
används alltid hastighetsdämpande åtgärder.

sättning att följande krav och förutsättningar 
uppfylls: 

inkommande ÅDT < ca 10 000 fordon/
dygn

cyklar/dygn

ben
cirkulationen är enfältig

Det ska helst inte vara möjligt för stora 
fordon att köra om cyklister. Cykelbanor 
eller cykelfält bör ledas ut till körbanan före 

bana.

SIGNALREGLERING

ningar än både cirkulationsplats och planskild het 
och ofta förknippade med stora fördröjningar.

tidsfördröjningar för cyklister. En vänte tid 

Enligt CROW*

den främsta källan till fördröjning för 
cyklande i större städer. I handboken anges 
att en genomsnittlig väntetid på mindre än 
15 sekunder anses vara bra framkomlighet 
medan dem på mer än 20 sekunder anses 
vara dåliga. För cyklister rekommenderas 
en maximal väntetid på 90 sekunder i 
tättbebyggt område.

reglerad korsning på separat cykelbana, 

på cykelfält. Om cykelfält används ska dessa 

m. Avkortade cykelfält är att föredra framför 
cykelfält som går ända fram till stopplinjen. 
Cykelbox är en tänkbar lösning i dessa 
sammanhang.

Cykelsignalen ska bli grön i varje omlopp och 
bör förbli grön så länge som möjligt.

Detekteringen på cykelbanan ska vara 
utformad så att cyklisten inte i onödan måste 
sänka sin hastighet.

* CROW (2007) Design manual for bicycle traffic, ISBN 
9789066284944, CROW, Nederländerna
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Förgrönt ska användas i korsningar där 

passage.

Grön våg kan anpassas till att omfatta cykel-

Räcke med fotstöd bör införas vid signal-
reglerad korsning.

Där det saknas separata cykelbanor kan 
”cykelboxar” införas samt målade cykelfält 
genom korsningen.

PLANSKILDHET

Anläggning av planskild korning innebär 
ofta stora investeringskostnader.

Korsningens placering får inte innebära 
omväg i plan eller höjdled, vilket kan leda till 
att cyklisterna inte använder den.

Gång- och cykelbro är om möjligt att föredra 
framför gång- och cykeltunnel.

Tunnel måste utformas så att det förutom 

God sikt, öppenhet, insyn från omgivningen 
och god belysning bidrar till ökad trygghet.

Tunnel bör vara rak och bredden bör vara 
minst lika stor som längden.

Tunneleffekt kan minskas genom lutande 
väggar och välvt tak.

Vandalisering av belysning måste minimeras.

Pollare, grindar, kantstenar och skarpa 
kurvor ska undvikas i och utanför tunnlar.

Växtlighet i anslutning till tunnel måste 
planteras och underhållas så att sikten inte 
skyms eller förhindrar ljusinsläpp.

Gående och cyklister bör separeras med 
skiljelinje och tydliga markeringar i 
körbanan.

KONTINUITET OCH FORMSPRÅK

I Karlstad ska avvikande färg på asfalt 
(röd färg) normalt användas på gångbana/
cykelfälte i komplexa miljöer (passager och 
korsningar) där man vill göra bilisterna 
uppmärksamma på cyklister vilket ger ökad 

dock inte vilka företrädesregler som gäller. 
Där bilister ska ha väjningsplikt  ska  lokal 
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DETALJUTFORMNING

ORIENTERBARHET

Otydlig orienterbarhet leder till osäkerhet 
och minskad framkomlighet för cyklisten.

För att öka orienterbarheten krävs enhetlig 

av konsekvent utformning och ett tydligt och 
enkelt formspråk.

i Karlstad vara skyltat med färgskyltning. 
Dessa färger ska ses över så att de 
sammanfaller med bussarnas färger för olika 
linjesträckningar.

Vanliga brister i cykelnätet är:

Kantstensöverkörningar

Stolpar och träd som står för nära

Onödiga sidoförskjutningar

Avsaknad av markeringar i körbanan

”Bilhinder”

Avsaknad av tydlig och enhetlig vägvisning

Bristande utformning av korsningar

Skarpa svängar. Vid utformning av cykelbanan 
bör en minimiradie på 5 m eftersträvas, 
cyklisternas hastighet blir då 12 km/timme. 

CYKELFÅLLOR

De cykelfållor som ska användas ska vara 

användas restriktivt och i första hand för att 
hindra cyklister att cykla rakt ut på en anslutande 
väg eller liknande. 

Att bilister riskerar att köra på cykelvägarna är ett 

fållor kan användas där cyklisten lätt passerar på 
ca 1,5 meters fri bredd. ”Grisar” och stenar för att 
förhindra bilars framfart på cykelvägar får inte 
förekomma. 

Eftergivliga pollare kan används för att hindra 
bilar att ta sig in på cykelvägarna. Dessa kan 
skruvas loss under vintern och utryckningsfordon 
kan köra rakt över dem.
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VÄGVISNING

Första etappen: Huvudnätet skyltas och de 
huvudstråk som förbinder centrum med 

De huvudstråk som föreslås skyltas i ett 
inledande skede är:

Västra Karlstad
Centrum-Skutberget
Centrum-Henstad
Centrum-Skåre
Centrum-Zakrisdal
Centrum-Sjukhuset/Somarro
Centrum-Marieberg
Östra Karlstad
Centrum-Jägartorpet
Centrum-Rud
Centrum-Örsholmen
Centrum-Stockfallet
Centrum-Universitetet (Kronoparken)
Centrum-Hammarö

Inledningsvis bör vägvisning koncentreras 
till nuvarande färgade stråk (blå, bruna, 
gröna, gula och röda stråket) som sedan 
kompletteras med nya stråk med centrum 
som utgångspunkt. Det gröna stråket ses som 
särskilt prioriterat med viktiga målpunkter.

hela stomnätet när det är fullt utbyggt.

PRINCIPER FÖR SKYLTNING

Samma principer som skyltning av 
bilvägnätet eftersträvas vid skyltning av 
cykelnätet.

System med färgade huvudstråk tillämpas i 
kombination med skyltningen.

Varje stråk har ett tydligt slutmål. Ut från 
centrum anges stadsdel som slutmål. I 
den aktuella stadsdelen placeras en skylt 
med stadsdelsnamnet. Från denna punkt 

hänvisas till stadsdelens centrum eller annan 
känd målpunkt.

Mot centrum skyltas i yttre stadsdelar 
centrum eller konkurrerande centrum.

Skyltning sker i alla punkter där cykelstråken 

En liten skylt med en cykelsymbol sätts upp 

500:e m där vägvisning saknas) för att visa 
att man är kvar på huvudcykelstråket.

Avståndsangivelse med precision 100 m ska 

turist- eller cykelkarta används.

I första hand sker skyltning till stadsdelar 

I första etappen sker skyltning till målpunkter 
utanför huvudstråken sparsamt, skyltning 

cykelkartan.
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