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Inledning

Syfte

Syftet med cykelutredningen är att belysa möjligheterna att ta sig till och från det aktuella planområ-
det med cykel. Utredningen tar inte ställning till anläggningskostnader, ansvarsfrågor eller framtida 
skötsel och underhåll. 

Vad är ett OK cykelstråk?

För en cykelväg i stadsmiljö ställs höga krav på cykelvägens utformning både vad det gäller ett 
jämnt underlag och en tillräcklig bredd. Även belysning och driftkrav i form av snöröjning, sand-
ning och sopning är viktiga faktorer för att cykelvägen ska vara trafiksäker och anses fungera väl för 
en cyklist. Om cykeln dessutom ska vara ett konkurrerande färdmedel mot bilen måste cykelvägen 
dessutom vara gen samt inte innehålla för stora nivåskillnader. 

För det tilltänka bostadsområdet vid Höja kan inte cykeln anses utgöra ett konkurrenskraftigt färd-
medel gentemot bilen. Avståndet till troliga målpunkter är relativt stora och bilvägen inbjuder till en 
snabb färdväg. Trots det bör ändå möjligheterna till cykling ses över då en total avsaknad av fung-
erande cykelmöjlighet inte ska behöva vara ett hinder för dem som ändå väljer att cykla. Att tillskapa 
cykelvägar med kvalitéer likt i stadsmiljö kan inte anses rimligt men tanke på att det tilltänkta bo-
stadsområdet är litet och att antalet cyklister troligtvis är få. En större grusstig med jämt underlag 
men utan belysning skulle kunna vara en rimlig nivå för att erbjuda dem som vill cykla möjlighet att 
göra det under sommarhalvåret. En hängiven cyklist med bra däck och bra belysning på cykel eller 
hjälm kan såklart en snöfri vinter använda cykelstigen året om.

I Trafikverkets publikation 2020:030 VGU (Vägar- och gators utformning) beskrivs en sommar-
cykelväg ”En enklare friliggande förbindelse utan krav på vinterunderhåll, främst avsedd för gående och cyklister. 
Utformning avgörs från fall till fall.” 

I publikationen 2020:031 VGU finns att läsa följande angående utformning av sommarcykelväg. 

Sommarcykelväg bör vara utformad enligt följande: 

· Bredden bör vara 2,0 – 2,5 m.

· Bör ha en hårdgjord yta, men bör ej beläggas med asfalt. 

· Linjeföringen i plan och profil bör anpassas till befintligt landskap . 

· Bör skyltas med ”Väg underhålls ej vintertid ” 

· Ej krav på belysning

Om det är den exakta definitionen sommarcykelväg som skall användas i detta fall är oklart men 
något åt det hållet är det ändå. Dock benämns stråken som cykelstigar vidare i dokumentet. För 
att cykelstigen ska vara ett aktuellt alternativ ska stenar, rötter och andra föremål som sticker upp 
avlägsnas. Alternativt grusas stigen upp (förslagsvis med stenmjöl) så att ojämnheterna på det viset 
inte märks. Cykelstigen ska ha en tillräcklig bredd (2 meter bör eftersträvas där det är möjligt) så att 
det utan svårigheter går att mötas eller köra om antingen en gående eller en annan cyklist. Då det 
på senare år blivit allt mer populärt med mountainbikecykling på stigar uppstår ibland situationer 
där motionärer till fots känner sig trängda eller rädda. Det finns även en olycksrisk. På motionsspår 
där det är många som går och springer bör därför cykling undvikas och ett föreslaget cykelstråk bör 
därför så långt som möjligt undvika välanvända motionsspår.

Nuläge
Området Höja ligger fågelvägen ca 6 km från Stora Torget. Närmaste bilvägen dit är ca 8 km och 
går i stora delar på riksväg 63. Den vägen är utformad som en 2+1 väg och även om det är tillåtet 
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att cykla på den är det absolut inget bra ur trafiksäkerhetssynpunkt och inget som kan lyftas fram 
som en möjlig cykelväg. I dagsläget finns endast stigar (i varierande standard) och motionsspår att 
cykla på för att ta sig söder ut mot Rud, Stockfallet och Färjestad. Enligt golfklubben är det dessa 
stigar och motionsspår som idag används av golfklubbens ungdomar som cyklar till och från Höja. 
Att ta sig via dessa stigar och motionsspår till Stora Torget är knappt 8 km men betraktas inte med 
dagens utformning som ett cykelstråk att hänvisa till för dem som skulle vilja cykla till och från pla-
nområdet.

Alternativa cykelstråk
För att kunna ta sig till och från det planerade området med cykel och utan att behöva använda eller 

De fem alternativa cykelstråken. Planområdet är markerat med grönt. 

korsa riksväg 63 i plan finns några olika alternativ som utretts.

I alternativ Färjestad väster och Färjestad öster går det föreslagna stråket sydväst ut för att koppla 
på befintligt gc-vägnät i Färjestad.

I alternativ Rud och Stockfallet går det föreslagna stråket söder eller sydost ut för att koppla på be-
fintligt gc-vägnät i antingen Rud eller Stockfallet. 

Ytterligare ett alternativ (Alstern) till stråk finns som går norr ut. Här kopplas stråket på Klarälvs-
banan och skapar på så sätt en koppling till sjön Alstern eller norr ut mot Ulvsby och Vallargärdet. 
Detta är dock inte den troliga målpunkten för de flesta som cyklar. Det går även att via detta stråk 
ta sig söder ut längs Klarälvsbanan men det stråket utgör då en stor omväg jämfört med övriga sö-
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dergående stråk.

Samtliga alternativ nyttjar befintliga stigar och 
motionsspår men kräver en anslutning (A, B el-
ler C) från planområdet för att nå stigarna och 
motionsspåren.

De olika anslutningarna från planområdet. Befintligt 
motionsspår är markerat med blått.

Alternativ Färjestad väster och Färjestad öster

Alternativ Färjestad väster och Färjestad öster, markerat med rött. Befintligt motionsspår är 
markerat med blått.
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Alternativ Färjestad väster 

Alternativ Färjestad som mäter ca 3,5 km (med anslutning B) använder sig av befintligt motions-
spår (Tyrstugans 7,5 km samt 10 km) i ca 3-4 km beroende på vilken anslutning som används. Det 
alternativet är därför inte aktuellt då kommunen vill undvika konflikter mellan cyklister och övriga 
motionärer på kommunens motionsspår och sträckan för eventuella konflikter blir lång. 

Alternativ Färjestad öster

Alternativ Färjestad öster som mäter ca 3 km (med anslutning B) använder sig av befintligt mo-
tionsspår i ca 1,5-2,5 km beroende på vilken anslutning som används, vilket även det anses vara en 
för lång sträcka för att nyttja ett motionsspår. Därtill håller inte den ca 1 km långa stigen, efter att 
stråket vikt av från motionsspåret, en acceptabel standard vare sig vad det gäller bredd eller under-
lag. Med anledning av ovanstående utgår även alternativ Färjestad öster.

Alternativ Rud och Stockfallet, markerat med ljusblått. 
Befintligt motionsspår är markerat med mörkblått och 
el-ljusspår markerat med gult.

Alternativ Rud och Stockfallet

Alternativ Rud

Alternativ Rud som mäter ca 3 km använder el-
ljusspåret i ca 1,5 km vilket är det allra mest tra-
fikerade motionsspåret av alternativen och så-
ledes inget bra med tanke på konflikter mellan 
cyklister och övriga motionärer. Därtill används 
befintligt motionsspår i ca 1-1,5 km beroende 
på vilket anslutning som väljs. Alternativ Rud 
utgår även det med anledning av samnyttjandet 
av framförallt el-ljusspår men även motions-
spår. El-ljusspåren till Rud skulle kunna utgöra 
ett cykelstråk från planområdet för de högsta-
dieungdomar som har valt Rudsskolan för sin 
skolgång men dessa elever bedöms vara få till 
antalet och merparten av eleverna kommer 
troligtvis att gå i skola i den kommande grund-
skolan i Stockfallet.

Alternativ Stockfallet

Alternativ Stockfallet som mäter ca 1,7 km använder sig av befintliga motionsspår i ca 700 m - 1,5 
km beroende på vilken anslutning som används. Här nyttjas även en mindre stig sista 300 m vilket 
kommer att kräva åtgärder för att uppnå acceptabel standard. Stigen passerar under riksväg 63 i en 
port. Detta är det alternativ som innebär kortast sträcka på stig genom skogen innan befintligt väg-
nät nås. En ny grundskola planeras i Stockfallet och där kommer troligtvis de flesta barn som kom-
mer att vara bosatta i planområdet att ha sin skolgång. Det innebär att stråket Stockfallet även skulle 
kunna fylla en funktion som skolväg under stora delar av året. Linje 4 för stadsbusstrafiken har en 
hållplats i närheten av där föreslaget stråk ansluter Stockfallet så möjlighet finns att fortsätta resan 
med buss.
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Alternativ Alstern

Alternativ Alstern, markerat med lila. Klarälvsbanan är markerad med blått.

Alternativ Alstern som mäter ca 2 km använder sig av Golfbanevägen, en stig som inte är ett mar-
kerat motionsspår samt grusväg och större körväg innan den ansluter till Klarälvsbanan. Som alter-
nativ att använda för att ta sig in till centrum blir den inte särskilt attraktiv då man behöver trans-
portera sig nästan 1 km norr ut i onödan. Om målpunkten för cykelresan är Vallargärdet, Ulvsby 
eller ett bad i sjön Alstern är alternativ Alstern ett bra alternativ. För att cykelstråket ska kunna 
uppnå acceptabel standard krävs åtgärder på den knappt 1 km långa stigen. 
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Anslutningar

De olika anslutningarna (A, B och C) från planom-
rådet, markerade med rött. Befintligt motionsspår är 
markerat med blått.

För att alternativen ska kunna fungera krävs 
som tidigare nämnts en anslutning till befintliga 
motionsspår. Antingen anläggs en 75 meter 
lång anslutning (alt A) rakt öster ut som kopp-
las på befintligt motionsspår eller en drygt 500 
meter lång ny anslutning (alt B) sydväst som 
även den kopplas på befintligt motionsspår. 
Det går även att använda Golfbanevägen öster 
ut en liten bit för att sedan direkt ansluta till 
befintligt motionsspår (alt C). Enligt golfklub-
ben använder sig de som cyklar till golfbanan 
av en anslutning som går genom golfanlägg-
ningen och ansluter direkt till motionsspåren. 
Denna anslutning går mellan tee och green på 
ett korthål. Därmed finns en liten risk att som 
cyklist bli träffad av bollar. Sannolikheten att bli 
träffad bedöms dock som liten. Denna anslut-
ning skulle kunna vara ett alternativ till anslut-
ning B och benämns B alt. Ett villkor för att 
anslutning B alt ska vara ett tänkbart alternativ 
är att skyltar placeras både längs cykelstigen 
(som varnar för passage av golfbana) och vid 
tee (som varnar för cyklister). Med B alt krävs 
att en cirka 100 meter lång ny cykelstig anläggs i 
anslutning till planområdet. Anslutningarna A 
och C innebär väldigt lika fortsättning söder ut 
på motionsspåren. Då anslutning C innebär att 
de boende i planområdet tvingas cykla norr ut 
först innan de kan börja cykla söder ut förkas-
tas detta alternativ till förmån för alternativet 
med anslutning A. Alternativ A innebär dock 
en nivåskillnad från planområdet upp till mo-
tionsspåret som inte är positiv för cyklister.

Alternativ att utreda vidare
Av de fem alternativen kvarstår alternativ 
Stockfallet med anslutning A eller B (ev. även 
B alt) och eventuellt alternativ Alstern att gå 
vidare med. Nedan följer en beskrivning av de 
kvarstående alternativen och dess standard. 

Cykelstråk söder

Cykelstråket söder ut (Stockfallet) med dess två 
olika anslutningar är indelad i fem olika nivåer 
på standard. Oavsett val av anslutning så krävs 
att en helt ny cykelstig anläggs enligt A eller B i 
kartan. Väljs den längre anslutningen (B, 500m, 
eller B alt) kopplas den ihop med motionsspå-
ret som har en mörkblå färg. På den sträckan 
håller spåret en mycket bra standard för att 
vara en cykelstig. Stigen är närmast att betrakta 
som en grusväg och här krävs inga åtgärder för 
att uppnå acceptabel standard. Väljs istället den 

Standard på cykelstråket Stockfallet. Röd anger ny an-
slutning, mörkblå är mycket bra standard, orange kräver 
enklare åtgärder, ljusblå har en helt OK standard och lila 
anger behov av större åtgärder. 
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kortare anslutningen (alt A, 75 meter) kopplas den ihop med motionsspåret där det håller en lägre 
standard (orange, ca 900 m). På den sträckan behövs enklare åtgärder för att möjligen skapa en lite 
större bredd men framför allt ett något jämnare underlag. Dagens utformning visar tydligt att det 
finns ett ”spår” i stigen som är den plats som används mest frekvent av cyklister och motionärer till 
fots. Med ett jämnare underlag går det smidigare för cyklister och motionärer att mötas och ingen 
behöver uppleva att den måste kliva ut i skogen för att klara mötet. Denna sträcka ansluter även den 
till den mörkblå, som har mycket god standard. Vidare går sträckan som är mörkblå över i en ljusblå 
sträcka, vilken har en helt OK standard. Här är underlaget jämnt och bredden tillräckligt stor för 
att klara av möten. Efter ca 250 m på den ljusblå sträckan viker stråket av motionsspåret och går in 
på en mindre stig (lila). Stigen är ca 300 m lång och leder sista biten till de asfalterade gatorna och 
gc-vägarna vid Stockfallet. Stigen håller inte en acceptabel standard utan behöver både breddas men 
framför allt jämnas till i underlaget. Både stenar och rötter sticker upp och underlaget är i övrigt 
ojämnt. En bit in på sträckan passeras riksväg 63 i en port. Ytan genom porten är uppdelad så ena 
sidan består av en uppbyggd träyta och den andra sidan är en jordyta. Standarden i porten får anses 
vara acceptabel då stråket handlar om att tillskapa en cykelstig.

Mycket bra standard (mörkblå i kartan). 



10

Enklare åtgärder krävs (orange i kartan). 

Helt OK standard (ljusblå i kartan). Port under riksväg 63.
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Behov av större åtgärder (lila i kartan). 
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Cykelstråk norr

Cykelstråket norr ut (Alternativ Alstern) inleder med att använda sig av den asfalterade Golfbane-
vägen (mörkblå) i ca 600 m. Golfbanevägen har ingen belysning men då övriga stråket inte heller 
har belysning och syftet är att skapa ett stråk som fungerar under sommarhalvåret är det av mindre 
betydelse. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är inte den relativt smala och lite kurviga asfaltsvägen bra för 
cyklister då även bilarna använder den. Antalet cyklister som kan tänkas använda sig av det norra 
stråket bedöms dock inte vara många. Efter ca 600 m viker stråket norr ut längs en ca 900 m lång 
stig (lila). Standarden på stigen är mindre god och här krävs både en breddning och tillskapande av 
ett jämnare underlag. När stigen tar slut nås en grusväg (mörkblå) som nyttjas i ca 75 m innan en 
mindre körväg (ljusblå) används. Körvägen håller acceptabel standard och leder fram till en grusväg 
som ansluter till den asfalterade Klarälvsbanan. Efter en bit på körvägen passeras riksväg 63 i en 
port. Porten har jordunderlag och anses hålla acceptabel standard.

Standard på cykelstråket Alstern. Mörkblå är mycket bra standard, lila anger behov av större åtgärder och ljusblå 
har en helt OK standard. 
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Behov av större åtgärder (lila i kartan). 

Helt OK standard (ljusblå i kartan). Port under riksväg 63. 



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Slutsats
Stråket som leder söder ut och ansluter till Stockfallet bör tillskapas för att ge boende i planområdet 
möjlighet att cykla till de centrala delarna av Karlstad under sommarhalvåret. Troligtvis är centrala 
Karlstad den största målpunkten där de flesta har sin arbetsplats eller kan ta sig vidare till sin ar-
betsplats med kollektiva transporter. För skolungdomar kan stråket till Stockfallet även utgöra en 
skolväg till den framtida Stockfallets skola. Då skolan i Stockfallet även planeras ha en idrottshall 
finns även möjlighet att med cykel kunna transportera sig från planområdet till idrottsaktiviteter på 
fritiden. Sträckan som går genom skog och på cykelstigar blir 1,7 km. Den totala sträckan till Stora 
Torget blir ca 8 km och till den framtida skolan med idrottshall ca 3 km. 

För att minimera konfliktpunkter mellan cyklister och motionärer till fots förordas att den längre 
anslutningen (B, sydväst om planområdet) anläggs. Bäst för både cyklister och golfspelare är om 
anslutning B (utan korsande av golfbanan) anläggs men anslutning B alt anses ändå utgöra ett fung-
erande alternativ under förutsättning att varningsskyltar sätts upp. Den ca 900 m långa sträckan 
(orange) på milspåret behöver då heller inte åtgärdas. Förutom anläggande av anslutningen krävs 
åtgärder på den ca 300 m långa stigen närmast Stockfallet. Totalt samnyttjas då motionsspåret på en 
sträcka av ca 750 m men på den sträckan har stråket redan idag en god eller acceptabel standard där 
cyklister och motionärer till fots får plats att mötas eller passeras.

Eftersom nuvarande motionsspår och el-ljusspår går att använda sig av för att ta sig till Rud eller 
Färjestad kommer det finnas en risk att någon väljer dessa stråk trots att ett annat stråk pekas ut 
som cykelstråk. Antalet cyklister som använder sig att stråken ner mot Rud och Färjestad bedöms 
dock vara få till antalet. Vi besitter heller ingen rätt att hindra dem att cykla där.

Stråket som leder norr ut mynnar ut i Klarälvsbanan strax väster om Alstern bedöms inte utgöra ett 
pendlarstråk utan är mer att betrakta som ett rekreationsstråk. Ur den aspekten fyller stråket dock 
en funktion då både cykling till kompisar, bad eller Klarälvsbanan för vidare transport möjliggörs. 
Kopplingen finns där redan idag och de som vill använda sig av detta stråk kan göra det utan åtgär-
der. Utan åtgärder är dock inte stigen lämplig att hänvisa till som cykelstråk. Då stigen som leder 
norr ut inte är ett markerat motionsspår är inte sannolikheten för konfliktpunkter mellan cyklister 
och motionärer till fots så stor men å andra sidan är inte kostnaderna för att jämna till och bredda 
stigen så stora heller. Om exploatören vill åtgärda stigen norr ut så bör hastighetsgränsen för Golf-
banevägen sänkas till max 40 eller 30 km/h. 


