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Bakgrund
Karlstads centrum står inför stora förändringar. Ett 
resecentrum ska byggas 2020-2025, första etappen av 
ett snabbstråk för buss genomförs 2018, handelskärnan 
planeras genomgå en upprustning, liksom Stora torget, 
Älvpromenaden och Västra Torggatan. Ett antal gator 
behöver också en ny utformning för att omleda trafik på 
ett önskvärt sätt. Utvecklingen innebär att flera av Ting-
vallastadens gator behöver en ny gestaltning. 

Ombyggnationen av dessa gator ger, förutom projektens 
egna syften, även möjlighet att, åstadkomma ett mer sam-
manhängande cykelnät än idag. 

Dagens stora cykelstråk leder in mot Tingvallastaden, 
men hänger inte i hop inom centrum. I Stadsdelsvisio-
nen för Tingvallastaden är ambitionen att koppla ihop 
dessa huvudstråk så att det finns bra cykelstråk även 
genom Tingvallastaden. Föreslagna huvudstråk genom 
Tingvallastaden finns angivna i visionen. Utöver nätet 
för huvudstråk för ska det vara möjligt att cykla i större 
delen av Karlstads centrum. I Stadsdelsvisionen anges att 
utformningen av cykelstråken behöver utredas vidare och 
att möjligheten och konsekvenserna av ett systembyte till 
högertrafiksprincipen (dvs enkelriktade cykelkörfält på 
vardera sida av vägen, även kallat medföljande cykling)bör 
ingå i utredningen. 

Flera delprojekt är beroende av ett ställningstagande gäl-
lande utformning av cykelstråk. 

Syfte
Detta PM syftar till att, utifrån de ställningstaganden som 
görs i Stadsdelsvisonen för Tingvallastaden, föreslå prin-
ciper för cykelnätet inom Tingvallastaden, både gällande 
utformning, sträckning och systemtyp (t.ex dubbelriktad 
eller enkelriktad). Dokumentet är vägledande och utgör 
ett underlag för det fortsatta arbete med omgestaltning av 
gator i centrala Karlstad. 

Vissa delar av det föreslagna cykelnätet kommer att ge-
nomföras inom kort medan andra gator inte planeras att 
göras om alls inom överskådlig tid. Hela gatunätet finns 
dock med i cykelnätsplanen för Tingvallastaden, med en 
föreslagen framtida utformning.

I slutsatsen ska avvägningar ha gjorts mellan olika intres-
sen, såsom framkomlighet för andra trafikslag (bil/buss/
gående), förutsättningar för handel, stadsliv etc. 

Målsättning
Trafikplanen
I Trafikplan (2014) anges det som ett prioriterat arbetsom-
råde att få fler att sadla om till cykel. Karlstad har stor po-
tential att utvecklas till en ännu bättre cykelstad. I Trafik-
plan föreslås åtgärder som syftar till att utveckla tydliga, 
gena och kontinuerliga stråk som bidrar till att cyklisten 
kan hålla en jämn färdhastighet i en trafiksäker miljö. 
En utgångspunkt i arbetet är att uppnå en tydligare och 
mer enhetlig trafikmiljö. 

Cykeln i Tingvallastaden
Inom Karlstad stadskärna samsas många olika intressen 
om gaturummet vilket innebär att cykelstråken inte alltid 
kan optimeras utan kompromisser behöver göras. Att ska-
pa en attraktiv stadskärna är en komplex uppgift. Gene-
rellt gällande prioritering anges i Trafikplanen att gående 
prioriteras högst, därefter cykel och kollektivtrafik. 

En primär målsättningen inom Tingvallastaden är vi ska 
ha attraktiva och trygga offentliga miljöer och gående och 
cyklister ska ges mer utrymme.

Mer specifikt för cyklisten är målsättningen att framkom-
ligheten genom centrum ska förbättras och att Tingvallasta-
den ska bli en mer trafiksäker miljö för cyklisterna. Detta 
genom att:  

• Bygga ut ett sammanhängande och gent cykelnät 
(stomnät/huvudnät) genom centrum som ansluter till 
intilliggande stadsdelars stomnät/huvudnät. Stom-
nätet finns redovisat i cykelplanen med kartbilagor 
(Fördjupning av Trafikplanen). I stadsdelsvisionen har 
nätet byggts på med en förslag till huvudnät. Se kartor 
på kommande sidor.

• Separera cykelstråken från gångstråken i syfte att 
minska konflikterna mellan gående och cyklister så att 
en jämnare hastighet kan hållas. 

• Separera cykeln från bilar eller skapa gatuutformning 
med mer jämlika villkor mellan trafikslagen.

• Utforma cykelns körbana i stomnät och huvudnät 
enhetligt. 

• Tydliggöra i gatumiljön var cyklisten ska befinna sig.
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Rekommenderade sträckningingar av huvudstråk för cykel pekas ut i Stadsdelsvision för Tingvallastaden. Kartan ovan utgår ifrån samma principer men har vidareutvecklats och kartan därför 
uppdaterats efter senaste kunskapsläge.

Förslag nytt huvudstråk cykel

Förslag lokalt cykelstråk

Utpekat huvud-/stom-/
pendlarstråk i cykelplanen

Kräver planändring 
och markköp

Teknisk genomförbar-
het behöver utredas

Teknisk genomförbar-
het och utrymme 
behöver utredas. 

Gent, etablerat stråk. 
Kon�ikt med ”kultur-

stråket”. Måste fortsatt 
vara framkomlig för 
målpunktscykling.

Gent, etablerat stråk. 
Kon�ikt med buss. 
Måste fortsatt vara 

framkomlig för 
målpunktscykling.
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Historiebeskrivningen över trafikutvecklingen på bilderna 
intill stämmer väl överens med Karlstads utveckling de senaste 
hundra åren. Att planera utifrån Trafikplanen är innebär att 
förbättra för gående, cyklister och kollektivtrafik, bland annat 
genom att skapa ett genare cykelnät. 
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Omvärldsspaning: olika typer 
av cykelvägar
Det är vedertaget att de bästa cykelstäderna finns i 
Danmark och Nederländerna, och det är på dem alla 
cykelstäder med ambitioner sneglar. I dessa länder är cy-
kelinfrastrukturen liksom här alltid anpassad till sin miljö. 
På gator med låga hastigheter och låga trafikflöden sker 
cykling i blandtrafik tillsammans med bilar. På större gator 
i innerstäderna är cykelinfrastrukturen ofta medföljande, 
det vill säga att cykelbanor/cykelfält är enkelriktade åt 
samma håll som biltrafiken i filen bredvid. Dubbelriktade 
cykelvägar förekommer främst där den inte går precis 
intill en väg. Se Copenhagenize cykelplaneringsguide på 
bilden intill.

I Karlstad sker cykling för det mesta på en gemensam 
GC-bana med fotgängare eller i blandtrafik på traditionellt 
utformade gators körbana. Andelen cykelbanor är liten. 
Cykelfält finns på ett fåtal platser. En lösning som kan 
kallas Cykelfartsgata finns på del av Älvgatan.

I Sverige är dubbelriktning standard men medföljande cy-
kelbanor/cykelfält förekommer bl.a. i Stockholm, Växjö, 
Göteborg och Uppsala. Medföljande cykelbanor/cykelfält 
kräver att detta får plats på båda sidor av vägen, längs hela 
vägen. Argumenten för är att det är säkrare i korsnings-
punkter, och lättare att väva in cykelbanor i blandtrafik-
gator eller i cykelanpassade cirkulationsplatser, eftersom 
cyklisten då alltid är ”på rätt sida” och följer bilriktningens 
logik. Vid cykelfält kan en speciell väntyta, cykelboxen, 
skapas vid signalreglerade korsningar, där cyklarna står 
framför bilarna så att de är väl synliga och får åka först när 
det blir grönt.

Argumenten mot enkelriktade cykelfält är, då vi inte har 
det idag innebär det ett omfattande systembyte till en ny 
typ av infrastruktur som inte Karlstadsborna är vana vid. 
Enkelriktade cykelbanor försämrar dessutom genheten 
eftersom det leder till omvägar och att gator kan behöva 
korsas två gånger för att nå sin målpunkt. Risken finns att 
många kommer cykla åt fel håll. I cykelfält – en cykelfil i 
gatan – är det lättare att förstå att cykelriktningen följer 
biltrafiken, men de är inte lika säkra som cykelbanor.

I Köpenhamn målas cykelpassager blå för uppmärk-
samhetshöjande effekt. I Nederländerna är cykelbanor 
och cykelfält oftast röda. I Nederländerna är det mycket 
vanligt med stenlagda körbanor i stadskärnan, det dämpar 
trafiken. Där finns också en del cykelgator med blandtra-
fik på cykelns villkor. I januari 2018 infördes cykelgata i 
den svenska trafikförordningen. Förslaget reglerar hastig-
heter och väjningsplikt men inte utformning.

Copenhagenize’s cykelplaneringsguide.
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Rekommendation för  
Tingvallastaden
För Karlstads kommun och för Tingvallastaden bedöms 
en blandning av typologier för cykelinfrastruktur vara 
ofrånkomlig. Särskilt i stadskärnan är det lämpligt att göra 
lokala anpassningar både för att optimera framkomlighet 
och säkerhet för cyklisten och för att i vissa fall priori-
tera andra trafikslag eller intressen (t.ex kulturmiljö och 
handel).

Under rubriken Gatutyper nedan beskrivs gatutyper och 
principer för när respektive gatutyp är lämplig. Principer-
na utgår i från Köpenhamnsmodellen men är modifierad 
utifrån Karlstads förutsättningar. T.ex så rekommenderas 
dubbelriktad cykelbana i större utsträckning och förutom 
hastighet så vägs trafikflöden och busstrafik in som avgö-
rande förutsättningar för val av utformning. Se bild sid 9.

Vad gäller utformning är det av stor vikt att en röd tråd 
följer utformningen för cykelbanan/cykelfilen genom de 
olika gatutyperna. Under rubriken Utformning behandlas 
ämnet översiktligt. 

GATUTYPER
Nedan beskrivs olika typer av gator som är aktuella att an-
vända i Karlstad och i Tingvallastaden. Gatorna beskrivs 
utifrån cykelsystemet, där graden av separering är avgö-
rande för gatans disposition. 

Generellt gäller att ju mer jämlika de olika trafikslagen är 
desto mindre är behovet av separering. I miljöer där bilen 
tar mycket utrymme, pga t.ex höga hastigheter och höga 
trafikflöden är behovet av att skydda cyklisten genom 
separering större.

Gator med gemensam gång- och cykelbana bör undvikas 
i Tingvallastaden då det skapar konflikter mellan gående 
och cyklister där gående känner sig otrygga och cyklistens 
framkomlighet och hastighet begränsas allt för mycket. 
Gatutypen beskrivs därför inte nedan.
 

Blandtrafikgator på mer jämlika villkor. Exempel från Nederländerna. 

Ingen separering 
Traditionell blandtrafik   
Vad? Cykel och bil i körbana. Gående på separat gångba-
na (trottoar).

Används när? Vid låga hastigheter (max 30 km/h) och 
låga trafikflöden. Ej i huvudstråk för buss

Utformning? Utformningen ska hjälpa till att skapa jäm-
lika villkor mellan cykel och bil. Att inte utforma körba-
nan för bred är en förutsättning för att skapa en lugnare 
och mer jämlik trafikmiljö. Kantparkering kan övervägas 
att tas bort och gångbanan kan oftast med fördel ges mer 
utrymme.
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Gata gågatekaraktär, med begränsad biltrafik. Blandtrafik i en nivå - på 
gåendes villkor. Exempel från Nederländerna. 

Blandtrafik på cyklisters villkor     
(cykelgata)
Vad? Cykel och bil i körbana. Gående på separat gångba-
na (trottoar). Bil färdas på cyklisters villkor.

Används när? Vid låga hastigheter (max 30 km/h) och 
låga trafikflöden där det är önskvärt att cyklisten priorite-
ras högre. 

Utformning? Utformningen kan variera mycket utifrån 
platsen och vilken miljö man vill uppnå. Utformningen 
bör hjälpa till att skapa jämlika villkor mellan cykel och bil. 
Utformningen bör tydligt markera var cykeln ska befinna 
sig. Omkörning med bil är inte möjlig.

Gågata   
Vad? Gata med gågatekaraktär. Ingen/mycket begränsad 
biltrafik. Cykel endast på gåendes villkor.

Används när? Där det är önskvärt att gående prioriteras, 
t.ex i stråk prioriterade för handel.

Utformning? Utformningen kan variera mycket utifrån 
platsen och vilken miljö man vill uppnå. Cykelstråk bör 
inte vara anvisat.

Möjlig framtida utformning av Drottninggatan. Cyklisten tar sig fram på 
gåendes villkor. Bild White Arkitekter.

Typsektion för dubbelriktad cykel- och biltrafik på cyklisters vilkor. (ÅF)
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Friliggande dubbelriktad cykelbana, med intilliggande gångbana, i park-/
vattenmiljö. Exempel från Köpenhamn. 

Enkelriktat, medföljande cykelfält. Exempel från Nederländerna. Dubbelriktad cykelbana som är blåmålad i korsningspunkt. Exempel 
från Köpenhamn. 

2018-01-08 rev 2019-06-10

Separering 
Enkelriktad (medriktad) cykelbana   
Vad? Separerad cykelbana på vardera sida av vägen där 
cyklisten färdas enkelriktat på den högra sidan av gatan.

Används när? Används på bredare stadsgator där  
utrymme finns eller kan skapas där det finns behov av att 
skydda eller förbättra framkomligheten för cyklisten.  
Utformningen är lämplig där invävning till traditionella 
gator förväntas ske ofta. 

Utformning? Cykelbanan bör sträva efter att vara mellan 
1,60 - 2,0 meter bred i vardera riktning beroende på antal 
cyklister och behov av omkörning. Cykelbanan kan place-
ras i samma nivå som gångbanan med bör tydligt urskiljas 
med avvikande material. En alternativ utformning är att 
cykelbanan ligger i nivå med körbanan och avskiljs från 
körbanan med refug, pollare eller plantering.

Separering     
Dubbelriktad cykelbana   
Vad? Dubbelriktad cykelbana på ena eller båda sidor 
körbanan, skiljd från körbanan och i största möjliga ut-
sträckning skild från gångbanan med t.ex nivåskillnad eller 
kantsten. 

Används när? Används där cykeln är prioriterad (t.ex 
huvudstråk för cykel) och det finns behov att skydda eller 
förbättra framkomligheten för cyklisten. Utformningen är 
mest lämpad vid hastigheter mellan 40-60 km/h eller där 
det är höga trafikflöden. Även vid huvudstråk för buss är 
utformningen lämplig.

Utformning? Cykelbanan bör alltid vara minst två meter 
bred för att möjliggöra för två cyklister att mötas eller för 
omkörning. 2,5 meter bör eftersträvas.

Den dubbelriktade cykelbanan kan placeras på ena sidan 
av körbanan, men där det är ett stort flöde av cyklister och 
det finns många målpunkter på båda sidor om gatan bör 
cykelbana finnas på båda sidor om vägen.

Full separering               
Dubbelriktad friliggande cykelbana   
Vad? Dubbelriktad cykelbana, åtskiljd från körbana med 
bredare skiljeremsa eller helt utanför vägområdet.

Används när? Lämpar sig vid högre hastigheter (>70 
km/h) eller mycket höga trafikflöden,  där cyklisten be-
höver skyddas. Används även genom parker eller längs 
vattendrag om ett genare eller mer attraktivt cykelstråk 
kan skapas.

Utformning? Cykelbanan bör alltid vara minst två meter 
bred för att möjliggöra för två cyklister att mötas eller för 
omkörning. 2,5 meter bör eftersträvas. Normal standard 
på cykelbanor är svart asfalt. Andra tänkbara beläggningar 
är t.ex. grusade ytor eller stenmjöl vid friliggande cykelba-
na. 

Att arbeta medvetet med trygghet genom t.ex belysning är  
extra relevant vid cykelbanor avskiljda från övriga trafik-
slag. 
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En medifiering av Copenhagenize cykelpanerarguide, utifrån Karlstads 
förutsättningar och målbild.

2018-01-08 rev 2019-06-10



10          PM UTFORMNING CYKELSTRÅK GENOM CENTRUM - UNDERLAG TILL HANDLINGSPLAN FÖR STADSDELSVISION FÖR TINGVALLASTADEN

Enkelriktad (medföljande) cykelbana

Dubbelriktad cykelbana på ena eller båda sidor om körbanan

Separat gångbana. Cyklister och motorfordon i körbana på cyklisters vilkor

Gågata/Gata med gågatekaraktär. Cykel endast på gåendes villkor

Traditionell gata. Generös trottoar. Cykel och bil i körbana under jämlika villkor

Separerad dubbelriktad cykelbana, utanför körbana

Buss och gående. Cykel i blandtra�k med buss.

Cykelstråk utpekade i cykelplanen. Utformning enligt cykelplan

Teckenförklaring

2018-01-08 rev 2019-06-10

CYKELNÄTSPLAN FÖR TINGVALLASTADEN
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Fortsatt arbete
Det finns ett behov av att uppdatera Karlstads kommuns 
Cykelplan. Cykelplanen anger att cykelstråken ska leda 
in mot Tingvallastaden men inte igenom. Detta har visat 
sig fungera mindre bra och är en allt för låg prioritering 
av cyklister. I Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden är 
ambitionen att koppla ihop dessa huvudstråk så att det 
finns bra cykelstråk även genom Tingvallastaden. Detta är 
utgångspunkten även i detta PM.

Vid uppdatering av Cykelplanen bör utformningen av 
stråken genom Tingvallastaden utredas vidare och aktua-
liseras. Gestaltningsprinciper och typsektioner för respek-
tive gatutyp kan vara relevanta att ta fram. Särskilt fokus 
bör då ligga på att åstadkomma en enhetlig utformning 
med en röd tråd genom hela cykelnätet. Det är dock nöd-
vändigt att riktlinjerna medger lokala anpassningar och en 
viss variation i gatornas utformning. 

2018-01-08 rev 2019-06-10

Idébild från Copenhagenize gällande att skapa gatuutformning som ger mer jämlika vilkor mellan trafikslagen.

UTFORMNING
Vad gäller utformning är det av stor vikt att en röd tråd 
följer utformningen för cykelbanan/cykelfilen genom de 
olika gatutyperna. Både för att cykelnätet ska upplevas 
kontinuerligt för cyklisten som färdas längs stråket och för 
att öka säkerheten och minska konflikter med andra tra-
fikslag genom att tydligare visa var i gaturummen cyklisten 
ska vistas. Generella principer finns angivna i Cykelpla-
nens bilaga 1. Dock anges i cykelplanen att blandtrafik 
gäller i Tingvallastaden, vilket gör att riktlinjerna inte är 
helt applicerbara.

Ett beprövat sätt att, med markbeläggning, skilja cykel-
banan från gångbanan i stadsmiljöer är att gångbanan 
alltid är stensatt (betong/natursten) och cykelbanan alltid 
asfalterad med svart asfalt. Den svarta asfalten bör då följa 
med i utformningen av cykelbanan i hela cykelnätet. Detta 
rekommenderas i Cykelplanen vid separering av gång- och 
cykelbana. 

I korsningspunkter mellan bilar och cyklister i komplexa 
trafikmiljöer kan en cykelbana i avvikande färg göra bilis-
terna uppmärksamma på cyklisterna vilket ger en positiv 
effekt på trafiksäkerheten.

Vad gäller nivåskillnader bör cykelbanan inte ligga i nivå 
med gångbanan då det skapar konflikter. En trappning i 
tre nivåer, likt Köpenhamn kan vara möjligt men kräver 
särskilda fordon för t.ex. snöröjning. Att placera cykeln 
i nivå med körbanan bör vara mest lämpligt men kräver 
ofta avgränsning i någon form mot körbanan, t.ex med 
refug, pollare eller motsvarande.

Gällande cykelbanans placering i gatan, i förhållande till 
gatuparkering, bör köpenhamnsmodellen följas. Det vill 
säga att bilparkering placeras närmast körbanan och cykel-
banan närmast gångbanan. Cykelbanan dras i regel alltid 
bakom busshållplatsers väderskydd.

Utöver att hitta en enhetlig utformning med en röd tråd 
genom hela cykelnätet är det primärt att skapa gatuut-
formningar som ger mer jämlika villkor mellan trafik-
slagen. Vilket oftast innebär att bilens utrymme behöver 
minskas för att ge gående och cyklister mer plats.

Där cykelbanan passerar över ett torg kan det vara lämp-
ligt att tona ner cykelns utrymme till förmån för gående. 
Att ge cykeln ett anvisat stråk, men i ett avvikande mate-
rial än övriga delar av stråket (ej asfalt) kan vara ett sätt 
att uppmärksamma cyklisten på att utrymmet delas med 
gående. 

I Cykelplanens Bilaga 1 finns fler riktlinjer och rekom-
mendationer gällande utformning av cykelbanor.
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