


 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Josephine Nilsson 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2021-09-16 SBN GP 2021-00179 

  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande: Karlskogaförslag 5365 Cykel- och gångväg 
mellan Husarvägen och Stolpetorpsvägen   
Sammanfattning 
Ett Karlskogaförslag om att göra befintlig gångväg mellan Husarvägen 
och Stolpetorpsvägen till en officiell gång- och cykelväg har inkommit. 
Sträckan saknas i beslutad cykelplan och det är därför inte aktuellt att 
genomföra detta nu. Förslaget tas med i framtida revidering av 
cykelplanen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås  att avslå Karlskogaförslaget med 
hänvisning till redan beslutad cykelplan och dess planerade åtgärder.  
  
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 
2021 
Karlskogaförslag 5365 Cykel- och gångväg mellan Husarvägen och 
Stolpetorpsvägen   
 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit ett Karlskogaförslag om att göra 
den inofficiella gång- och cykelvägen mellan Husarvägen och 
Stolpetorpsvägen till en officiell gång- och cykelväg. Förslagsställaren 
beskriver att den upptrampade stigen används idag av många cyklister, 
fotgängare och hundägare.  
 
Beskrivning av ärendet 
Karlskoga har 2021 antagit en cykelplan. Cykelplanen syftar till att vara 
ett planerings- och prioriteringsverktyg för att utveckla cyklandet i 
Karlskoga med målet att vara en attraktiv cykelstad.  
 
För att göra befintlig stig till en officiell gång- och cykelväg krävs 
breddning av sträckan, ett omfattande markarbete på grund av 
höjdskillnader, utmärkning med vägmärken och asfaltering. För att 
sträckan genom skogen inte ska upplevas som en otrygg plats att vistas 
på krävs även belysning. Gång och cyklister i området hänvisas via 
Drabantvägen till befintlig gång- och cykelväg längs Noravägen.  
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Förslaget om gång- och cykelväg mellan Husarvägen och 
Stolpetorpsvägen skulle dock kunna medföra en genare väg för ett fåtal i 
området och bör tas med i framtida revidering av cykelplanen 
 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden avslår Karlskogaförslaget med 
hänvisning till redan beslutad cykelplan och dess planerade 
åtgärder.   

 

Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
 
 
 
 
Expedieras till 
Förslagsställaren 



Från: Moderator Karlskogaförslaget <eforslag@karlskoga.se> 
Skickat: den 19 augusti 2021 09:28 
Till: Diarium SBN 
Ämne: Handläggning Karlskogaförslag 5365 
 

Hej, 

Ett nytt Karlskogaförslag har inkommit som moderator anser bör hanteras av er förvaltning/nämnd. Se 
förslaget nedan: 

Förslaget är ej publicerat för röstning ännu utan avvaktar svar från er förvaltning. 

Rubrik 
Cykel- och gångväg mellan Husarvägen och Stolpetorpsvägen 

Sammanfattning 
Mellan Husarvägen och Stolpetorpsvägen finns en inofficiell gång- och cykelväg. Gör den till en officiell 
gång- och cykelväg.  

Publicerat förslag 
Mellan Husarvägen och Stolpetorpsvägen finns en inofficiell gång- och cykelväg. Gör den till en officiell 
gång- och cykelväg, eftersom den i det närmaste är en fortsättning på gång- och cykelvägen som går på 
längre ner på Husarvägen.Men på den inofficiella vägen, som används av många både cyklister, 
fotgängare och hundägare, verkar det finnas massor som innehåller krossat glas och porslin eftersom det 
kommer fram skärvor hela tiden. Nu är det väldigt mycket efter regnen. 

Klicka här för att återkoppla till moderator om förslaget ska handläggas av er förvaltning eller inte. 
 
Vänliga hälsningar 
Moderator Karlskogaförslaget  

https://tyckom.karlskoga.se/AddCommunicationEvent.aspx?value=aN8bxw1ccVyW7dh4T%2fU%2btGTSQFvJDnJafcVdZymc8NBOnDf%2f4luizVin7HhM5%2fGndzyUFZJohDczVvATC3l2U3I4%2b8Y3O0du0y3Y0ur%2fGgjAzyovSfHQyx9Y75jIJpJ5
https://tyckom.karlskoga.se/AddCommunicationEvent.aspx?value=aN8bxw1ccVyW7dh4T%2fU%2btGTSQFvJDnJafcVdZymc8NBOnDf%2f4luizVin7HhM5%2fGndzyUFZJohDczVvATC3l2U3I4%2b8Y3O0du0y3Y0ur%2fGgjAzyovSfHQyx9Y75jIJpJ5



