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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Yttrande: Karlskogaförslag 5357 om cykelbana från 
Alfred Nobels hotell  
Sammanfattning 
Ett Karlskogaförslag om en cykelbana på Bergrumsvägen har inkommit. 
Sträckan finns med som planerad i Karlskoga kommuns cykelplan och 
förslaget föranleder därför ingen ytterligare åtgärd. 
 
Förslagsställaren har bjudits in att träffa samhällsbyggnadsnämndens 
presidium men inte responderat på inbjudan.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 augusti 2021 
Karlskogaförslag 5357 om en cykelbana från Alfred Nobels hotell rakt 
ner mot ÖoB, upp förbi musikpalatset och ner mot Cirkel K   
 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit ett Karlskogaförslag om 
cykelbana för att knyta ihop cykelstråket Katrinedalsgatan, 
Loviselundsvägen och Bergrumsvägen. Idag finns gång- och cykelväg på 
Katrinedalsgatan och Loviselundsvägen men enbart en kortare bit på 
Bergrumsvägen.  
Det går att ta sig vidare på separerad gång och cykelväg mot de östra 
delarna av Karlskoga via en planskild korsning under E18.  
För att transportera sig på cykel via Bergrumsvägen till anslutande gång- 
och cykelväg på Filipstadsvägen måste cyklande ske i blandtrafik på 
delar av Bergrumsvägen.   
 
Beskrivning av ärendet 
Karlskoga kommun har antagit en cykelplan i början av 2021. 
Cykelplanen syftar till att vara ett planerings- och prioriteringsverktyg för 
att utveckla cyklandet i Karlskoga med målet att vara en attraktiv 
cykelstad. Cykelplanen är indelad i tre målområden: cykla på snabba och 
säkra cykelvägar, upptäck Karlskoga på cykeln och välj cykeln. För att 
flera ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar. Cykelplanen visar 
en helhetsbild över hur cykelnätet bör byggas ut och förbättras.  
 
I cykelplanen är den saknade länken på Bergrumsvägen identifierad och 
finns med som planerad men är i dagsläget inte prioriterad med anledning 
av att det finns ett trafiksäkert alternativ i form av en alternativ väg.   
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Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan planerats inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd.  
 

Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
 
 
Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef  
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 



Från: Moderator Karlskogaförslaget <eforslag@karlskoga.se> 
Skickat: den 9 juni 2021 12:52 
Till: Diarium SBN 
Ämne: Handläggning Karlskogaförslag 5357 
 

Hej, 

Ett nytt Karlskogaförslag har inkommit som moderator anser bör hanteras av er 
förvaltning/nämnd. Se förslaget nedan: Återkoppla om det är SBN som är beslutande myndighet 
eller om jag kan publicera för röstning. 

Rubrik 
Cykelbana  

Sammanfattning 
Ett förslag på en cykelbana från Albred Nobels hotell rakt ner mot ÖoB, upp förbi musikpalatset 
och ner mot Cirkel K.  

Publicerat förslag 
Alltså Katrinedalsgatan - Loviselundsvägen - Bergrumsvägen. Precis vid parkeringen vid 
Skolgärdet finns en kort cykelbana men sen tar den slut om man inte väljer att cykla under bron 
där vid musikpalatset. Och det gör man inte utan fortsätter ner på Bergsrumsvägen men får då 
cykla på själva vägen eller trottoaren.  

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