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Forord 

Arbeidet med denne rapporten ble besluttet iverksatt av Grensekomiteens styre 19. Desember 2013. 

Arbeidet er støttet økonomisk av regionalt partnerskapsfond i Østfold. Målsettingen med dette 

forprosjektet/forstudien er å belyse hvor og hvordan en Unionsled mellom byene Karlstad og Moss 

kan utvikles. 

Prosjektarbeidet har vært gjennomført av grensekomiteens sekretariat med hjelp av ulike 

ressurspersoner i kommuner, regioner og  organisasjoner. Trafikverket, Statens Vegvesen, Stiftelsen 

Norsk Sykkelturisme, Oslofjordens Friluftsråd og mange andre har kommet med nyttige innspill.  Ikke 

minst har Dalslandskommunernas Kommunalförbund stilt personressurser til disposisjon for 

prosjektet. Det har blitt gjennomført en rekke møter både på svensk og norsk side i perioden februar 

september 2014. 

Prosjektets arbeidsgruppe som også har utarbeidet rapporten har bestått av følgende personer: 

 Lillemor Larsson  

 Jenny Christensen  

 Alf S. Johansen  

Det rettes en stor takk til alle som har bidratt med råd og tips og ideer. En takk også til Nordisk 

Minsterråd som er med og finansierer Grensekomiteen arbeid slik at man kan utvikle nye initiativ for 

samarbeid og utvikling i Norden. 22. August dette år ble det en markering med bred politisk 

deltakelse fra Norge og Sverige hvor man testet Unionsleden over riksgrensen(forsiden). Neste steg 

er å vurdere muligheten for et hovedprosjekt.  

Rapporten bør leses som en mulighetsbeskrivelse og selv om ikke alle av Grensekomiteens 

medlemskommuner blir liggende langs hovedleden så vil alle kunne dra nytte av leden. Man må 

tenke seg et fiskebensmønster(revbensstruktur) hvor attraksjoner kan markedsføres og besøkes selv 

om de ikke ligger direkte på hovedleden. Man tenker også muligheten for å utvikle en nordlig og 

sydlig rute. Dette vil man se nærmere på i et hovedprosjekt. 

Om ikke annet er nevnt er alle fotos ved arbeidsgruppen. Foto på forsiden er av Vidar Østenby. 

Rapporten ble godkjent av Grensekomiteens styre 29. September 2014. 

 

Spydeberg 03.10.2014 

 

Alf S. Johansen 

Sekretariatsleder og prosjektleder 

Grensekomiteen Värmland-Østfold 

Postboks 1014 

1803 Askim 
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1. Inledning 
Förprojektsrapporten har initierats av Gränskommittén och har delfinansierats med stöd från 

Regionalt partnerskapsfond. Projektgruppen har utfört arbetet i samverkan med representanter från 

medlemskommunerna samt Østfold Fylkeskommune, Region Värmland, Trafikverket, Statens 

Vegvesen, Sykklist Velkommen, Oslofjordens Friluftsråd och berörda turistorganisationer. 

Syftet med rapporten är att studera möjligheten att anlägga en gränsöverskridande cykel- och 

rekreationsled av hög internationell standard i regionerna Østfold och Värmland. Rapporten syftar 

även till att säkra ett huvudprojekt med hög kvalitet och bred förankring hos aktörerna längs 

Unionsleden.  Målet är att rapporten ska redovisa en övergripande studie av förutsättningar för 

cykelleder, ledens planerade dragning och turistiska förutsättningar samt utgöra ett underlag till 

Gränskommittén inför ett beslut om ett fortsatt huvudprojekt.  

Rapporten är huvudsakligen en övergripande analys och avgränsas geografiskt till områden i direkt 

anslutning eller närhet till Unionsleden även om det görs kopplingar till cykel- och rekreationsleder i 

Sverige, Norge och andra länder. Rapporten redovisar ett förslag till ledens sträckning som kan 

komma att förändras i ett huvudprojekt och innefattar inte detaljbeskrivningar utan redovisar endast 

en översikt med några kritiska punkter utpekade.  

Bland målgruppen för rapporten finns infrastrukturhållarna, d.v.s. Trafikverket, Statens Vegvesen, 

berörda kommuner och regioner. Andra målgrupper är turistorganisationer och företag längs den 

tilltänkta leden som lokalt försörjer sig på turism.  

  

2. Bakgrund 
Gränskommittén Østfold/Värmland är en organisation som består av 15 kommuner inom Østfold, 

Värmland och Dalsland samt Østfolds Fylkeskommune och Region Värmland. Gränskommitténs 

huvuduppgift är att främja och aktivt medverka till samarbete mellan medlemskommunerna samt 

över gränsen mellan Sverige och Norge inom områden som infrastruktur, näringslivsutveckling och 

kompetensutveckling. Genom samtal och diskussioner i gränskommittén har idén om att etablera en 

gränsöverskridande cykelled för rekreation och turism växt fram.  

Det är 200 år sedan Sverige och Norge slöt fred genom Mosskonventionen som undertecknades på 

konventionsgården i Moss den 14 augusti 1814. Mosskonventionen innebar en kompromiss där 

Norge fick rätt till sin egen grundlag och ett storting med självbestämmande rätt och att länderna 

skulle ha en gemensam kung. 1905 upplöstes denna union genom förhandlingar i Frimurarlogen vid 

Stora Torget i Karlstad. 

Gränskommittén Østfold/Värmland vill lyfta fram 200-årsjubileumet av freden i Moss genom att 

initiera en framtida Unionsled mellan Moss och Karlstad. En led för rekreation och turism genom två 

länder där historia, kultur, matupplevelser, turistattraktioner, sevärdheter och naturområden 

marknadsförs och lyfts fram.  Att kombinera en aktiv fritid med kultur och besök i intressanta miljöer 

ligger i tiden och denna form av turism ökar på många håll i Europa  
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3. Cykeln i samhället 

3.1 Cykel som transportmedel 

 

 

Cykeln är först och främst ett transportmedel i större delen av världen. En cykel kan dock förändra 

förutsättningar för de som inte har tillgång till motorfordon när de ska till jobb, skolor, 

marknadsplatser m.m. Cykeln är ett transportmedel som ger en fantastisk möjlighet till människor att 

förflytta sig miljövänligt.  

 

  

(Kilde: Bilder fra Google) 

3.2 Sykkel som urban kultur 
I Europa var også sykkel et transportmiddel før biler og motorsykler ble dominerende. I land som 

Danmark og Nederland har bevart og videreutviklet en stor og rik sykkelkultur hvor man bruker 

sykkel som et praktisk framkostmiddel i byene og hvor man fremdeles sykler med vanlige klær og til 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.probikekit.co.uk/blog/wp-content/uploads/2012/08/Origin-of-cyclists-banner.jpg&imgrefurl=http://www.probikekit.co.uk/blog/the-origin-of-cyclists-dual-sport-athletes/2012/&h=230&w=889&tbnid=8_6PFP4ZL5CsYM:&zoom=1&docid=7aOZukpJr-KQsM&ei=PRoDVNPHNMi8ygP5n4KYDQ&tbm=isch&ved=0CG8QMyhIMEg&iact=rc&uact=3&dur=504&page=7&start=67&ndsp=13
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-JD7UfOdT3b0/UcolMktOFaI/AAAAAAAAFOc/aztSaaa6QrU/s1600/DSCF3772.jpg&imgrefurl=http://www.tokyobybike.com/2014/01/why-cargo-bikes-face-tough-market-in.html&h=1200&w=1600&tbnid=oDb9KE5fuh6oXM:&zoom=1&docid=VahRhqT8zC1t_M&hl=no&ei=GGwoVMvkMIm0ygP7iYLADQ&tbm=isch&ved=0CDAQMygoMCg4ZA&iact=rc&uact=3&dur=6447&page=8&start=125&ndsp=20
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Capital_Bikeshare_DC_2010_10_532.JPG&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Last_mile_(transport)&h=1200&w=1800&tbnid=2bXfi4mtdqf4NM:&zoom=1&docid=eyV3yMfwkMZa2M&hl=no&ei=GWwoVJeAGMq7ygPX4IDYCw&tbm=isch&ved=0CB8QMygXMBc4yAE&iact=rc&uact=3&dur=234&page=13&start=221&ndsp=20
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og fra jobb, restauranter, butikker eller andre gjøremål. Syklene bærer også gjerne preg av å være 

godt brukte, kommer i ulike fasonger og personlige. 

   

  

Sykkelgarasje i shoppingsenter, Islands Brygge i København. Foto: Alf S  . Johansen 

København og Danmark framstår mer og mer som sykkelens «Mekka» i Europa. Sykkel er mer kultur 

enn idrett og man etablerer sammenhengende sykkelnett hvor barn og voksne kan komme seg trygt 

fram og hvor det er opplagt at sykkel kan tas med på busser og tog eller parkeres ved 

stasjonsområdene. 

  

Det tilrettelegges mye for bruk av sykkel i 

Danmark. København er i 2014 igjen ranket som» 

the worlds most liveable city». Sykkel er en 

avgjørende del av den nye miljøvennlige 

urbanismen og får derfor større plass på 

bekostning av bilen. 
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Et mylder av sykler i alle fasonger og stilarter i Københavns sykkelkultur.  
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3.3 Ta med sykkel med på reisen  

  

I Danmark er sykkeltransport på tog enkelt og billig På S-togene i og rundt København er det helt 

gratis å ta med en sykkel.  

I Norge er det slik i følge NSB: Billett for sykkel koster med mindre annet er spesifisert, halv pris av 

ordinær billett. Maksimumsprisen er kr. 189,- På Bergensbanen fra mai til september er kr. 185,- fast 

billettpris for sykkel. Innenfor Oslo og Akershus gjelder Ruters takst, og du betaler barnetakst for 

sykkel.  For reise med sykkel på tog med plassreservering (regiontog) må billett kjøpes hos NSB 

Kundesenter på telefon 815 00 888 eller i billettsalget på en betjent stasjon. På lokaltog og korte 

regiontog uten plassbestilling er det et begrenset antall plasser som kan benyttes om det er plass. 

Billetter kan ikke forhåndsbestilles og konduktøren avgjør om det er plass. Sammenleggbar emballert 

sykkel kan tas med som håndbagasje i våre NSB-tog uten ekstra betaling.  Den regnes som 

håndbagasje. Betingelsen er at emballert sykkel plasseres uten hinder for øvrige kunder og passasje 

i/gjennom vognene. Emballasjen må bestå av en pose i tekstil eller lignende materiale (ikke 

søppelsekk) som gjør at olje og skitt fra hjul og kjede ikke ødelegger seter og innredning i togene. 

I Sverige er det slik i følge SJ:  

 

 Nej, cyklar är överlag inte tillåtna att ta med ombord våra tåg. Om du har en 

ihopfällbar cykel eller monterar isär din cykel och paketerar väl- som ett bagage, får 

du ta med dig den ombord. Samma gäller för barncyklar. 
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I bilens hjemland USA er 

det sykkelvogner med 

god kapsitet for sykler 

på tog mellom Boston 

og Cape Cod. 

I Sveits er det også godt 

tilrettelagt for sykkel på tog 

og buss. 

Om du pakker den inn i en 

spesialbag får du den også 

med gratis. 
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Norge og Sverige som på mange områder vil være miljøbevisste er altså på ingen måte noen 

foregangsland når det gjelder sykkel som en integrert del av en moderne ”urban” kultur. 

 

3.4 Sykkel som sport og idrett 
Derimot er sykkel som sport og idrett veldig populært i vår del av skandinavia. Vi serogså at sykkel er 

en stadig økende sport- og idrettsaktivitet over hele  verden og kanskje spesielt i Europa. Populære 

sykkelritt for amatører har kommet i tillegg til de proffe «tourene». 

  
Foto: Google  

I Norge og Sverige ser sykkelbildet derfor ganske annerledes ut enn i for eksempel i Danmark og 

Nederland. Det er nok en mer konkurransepreget sykkelkultur. Det er ikke lengre så lett å skille en 

amatør fra en proffsyklist på utseende. Sykkel har blitt en utstyrsbusiness også rettet mot bredden. 

Sykkel og utstyr har i trendorienterte miljøer blitt status. Man sykler for å svette. Det skal gå fort! 

Man ser ofte at syklistene foretrekker å sykle i høy fart på bilveien framfor å benytte sykkelveiene. 

Dette er ikke uproblematisk og en del ulykker har forekommet. I Norge har det vært vanlig å 

kombinere gang&sykkelveier. Mange av dagens syklister velger derfor bort slike kombinerte 

løsninger, og begir seg ut på bilveiene, med mindre det finnes helt egne sykkelbaner med høy 

standard hvor man kan sykle fort. 

Det positive er åpenbart at man har funnet tilbake gleden over å sykle og at det skapes innovasjon og 

nye opplevelser og arrangementer. Birkebeinerrittet og CykelVasan har kommet som tilskudd til de 

populære skiarrangementene. I tillegg finnes det en enorm mengde med sykkelritt på landevei, 

sykkelcross, «mountain biking», «down hill biking», «BMX», «paracykling» etc.  Flere av 

arrangementene er også rettet mot barn og handikappede. Vi finner dette økende idrettsfenomenet 

i mange deler av verden og det er bare rett og rimelig at Norge og Sverige er med på denne bølgen. 

Nedenfor noen eksempler på arrangementer med sykkel i fokus. 

 

http://thumbs.dreamstime.com/z/athletic-female-road-cyclist-1776888.jpg
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://cdn.themetapicture.com/media/funny-cyclist-bike-road-sport-velocity.jpg&imgrefurl=http://themetapicture.com/cyclists-on-the-road/&h=515&w=540&tbnid=L8oJLuT6qaNqvM:&zoom=1&docid=5GgEP2MpBG6GEM&ei=PRoDVNPHNMi8ygP5n4KYDQ&tbm=isch&ved=0CFAQMygpMCk&iact=rc&uact=3&dur=1970&page=5&start=41&ndsp=13
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3.5 Sykkel som rekreasjon og ferie – langdistansesykling 
Langdistansesykling er en definisjon på et relativt nytt sykkelfenomen som skiller seg fra andre 

sykkelaktiviteter på flere måter. Såkalte sykkelleder har poppet opp over hele verden og også i 

Europa de senere årene. Det er en måte å reise og feriere på for å oppleve kultur og natur i Europa 

og i andre verdensdeler.  

  

Langdistansesykling kan skje med eller uten bagasje på sykkelen. Det kommer litt an på hvor man 

sykler og hvor langt det er til nærmeste «cyclist welcome» service, sykkelverksted, hotell eller 

restaurant. Det finnes ulike farkoster. Folk  vurderer selv og gjerne ulikt hvilken sykkeltype som egner 

seg best for den enkelte rute. De fleste langdistanseruter går både på asfalt og grus. Det er et poeneg 

i seg selv at man ikke legger ruten tett inntil eller på en svært trafikkert vei. Opplevelsen av natur, 

rekreasjon og frihet ved å sykle kan være stor og berikende om man finner en fin og attraktiv rute. 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Loaded_touring_bicycle.JPG&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_touring&h=2489&w=3320&tbnid=vrQ4RJXVv92t-M:&zoom=1&docid=hgbTQF0pCNYBuM&hl=no&ei=QUADVKO_L8Xa4QTmuoCQAg&tbm=isch&ved=0CFQQMygtMC0&iact=rc&uact=3&dur=795&page=5&start=44&ndsp=12
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=znF2k9DzijfjJM&tbnid=iEzBtPcL3Spi2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://challengemenace.blogspot.com/2013_10_01_archive.html&ei=EkEDVKKwEdGN4gTn6oCgAQ&bvm=bv.74115972,d.bGE&psig=AFQjCNEIB1JH5nY558gqNXcDrfdaxhb2mA&ust=1409585602104771
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Det finnes regionale, nasjonale og internasjonale leder. Man kan sykle på den kinesiske mur, eller på 

sykkelsafari i Afrika. Man kan sykle gjennom Canada, USA og Sibir.  

  

Fotos: Google 

  

3.6 Cykelturism och marknadspotential 
Europa 

De senaste åren har cykeln fått ett uppsving och har åter blivit ett populärt alternativ för rekreation, 

turism och fritid. Antalet cykelleder regionalt, nationellt och transnationellt ökar i Europa vilket har 

lett till ökad efterfrågan på cykelsemestrar. Cykelturismen i Europa växer snabbt, med ca 4 procent 

per år, och beräknas omsätta minst 40 miljarder kronor per år. År 2025 räknar man med en 

fördubbling av omsättningen till 80 miljarder kronor. Internationell statistik visar även att 

cykelturister omsätter mer per dag än bilturister. De mest besökta cykelturistlederna ger upphov till 

intäkter på flera hundra miljoner kronor vardera per år.   

 

Det finnes mye erfaringer å hente fra det øvrige Europa om hvordan man kan utvikle sykkelturisme. 

Grensekomiteen lot seg inspirere i møte med Eurovelo 6 fra Atlanterhavet til Svartehavet, nærmere 

bestemt på den delen av ruten som gikk langs Donau, mellom Wien og Budapest. Det ble en 

ahaopplevelse å høre om hvordan sykkelturismen bringer hundretusener av besøkende til regionen. 

Man stile seg spørsmålet om noe lignende kunne gjøres i egen region, fra til Moss-Karlstad ? 



14 

 

 

 
Exempel på framgångsrika cykelturistleder i Europa: 

 Donauleden (Österrike)  

65 000 cyklade hela vägen 2006 – omsatte ca 225 Mkr 

 Moseldalen (Tyskland)  

Samma storleksordning som Donauleden 

 Sea to Sea route (UK)  

20 000 cyklade hela vägen 2005 – omsatte ca 80 Mkr 

 Bornholm (Danmark)  

150 000 turister som cyklar per år 

 Seven Stanes Mountain Bike Trails (Skottland) 

200 000 turister som cyklar per år 

 

 

 

EuroVelo är ett europeiskt cykelnätverk. 

2011 beslutades att cykellederna skall ingå 

som en del av Ten-T samt att det finns 

möjlighet att söka europeiskt stöttning för 

att utveckla lednätet. Målet är att Eurovelo 

skall ha sitt lednät färdigt till 2020. 

Cykling är ett fortsatt prioriterat område i 

EU’s transportstrategi. Inte minst i 

storstäderna men även som 

långdistanscykling. 

I Sverige är det lederna 3, 7 och 10 som ingår 

i EuroVelo-nätet. I Norge er 1, 3, 7, 11 och 12 

som ingår. Ingen av lederna passerar 
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Värmland med nr. 3,7 och 12 går genom Østfold. 

Kriterier fra Eurovelo: 

Ruten må være minimum 1000 km lang og gå minimum gjennom 2 europeiske land og må gå mellom 

2 klart definerte stoppesteder (byer eller betydelige attraksjoner). 

  
 

Sverige och Norge 

I dag omsätter cykelturismen i Sverige mellan 150 och 200 miljoner kronor per år. Svenskarna är ca 2 

procent av Europas befolkning och turistnäringens omsättning i Sverige utgör ca 2.6 procent av den 

europeiska. Om cykelturismen I Europa beräknas kunna omsätta 80 miljarder kronor år 2025 borde 

Sverige ha möjlighet att uppnå ca 2 miljarder vid oförändrad andel av den totala omsättningen i 

turistnäringen. NUTEK i Sverige har undersökt potentialen och behoven för att utveckla cykelturism 

som näringsgren och kommit till slutsatsen att det finns en stor potential om rätt infrastruktur 

skapas. Internationella och svenska erfarenheter visar att cykelturism kan spela en viktig roll för den 

lokala ekonomin, inte minst på landsbygden.  

 

Sommaren 2009 genomfördes en undersökning av norrmännens användning av cykel i samband med 

semester och fritidssammanhang. Resultatet från undersökningen visade att ungefär 500 000 

norrmän hade använt sig av cykel i samband med sina semesterresor de sista tre åren. Dessa 

ferieresor stod för nästan en miljon övernattningar. På frågan om framtida användning av cykel i 

samband med ferieresor i Norge så angav 1,9 miljoner av de som svarade att de var mycket eller 

ganska intresserade. Resultatet antyder därmed att det finns potential för tredubbling av den norska 

marknaden för cykelturism. För att ta tillvara på denna potential så måste man aktivt arbeta med 

organisation, information och marknadsföring av cykelturismen. På så sätt kan man utveckla den 

norska cykelturismen och göra dess marknad mer synlig både i Norge och utomlands. 

 

Exempel på cykelturistleder i Sverige och Norge: 

 Kattegattleden 

Kattegattleden är en planerad och delvis utbyggd cykelled mellan Helsingborg och 

Göteborg. När den invigs i sin helhet säsongen 2015 blir det Sveriges längsta 

turistcykelled. Kattegattleden beräknas locka 25 000 övernattande besökare per år   

 Sydostleden  

Ett treårigt projekt som avslutas den 31 augusti 2014. Cykelleden öppnas i sin 

helhet våren 2016.  Tolv partners har lagt en grund om 24 miljoner kronor och 

växlat upp med 16 miljoner från strukturfondsprogrammet Småland. Målet är att 

den vid full etablering 2020 årligen ska generera minst 50 miljoner kronor i ökad 

turismomsättning.   

 Sjuhäradsrundan 
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2010 genomfördes en förstudie om samarbete för cykelleder i Sjuhärad. Hösten 

2011 bildades en grupp med representanter från turistorganisationerna samt 

tekniska förvaltningarna i kommunerna. Leden invigdes i maj 2013. 

 Rallarvegen 

25 000 turister som cyklar per år 

Beräknad omsättning cirka 40 miljoner kronor per år 
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3.7 Lokala och regionala effekter  
Genom att utveckla sammanhängande cykelleder med hög kvalitet kan man skapa ett flertal 

möjligheter i närområdet. Boende längs eller i närheten av en led kan flitigt använda och ha glädje av 

den under stor del av året i jämförelse med turister som oftast utnyttjar den från mitten av maj till 

början av september. Erfarenheter från andra europeiska länder visar att rekreationscykling kan få 

stor betydelse för de lokala transporterna. Det är lättare att få människor att börja använda cykel för 

utflykter än för arbetspendling. Rekreationscykling, inte minst bland barn och unga kan alltså vara 

första steget mot mera regelbundna cykel- och levnadsvanor vilket är bra för både hälsan och miljön. 

Som ett exempel kostar fysisk inaktivitet det norska samhället runt 4 miljarder årligen. Kan man öka 

den fysiska aktiviteten med 10 % hos befolkningen så skulle det kunna innebära en vinst på 400 

miljoner kronor per år. Förutom värdefulla effekter för hälsan och miljön har rekreationscykling en 

positiv betydelse för lokal och regional utveckling. Följande exempel kan ses som 

samhällsekonomiska nyttor till följd av investeringar av cykel- och rekreationsleder: 

 

 Bättre folkhälsa 

 Minskat bilanvändande 

 Ökad tillgänglighet (närbelägna orter, utflyktsmål, badstränder m.m.) 

 Lokal affärsutveckling (boendeanläggningar, restauranger, besöksmål m.m.)  

 Arbetspendling med cykel kan öka 

 Landsbygdsutveckling 

 

På nationell nivå i både Sverige och Norge finns ett stort intresse att påskynda utvecklingen för ökad 

cykling. Detta har även påverkat de regionala planerna för cykel. I Östfold ingår cykling i den 

regionala transportplanen. I Värmland har man arbetat fram en regional cykelplan. Detta arbete har 

skett i bred dialog mellan kommunerna, Trafikverket, Region Värmland, Landstinget, 

Cykelfrämjandet, Värmlandstrafik och Visit Värmland Arbetet har lett fram till fyra strategiska 

områden för den övergripande inriktningen för utvecklingen av cyklingen i Värmland. De strategiska 

områdena är: 

 

 Samhällsplanering/Fysisk planering 

 Ökad Vardagscykling 

 Hela-resan perspektivet 

 Cykling för rekreation och turism 

   

 

 

 

 

  



18 

 

3.8 Förutsättningar för cykel- och rekreationsleder 
Trafiksäkerhet 

Risken för att en oskyddad trafikant ska dö efter kollision med en bil är 8-10 gånger större om bilens 

hastighet är 50 km/h än om den är 30 km/h. För att uppnå att ingen ska bli dödad i trafiken skulle 

därför inte cyklister få förekomma i blandad trafik där den tillåtna hastigheten är högre än 30 km/h. 

En sådan strikt tillämpning är dock inte realistisk eftersom den skulle omöjliggöra cykling på en stor 

del av det statliga och kommunala vägnätet. 

 

 
 

Från en huvudled kommer vägvisning att behövas till besöksmål, matställen och 

övernattningsmöjligheter. Dessa ställen bör inte ligga alltför långt ifrån huvudleden och vägvisning till 

dessa mål bör så långt som möjligt ske via vägar med låg trafikintensitet och goda siktförhållanden. 

När leden ska marknadsföras så är det också viktigt att man redovisar att vägar mellan leden och 

angränsande besöksmål inte alltid uppfyller samma trafiksäkerhetskrav som själva huvudleden.  

Trafiksäkerheten är en oerhört viktig faktor när man skall anlägga en ny led. Ibland kan man dock på 

grund av kostnadsskäl tvingas välja befintlig eller billigare infrastruktur på bekostnad av turistiska 

värden. För att locka många besökare måste leden upplevas och vara säker. Frångår man detta för 

att välja en mer attraktiv sträckning eller av ekonomiska skäl så riskerar man att ledens varumärke 

försämras. 
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Land, landskap och klimat  

Det är viktigt att leden sträcker sig genom ett omväxlande landskap som är turistiskt attraktivt och 

har ett klimat som möjliggör fritidsaktiviteter utomhus. Långa turistleder skall locka cykelturister och 

ska utgöra ryggraden i ett rekreationsnät. Den ska locka både inhemska och utländska cykelturister 

för cykelsemestrar. Leden ska även vara en tillgång för den lokala befolkningen att användas i 

kombination med lokala leder. 

 

 
Attraktiva besöksmål och sevärdheter 

Det måste inom ledens närhet finnas många intressanta sevärdheter och det bör även vara möjligt 

att göra avstickare till olika besöksmål för att den ska bli attraktiv.  

 
 

  
 

Infrastruktur, tillgänglighet, vägvisning och information 

Vägvisning och skyltning ska vara tydlig och enhetlig. En led utan skyltning är som ett hotell utan 

namnskylt, den syns inte. Information krävs också på platser där leden ansluter till andra leder eller 

där det finns möjlighet att välja en lokal slinga. På lämpliga ställen bör anslagstavlor sättas upp med 

information på engelska om området. Det kan vara fråga om infarten till tätorterna eller i anslutning 

till avstickare till närbelägna naturreservat, fågelskyddsområden, badstränder och kulturella 
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sevärdheter. Det är också en fördel om man kan etablera ett gemensamt system längs leden för 

vägvisning till närbelägna övernattningsställen, d.v.s. hotell, vandrarhem, campingplatser och Bed & 

Breakfast. På sådana skyltar bör avståndet till övernattningsstället framgå.  

 

Man måste även informera om leden eller delar av leden inte är lämplig/tillgänglig för vissa 

målgrupper. Stora höjdskillnader eller stort avstånd mellan övernattningsmöjligheter kan vara några 

orsaker. Man bör även informera om under vilken period cykelleden och tillhörande service är 

tillgänglig. 

 

  

Det är också önskvärt leden ska passera minst två tätorter som är lämpliga som start- eller slutpunkt 

och som kan nås med kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är viktig därför att cyklister behöver kunna 

transportera sina cyklar. Går det inte att lösa så bör man titta på lösningar för detta. Att kunna ta 

med cykeln på allmänna kommunikationsmedel gör leden tillgänglig för besökare som inte önskar 

cykla samma väg tillbaka till utgångspunkten. Att kunna ta med cykeln på bussar och tåg är också 

betydelsefullt för besökare som inte själva bor vid leden och som saknar möjlighet att ta sig själva 

och cyklarna till leden med bil. 

 

Övernattningsmöjligheter, matställen och annan service 

En annan nödvändig faktor för att leden ska kunna marknadsföras och säljas som en turistisk produkt 

är att den kan erbjuda matställen och goda övernattningsmöjligheter som ligger på rimligt avstånd 

från varandra eftersom cyklister ofta färdas med begränsad packning.  
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Det är viktigt att dessa ställen har olika prisklasser och är av skiftande karaktär för att tilltala så 

många målgrupper som möjligt. Förutsättningarna för detta är förstås bättre i de mer tätbefolkade 

delarna av ledens sträckning än i glesbygden. 

 

Turistiska produkter för cyklister 

En turistisk produkt innefattar alla ovan nämnda element där själva ”råvaran” är cykelleden och där 

samverkan och ansvarsfördelning mellan berörda aktörer är en nödvändighet.  

 
Bildet: Hestengen Sport i Spydeberg er en av mange steder hvor man kan kjøpe og få reparert 

sykkelutstyr langs Unionsleden. 

 

Utländska erfarenheter av att utveckla och marknadsföra cykel- och rekreationsleder visar på 

betydelsen av ett sammanhållet koncept, en väl genomtänkt projektorganisation och en tydlig 

ansvarsfördelning. 
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För att kunna etablera en cykel- och rekreationsled och locka turister så kan man summera att det 

många faktorer som ingår. Basen är som vi tidigare beskrivit ett land som är turistiskt attraktivt, ett 

vackert landskap som lämpar sig att cykla i och ett klimat som möjliggör aktiva fritidsaktiviteter 

utomhus. Det krävs även att det finns intressanta sevärdheter och en infrastruktur som är bra och 

tillgänglig. Ett mervärde uppkommer dessutom om en cykel- och rekreationsled har möjlighet att 

ansluta till andra cykelleder och regioner vilket bidrar till att man kan välja alternativa rutter.  

Följande figur illustrerar på ett bra sätt de element som utgör viktiga byggstenar i en cykelturistled. 

  

 
(Efter Jens Erik Larsen, Frie Fugle)  
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3.9 Bedömning och klassificering av cykelleder 
 

Sverige 

Eftersom statliga vägar ofta ingår i cykelleder är det viktigt att kontakta Trafikverket i ett tidigt skede 

om man planerar för att anlägga en ny led. I Sverige driver Trafikverket ett projekt med målet att 

förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och cykelturism. I april 2014 publicerades ett 

dokument som anger klassificerings- och kvalitetskriterier för lokala, regionala och nationella 

rekreations- och turistcykelleder. I dokumentet ingår även riktlinjer för en enhetlig utmärkning av 

dessa. Bedömning för om en led är lämplig som nationell eller regional led utförs av en nationell 

grupp för bedömning av turistcykelleder I gruppen ingår representanter från Tillväxtverket, 

Trafikverket, regionförbunden och turistbranschen. Ledhuvudmän som vill ha utmärkning och 

numrering av sin led ansöker om detta.  

 

Trafikverkets kvalitetskriterier för nationella och regionala leder: 

1. Leden har en utpekad huvudman. 

2. Leden går igenom attraktiva områden. 

3. Leden är trafiksäker (för detaljerad information kontakta projektledaren). 

4. Ledens sträckning är förankrad med berörda kommuner, region (förbunden) och Trafikverksregion 

och bekräftad i ett avtal mellan dem och ledens huvudman. 

5. Ledens sträckning finns redovisad på karta och på internet. 

6. Det finns avtal med enskilda väghållare (med och utan statsbidrag) där rättigheter och 

skyldigheter är reglerade. 

7. Ledens lämplighet för olika målgrupper och den period då leden och service är tillgänglig 

redovisas i informationsmaterial. 

8. Ledens huvudman har en plan och budget för förvaltning, kvalitetssäkring av service, utveckling 

och marknadsföring, kvalitetssäkring av infrastrukturen och vägvisning. 

9. Leden går att använda på ett komfortabelt sätt under cykelturistsäsongen och är tillgänglig för 

cyklister med släp. 

10. Information om nationella leder är tillgänglig på flera språk och minst på svenska och engelska. 

11. Övernattningsmöjligheter och matställen bör ligga på ett rimligt avstånd från varandra. 

12. Leden har en rimligt gen sträckning mellan utpekade målpunkter, där leden i sig själv inte utgör 

attraktionen eller där avståndet mellan övernattningsmöjligheter och matställen är orimligt långt.  

(För lokala leder som delvis använder statliga vägar gäller en mindre del av dessa kriterier. Leden måste bland 

annat vara trafiksäker och förankrad med väghållare.)  
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Norge 

Det nationella cykelnätet i Norge är en del av det internationella lednätet i Europa och har som 

uppgift att binda samman landsdelar och lyfta fram attraktiva områden gällande natur, kultur och 

attraktioner. Nätet skall binda samman de största städerna och göra det möjligt att cykla från stad till 

stad utan att behöva ut på de stora trafikerade vägarna. 

Statens Vegvesen samarbetar med cykelorganisationer om cykelleder i Norge. Förslaget till det 

nationella cykelnätet är framtaget av Syklistenes landsførening. Nätet är en grov skiss på korridornivå 

över var leder bör gå. Detta förutsätter att fylkena arbetar vidare med att fysiskt placera in lederna i 

vägnätet i takt med att vägar förbättras eller byggs ut.  

I Norge regleras utmärkning och klassificering av cykelleder av Statens Vegvesen i Håndbok N300 

Traffikskilt. I den anges bl.a. att cykelleder bör planeras i nät där basen är nationella leder som 

kompletteras med regionala och lokala leder och knyts samman med andra leder för fritidscykling. 

Vid uppsättning av vägvisningsskyltar för en cykelled så skall det göras en bedömning av den aktuella 

leden gällande framkomlighet och trafiksäkerhet för de cyklande. 

 

Några punkter hämtade ifrån Håndbok N300 Traffikskilt:  

 Uppsättning av offentliga vägvisningsskyltar är en garanti för att den aktuella leden är 

trafiksäker och framkomlig 

 Skyltning på andra vägar kan göras på andra sätt. Då kan man anpassa skyltningen till 

omgivningarna och aktuella behov men man bör vara observant på att olika 

skyltningssystem längs samma system kan vara förvirrande. 

 Det bör arbetas fram en samlad skyltplan för längre sammanhängande sträckning 

 Det är viktigt att skyltmyndigheten blir eniga om kostnadsfördelning tidigt i processen 

 Symbol för leden kan användas på vägvisningsskyltarna men symbolen måste godkännas 

av Vägdirektoratet 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LpAz-QTjCQARiM&tbnid=_syxQ8LIIDCsdM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.songdalen.kommune.no/no/Kunngjoringer---planer/Kunngjoringer/Utgatte-kunngjoringer/Gang--og-sykkelveg-Vatneli---Finsland-Bedehus-Offentlig-ettersyn/&ei=lzUYVKfcMYb_ygP9hoCQBg&bvm=bv.75097201,d.bGQ&psig=AFQjCNHwV3pldMG8dijj4qNZ5UMhYsq6Rw&ust=1410959084643250
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4. Analys Unionsleden  Moss – Karlstad 

4.1 Innledning om ruten 
Sykkelruten er lagt opp slik at man unngår å sykle på E 18 eller krysse E18 så langt som det går. Dette 

har med kriterier for trafikksikkerhet som er omtalt nærmere  under kapittel 3.9.  Imidlertid er det 

uunngåelig at det finnes noen krysningspunkter ved dagens infrastruktur. Rapporten viser hvor de 

mest kritiske punkter foreligger i hver enkelt kommune. Et hovedprosjekt må løse disse punktene for 

at Unionsleden skal bli trafikksikker nok til å tilfredstille nasjonale og internasjonale kriterier hele 

veien og at man dermed skal kunne oppnå status som en regional, nasjonal eller internasjonal 

sykkelled.  

Med bil er avstanden Moss-Karlstad 210 kilometer. Sykkelleden som foreslås i denne rapporten som 

hovedled er rundt 250 kilometer. I tillegg kan man velge andre delstrekninger som de fleste steder vil 

forlenge ruten, om man ønsker å legge til andre opplevelser. 

I denne rapporten beskrives ruten gjennom alle kommuner som ligger langs hovedleden. De områder 

som ligger i randsonen av hovedleden og hvor man kan finne alternative sykkelveier, beskrives også. 

Mange kommuner har vært med og gitt innspill i prosessen. Arbeidsgruppen bak rapporten har gjort 

et hederlig forsøk på å få fram en helhetlig rute med gode kvaliteter og opplevelser som er i tråd med 

Unionsledens ide og målsettinger. 

Unionsleden deles opp på følgende 3 etapper: 

1. Moss-Askim 
2. Askim-Årjäng 
3. Årjäng-Karlstad 
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4.2 Etappe 1: Moss-Våler-Spydeberg-Askim 

4.2.1 Etappe 1.A: Mossefossen-Kirkebygden. 

  

Kart ovenfor: Unionsleden Moss-Våler 

 

Kart ovenfor: Unionsleden på strekningen Mossefossen-Patterød/Nore 

 

Bilde overnfor: Konventionsgården. Foto: Visit Moss 
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Etappen starter i Moss ved Konventionsgaarden, hvor Christian Frederik hadde sitt hovedkvarter og 

fredsavtalen mellom Norge og Sverige ble undertegnet 14.august 1814. Konventionsgaarden var 

hovedbygningen på Moss jernverk og ligger på motsatt side av Mosse-elva som historiske Møllebyen 

med cafèer,  museum, bibliotek, kino og andre kulturtilbud.Leden går over Bjerget og krysser under 

Riksvei 19 til Nesparken(se bilde) hvor den følger Vansjøstien til-Krapfossvegen.   

Derfra kan ruten følge Vansjøstien videre rundt langs vannkanten(se kartutsnitt fra Vansjøstien 

nedenfor). 

 

Alternativt kan den gå mer direkte langs Torbjørnrødvegen, nær Torbjørnsrød skanse, videre til 

Bjørnåsvegen før den krysser under E6 og videre følger Vansjøstien rundt Patterød industrifelt opp til 

Vålerveien.  Sykkelleden ligger tett inntil Mosseporten senter og det er en stor kvalitet med tanke på 

kafeer, butikker, toaletter o.l. 
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Ved Nore krysses Vålerveien (Fylkesvei 120) rett vest for Norebekken, fortsetter så på nordsiden og 

benytter gamle Vålerveien til Rødsund, før den i dagens situasjon må følge Fylkesvei 120 over 

Rødsundbrua(over Vansjø) og passere et svært trafikkert kryss øst for Rødsundbrua(bildet) hvor 

fylkesveiene  120(Elvestad) og 115(Svinndal) møtes. Dette er et kritisk område som man må se 

nærmere på i et hovedprosjekt. Man kan for eksempel legge an en ny krysning av Rødsund for 

sykkel/gange og en sammenheng med gamle Vålerveien.  

    

Foto: Gamle Vålerveien, vest for Rødsund er litt gjengrodd, men fullt mulig å sykle på. Bør likevel 

vedlikeholdes litt bedre. Her er gode muligheter for å skape attraktive rasteplasser og følesen av 

urskog er en fin kontrast til den veldig trafikkerte fylkesveien ved siden av. 
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Øst for veikrysset(Elvestadveien) er det langs Vålerveien bra sykkelmuligheter med delvis 

gang/sykkelvei, og en ikke altfor trafikkert landevei (Fv.115). Fv.i 120 mot Elvestad  er derimot svært 

trafikkert. Det gjør at Hobøl kommune langt på vei faller ut av hoved leden, så vi får se nærmere på 

mulighetene gjennom Hobøl på et senere tidspunkt(!) Unionsleden anbefales derfor å følge Fv. 115 

til Texnes/Sperrebotn. Her kan man besøke bygdeborgen eller ta en avstikker ned til Dillingøy med 

fiske, overnattings- og rekreasjonsmuligheter om man ønsker å oppleve mer av Vansjø, eller man 

sykler videre mot Kirkebygden i Våler. Rett etter man har krysset Hobølelva kan man besøke Våler 

kickoffsenter/Klatreparken. Det anbefales at man sykler Vålerveien over Flesbergveien i retning Våler 

kirke(se foto). 
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4.2.2 Etappe 1.B: Kirkebygden-Spydeberg-Askim 

 

Kart ovenfor: Unionsleden gjennom Kirkebygden(Våler) 

Når man passerer Kirkebygden er kommunehuset og Våler middelalderkirke fra slutten av 1100-tallet 

blant de sentrale bygningene. Man sykler i skogkledt kulturlandskap i retning Spydeberg på den 

lavtrafikkerte Mørkveien/Vålerveien Fv. 243 forbi Tveitergårdene og til Mørk, hvor man enten kan 
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sykle rett østover i retning Skiptvet(til man møter Fv. 115), og sykle derfra til Askim over Vamma bu 

på Fv.114(se bildet nedenfor) eller ta Unionsledens hovedrute nordover som fortsetter langs Fv. 242 

forbi Mørk golfbane og videre nordover. Sykler man via Skiptvet kan man oppleve Skiptvet kirke, Nes 

lensemuseum, og finne ulike servicefunksjoner i Meieribyen som er Skitvet kommunesentrum.. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet til venstre: Bra sykkelvei sør for Spydeberg sentrum 

Bilder til høyre r viser del av Solbergfosslinna 

Man nærmer seg Spydeberg prestegård og Spydeberg kirke når Mørkveien krysser Fv 122. Før man 

kommer dit kan man eventuelt velge den svært landlige, men idylliske grusete Sundveien (Fv. 240). 
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Uansett kommer man forbi Spydeberg prestegård med Wilses 1700-talls formalhage som er 

nyrestaurert i unionssåret 2014. Prestegården er en av Unionsledens historiske attraksjoner.  

 

Sykler man videre nordover mot Spydeberg sentrum, under E18 broen, så er det separat 

gang/sykkelvei, som går videre mot Askim. 

Fra Spydeberg sentrum er det flere muligheter for å komme seg videre til Askim. Hovedleden går 

over Glomma ved Fossum (Fv.128). Dette er et attraktivt område midt i Glommabuen med en rekke 

fortidsminner. Man sykler forbi Romsåsen med gruver og bygdeborg, Kykkelsrud  Kraftstasjon til man 

kommer til Askim frukt- og bærpresseri hvor man kan skaffe seg lokale produkter. Derfra kan man 

enten ta en avstikker til idylliske Langnes ved Glommas bredd (hvor det siste slaget mellom Norge og 

Sverige stod i 1814) eller fortsette rett fram mot Askim sentrum hvor man kan benytte seg av en 

rekke servicetilbud, inklusive Østfoldbadet.  

En alternativ vei fra Spydeberg til Askim er over Solbergfoss som ligger litt nord for Spydeberg 

sentrum. (Se Unionsleden Nord nedenfor) Da passerer man et av Norges vakreste kraftanlegg litt 

nedenfor Øyerens utløp. Fra demningen kan man trafikkere med båt nordover til Trøgstad, Enebakk, 

Lillestrøm/Fetsund. og man kan benytte badeanleggene ved Askim havn, før man kan sykle 

Solbergfosslinna, en flott tilrettelagt sykkelvei langs den gamle jernbanelinjen til Askim sentrum.  

Dette grenseområde ligger langs den såkalte Glommabuen og var et helt sentralt punkt i den norsk 

svenske historien fram til 1814. Det var den reelle riksgrensen som svenskene måtte forsere for å 

kunne innta Norge og hovedstaden. Dette har skapt mye historie og blant annet Karl XII lå under 

beskytning ved Onstadsund i flere døgn etter et mislykket forsøk på å erobre Kristiania(Oslo), før han 

endelig reddet seg over elven til Askim. Den gamle potongbroen som ble ødelagt under slaget i 1814 

ligger også i Glomma.  Ved Glommabuen ligger i dag 3 store vannkraftanlegg. Det har vært mange 

ideer om å utvikle området til turisme, kultur og rekreasjon, men det har manglet gode planer og 
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investeringer. Dette kan bli et nøkkelområde knyttet til Unionsleden. Det hadde vært interessant å 

tenke seg en forbindelse for sykkel/gange over Glomma ved Langnes/Onstadsund. 

 

Kartet ovenfor: Glommabuen 

4.3 Etappe 2: Askim-Mysen-Ørje-Årjäng 
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Bildet over: Langnes skanse hvor det siste slaget mellom Norge og Sverige stod 9.august 1814. 

4.3.1 Etappe 2.A: Askim-Mysen 

Fra Askim kan man enten velge den nordlige ruten gjennom Trøgstad (se Unionsleden Nord) eller 

fortsette langs den gamle E 18 (Fv 128) i retning Mysen. Her er det delvis separat gang/sykkelvei og 

relativt lav trafikk. Statens Vegvesen sysler med tanken om å bygge en sammenhengende 

gang/sykkelvei mellom Askim og Mysen. Man passerer Morenen handelspark hvor man kan 

proviantere. Deretter følger man gamle E18 med gang/sykkelvei over Monaryggen med et av 

Østfolds beste utsiktpunkt fram til Momarken Travbane/Høytorp Fort. Man kan alternativt legge 

ruten nedenfor fylkesveien på småveier inn mot sentrum. Det er naturlig at man leder syklistene 

gjennom Mysen sentrum og kommer ut på fylkesveien(Ørjeveien) igjen ved Ramstad. Imidlertid er en 

snarvei å følge Ørjeveien forbi Momarken fram til Ramstad. 

I Mysen sentrum og omegn er det også flere attraksjoner (som Folkenborg museum) og den gamle 

tettstedsbegyggelsen er i seg selv en sjarmerende småby. Det er også viktig at Mysenbyen kan få 

besøk via leden og at handelsnæringen kan tilby ulike tjenester til de besøkende. Jernbanestasjonen 

og busstasjonen kan også være et utgangspunkt for å komme seg til og fra Unionsleden med sykkel. 

Utleie av sykler kan også bli en interessant mulighet. 
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Kartet ovenfor viser Mysen og omegn. 

4.3.2 Etappe 2.B: Mysen-Ørje 

Ørjeveien er i dag fremdeles E18, men vil snart bli erstattet av en ny og dermed nedgradert til 

Fylkesvei 128. Det må da gå an å benytte denne mellom Ramstad og Lundeby. Alternativt kan man 

sykle «Kongeveien» som er en grusvei som går parallelt mellom Herland og Lundeby. Her må man se 

an trafikken etter nedgraderingen. 

 

Kartet viser strekningen Ramstadkrysset-Lundeby, og alternativ grusvei (Kongeveien). 

Fra Lundebyvannet(bildet) følger Unionsleden Lundebyveien/Ørjeveien (Fv818) til Ørje sentrum, som 

vist på kartet nedenfor. 
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4.3.3 Etappe 2.C: Ørje-Årjäng 

Mellom  Ørje og Årjäng er det flere muligheter for å passere riksgrensen. Det skal bygges ny vei til 

grensen og da kan det være aktuelt å anbefale dagens E 18 som beste sykkelrute. Imidlertid er det nå 

altfor stor trafikk til at det anbefales. Derfor så har man foreslått en rute som går litt lengre syd over 

Vängsfjellet. Nærmere bestemt mellom Kaspo (Fv 840) og Västra Fågelvik(S 500/S502) som ligger 

vakkert ved  Stora Le.  

Her har prosjektgruppen diskutert om leden må innom Töcksfors sentrum. Man har foreløpig tatt det 

valget at leden ikke skal gå innom Töcksfors, men gå videre til Holmedal langs S502. Strekningen 

Västra Fågelvik-Holmedal har mange kvaliteter fra en turistisk synsvinkel med landskapet, kirkene, 

fiskeplasser, padling, bading, Karl XII stugan med mer.  Deler av strekningen  er god grusvei.   
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Unionsleden snor seg i et vakkert kulturlandskap  Her mellom Holmedal og Västra Fågelvik 
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Nord for Holmedalssjöen kommer man nesten opp til E18. Det er en missing link i den offentlige 

infrastrukturen på 700 meter mellom S503 og S505. I realiteten er dette løst ved medborgerinitiativ 

slik at man slipper å gå/sykle på E 18. En utmerket løsning er å benytte ”Kyrkostigen” som er en 

gammel ferdselsåre som er restaurert gjennom en stor og flott innsats av den lokale Struvsjöns 

byalag.  

 

Kartet viser en strekning øst for Holmedal hvor Struvsjöns byalag har etablert en sykkelmulighet 

utenom E18. Den gamle ferdselsåren heter Kyrkostigen som ligger mellom Selen og Holmedal. 
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Unionsleden følger fra dette kritiske punktet S505 sydover noen kilometer før man tar S506 østover 

mot Årjäng sentrum. Man må krysse riksvei 172 før man ankommer Årjäng fra sydsiden, langs 

nordenden av Västra Silen. 

 

 I Årjäng sentrum finner man alt man behøver av service og overnattingsmuligheter med hotell og 

flere store campingplasser. Man kan også besøke Nordiske Travmuseet om man ønsker det. 

4.4 Etappe 3: Årjäng-Säffle-Grums-Karlstad 

4.4.1. Etappe 3. Årjäng-Säffle/Nysäter-Grums/Borgvik 

Unionsleden fortsetter så videre østover forbi  Sommarvik camping og langs den sjarmerende 

Sillegårdsedsvägen(S  langs nord-vestsiden av Järnsjön forbi naturreservatet  ved Risviken. 

 

 Man støter på  E18 ved Åsebyn noen kilometer vest for Sandaholm.  Her oppstår det et kritisk punkt 

ettersom man må krysse E18 og benytte gamlevegen på nordsiden av E18 mot Sanda.  
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Krysningen av E 18 er relativt oversiktlig, så det bør ikke være et stort problem selv om man kan 

komme til å vente noe på grunn av trafikken langs E18.  

Imidlertid må man igjen krysse E 18 nord for Järnsjön . Beste krysningspunktet er ved Sanda, rett vest 

for Sandaholm. Strekningen er relativt oversiktlig også her så det bør kunne gå greit. Bildet nedenfor 

viser krysningspunktet. 

 

Gamlevegen vest for  Sanda er av bra kvalitet, men kan behøve ny asfalt. Sandaholm camping ligger 

ved vannkanten i nordenden av Järnsjön og øst for Sandaholm  er det flere kilometer med fin 

sykkelvei  forbi  Årjängs golfbane til Sillerud (Svensbysjön). 
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Bildet over t.h.: Mellom Sandaholm og Svensbyn er det en sykkelvei med god kvalitet 

Øst for Sillerud er det en mer utfordrende geografi. Her er det en rekke sjøer og landeveier på kryss 

og tvers.  Man kan  gå nord for Stora Bör ved å benytte S641. Da ville man kommet inn i Glaskogen 

reservatet.  Videre kunne man benytte S642 på nordsiden av Aspen og videre østover til man møter 

riksvei 175 og følger den ned til Nysäter. Denne nordre ruten kan uansett være et alternativ, men 

man kommer en del ut av det sentrale området hvor E18 er en slags rød tråd. 

 

Den beste løsningen er nok derimot å legge Unionsleden på sydsiden av E18, som vist på kartene 

ovenfor og nedenfor. Da vil leden gå noe på asfalt og noe på grusveier, via S518, S 520 ved Bäcken og  
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Sillebotten (S527)på nordsiden av Østra Silen. Øst for Sillebotten passerer leden Norane på nordsiden 

av  Âmmeskogsjön og på nordsiden av Myrsjön.  

 

Ved Myrsjön krysser S524 med E18 og to  krysningspunkt ligger mellom Långserud og Nysäter. Alle 

tre krysningspunkt ligger i Säffle kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

Nysäter med gjestehamn, Vikingesenter og fornminner  er trolig et sentralt punkt for Unionsleden. 

Da er veien også kort til Borgvik og til Långserud  . 

4.4.2 Etappe 3.1: Alternativ rute Långserud-Nysäter 

En alternativ rute mellom Långserud og Nysäter kan være slik: 

 

Ruten blir noen kilometer lengre, men man slipper 2 ganger å krysse E 18. Her er ett av de 

krysningspunktene( det østligste av de 2) som man da unngår, rett vest for Nysäter. 

 

  



44 

 

4.4.3 Etappe 3.1:Alternativ sydlig  rute via Svanskog og eventuelt Säffle stad 

En måte å unngå flere krysninger av E18 er å legge hele  leden mellom Nysäter og Sillerud lengre syd. 

Kartet nedenfor viser en alternativ rute hvor man kan sykle fra Sillebotten via Svanskog til Nysäter. 

Man kommer da også nærmere Säffle sentrum som er en absolutt kvalitet for leden, og inn på 

Sverigeleden nordøst for Summeln. Det man går glipp av med en slik løsning er nærheten til E 18 og 

Långserud med den unike kirken fra middelalderen. 

 

En annen variant er om man velger den traseen som går via Svanskog at  leden gå gjennom Säffle 

sentrum. Da kan man videreføre leden enten nordover langs riksvei 175, eller via Värmlandsbro og 

direkte til Liljedal/Segmon og Slottsbron/Grums sentrum (Se kartet nedenfor). Dette er avveininger 

om kvaliteter og attraktivitet, som må gjøres i et hovedprosjekt. 
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4.4.4 Etappe 3.2: Säffle -Grums-Karlstad 

I arbeidet med forprosjektet har vi valgt å la hovedleden følge Sverigeleden mellom Nysäter og 

Karlstad, som også knytter sammen Dalsland og Värmland,  men som vi har pekt på ovenfor er det 

flere  alternative muligheter. 

 

Det planlegges å bygge ny sykkelvei Karlstad-Vålberg. Da kan det det være aktuelt å gå for en annen 

led, som også går over Slottsbron slik som vi har vist ovenfor. Inntil videre opprettholdes likevel leden 

gjennom Nysäter og Borgvik  ettersom den sammenfaller med den vel etablerte Sverigeleden 

Det er unionshistoriske grunner til at Stora Torget er et av de 2 endepunktene for Unionsleden. Men 

det også en god  grunn at fra Karlstad  så går Klaraälvsleden nordover til Hagfors(90 km alsfaltert 

banvall) langs den nedlagde Klarabanan og videre til Sysslebäck(120 km). Sverigeleden følger 

Klaraälvsleden til Hagfors og fortsetter deretter nordøstover til Borlänge og Falun.  Man kan også 

velge å ta runden rundt Vänern.  
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Kartet nedenfor viser hvordan Unionsleden korresponderer med de øvrige offisilelle sykkel-ledene 

rundt Karlstad og hvilke nye sykkelveier som skal bygges i Grums-Karlstad..  

 

Det er som sagt mange måter å legge opp Unionsleden vest for Karlstad. Endepunktet for 

Unionsleden er Stora Torget med fredsmonumentet og Frimurerlosjens historiske lokaler. 
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4. 5 Andre muligheter 
4.5.1 Unionsleden Nord 

For at Trøgstad og Rømskog også skal oppleves gjennom dette prosjektet er en naturlig variant at 

man lager en nordlig alternativ sløyfe fra Spydeberg/Askim gjennom Tosebygda via Fv. 115  til 

Skjønhaug(Trøgstad sentrum), og deretter videre østover til Havnås.  

Deretter følger man Fv. 123(Kroksundveien) til sørenden av Hemnessjøen(Øgderen) hvor man finner 

krysset 123/226. Da vil man kunne benytte samme trase som Villmarksveien(Villmarksveien er som 

kjent nr. 9 i de nasjonal sykkelrutene i Norge,  Halden-Ørje-Fetsund, Trondheim) over Kroksund og 

Jåvall, så nedover på østsiden av Rødnessjøen langs Rv 21. fram til Ørje, eller nordover mot 

Rømskog/Østervallskog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For de som ønsker å komme seg mer utenfor de tettbebygde strøk representerer det en fin mulighet 

å sykle via Rømskog. Det er fullt mulig å sykle en rute over grensen som går nord for hovedleden. 

Man kommer da først til Østervallskog på 

svensk side.  

Kartet ovenfor viser Unionsleden Nord, 

som går mellom Spydeberg og Årjäng, 

gjennom Trøgstad og Rømskog, nord for 

tettstedene Askim, Mysen, Ørje og 

Töcksfors.  

Denne ruten blir en rute med spennende 

natur og vakkert kulturlandskap. Gode 

muligheter for  fiske og friluftsliv. Men 

midt i det rurale finnes attraktive 
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besøksmål som for eksempel Haukenestårnet i Rømskog(bildet under fra Visitnorway). 
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Kartene ovenfor  viser Rømskog/Østervallskog-området. Et alternativ kunne være å legge leden fra 

Østervallskog til Töcksfors, men et bedre alternativ er å gå nord øst for Östen og deretter sydover i 

retning Årjäng sentrum, langs vestsiden av Sandsjön. 

4.5.2 Unionsleden Syd 

Det finnes en rekke sydlige alternative ruter både på norsk og svensk side, som innebærer krysning 

av Glomma, Haldenkanalen, Stora Le og området  ved Västra Silen  og Østra Silen. På denne måten 

kunne man bedre knyttet Dalsland, Aremark og Skiptvet kommuner inn mot Unionsleden. Dette kan 

det ses nærmere på senere. Krysning av Glomma, Stora Le, Västra Silen og Östra Silen er det ikke helt 

godt tilrettelagt for på nåværende tidspunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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4.6 Oppsummering av ledens rute 

Som konklusjon på vurdering av de ulike alternativene, så velges en hovedled som ligger relativt tett 

på E18. I den videre dialogen må kommunen og trafikkmyndighetene gi svar på om de kritiske 

krysningspunktene med E18 kan elimineres eller aksepteres slik de er i dag.  

 

 

Om man skal etablere Unionsleden som en del av en større Europeisk Eurovelo-led er et åpent 

spørsmål, men da kan man for eksempel tenke seg strekningen Stavanger /Bergen –-Moss/Oslo-

Karlstad-Stockholm-Turku-Helsinki-St.Petersburg. Den må være minimum 1000 km. 
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5. Marknad 

Idag befinner sig Norge och Sverige där flera av de europeiska turistcykelländerna befann sig i 

utveckling för 20 år sedan. Detta innebär att konkurrensen från kontinentens turismcykelleder är 

tuff; bland annat 200 cykelleder i Tyskland och ett väl utvecklat rutnät av cykelleder i Nederländerna. 

Samtidigt innebär detta att det finns miljontals cykelturistande människor som söker nya resmål och 

nya upplevelser. Dessutom är cykel ett miljövänligt alternativ som tilltalar allt fler.  

Unionsleden har ett strategiskt och lättillgängligt läge i både Norge och Sverige med närhet till såväl 

Oslo och Stockholm. Slutpunkterna Moss och Karlstad kan nås med både tåg, buss och flyg. Viktiga 

marknadsområden förutom den lokala är därför Oslo, Stockholm men även övriga världen. En 

indikativ målsättning för Unionsleden baserat på statistik från andra länder kan vara cirka 200 000 

besökare per år efter några års aktiv marknadsföring och drift.  

Målgrupperna kan vara många och följande marknadsområden är intressanta för Unionsleden: 

Cykelsemester 
Kommer för att cykla under några dagar, exempelvis besökare som bokar färdiga paketresor.  
Semestercykling  
Kommer för att cykla under semestern, cyklingen är en av flera olika aktiviteter under semestern. 
Omfattar ofta dagsutflykt eller kortare turer under semestern.  
Dagsutflykt med cykel  
Utflykten börjar hemifrån och besökaren återvänder hem samma dag. Detta innebär att utflykten 
kan utgå från en bil- eller tågtur.  
Fritidscykling och cykelpendling  
Till skillnad från semestercykling och dagsutflykt avser denna kategori lokalbefolkningens nyttjande 
av cykellednätet t.ex. skolklasser, pensionärer och pendlare.  
 

5.1 Ledens bidrag till lokal och regional rekreation och cykelpendling  

För att kunna öka den regionala och lokala cyklingen så behöver man bygga sammanhängande och 
trafiksäkra nät av cykelleder som sträcker sig igenom kommunerna i hela gränsregionen. Detta 
förutsätter ett tvärgående samarbete mellan regionerna och kommunerna där de genomför en 
helhetsplanering. Genom att arbeta gränsöverskridande med att byta erfarenheter, bygga upp 
kunskap, öka tillgängligheten, sprida information samt skapa nya koncept för cykling så underlättas 
och stimuleras arbetet för ökad cykling i gränsregionen. Ett annat gränsregionalt mervärde med att 
utveckla Unionsleden är också att man kan finna nya samarbetsstrukturer för att arbeta på tvärs med 
gemensamma innovativa lösningar inom cykelområdet men även inom andra infrastrukturfrågor.  
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5.2 Turistiska förutsättningar 

För att kunna komma att betraktas som en framgångsrik cykelled som till exempel Moseldalen eller 

Donauleden måste Unionsleden uppfylla ett antal kriterier. Vid fastställande av exakt sträckning av 

den planerade leden så måste man därför ta hänsyn till de förhållanden nedan och som tidigare har 

nämnts under rubrik 3.3 Förutsättningar för cykel- och rekreationsleder. 

 

 Trafiksäkerhet 

 Land, landskap och klimat 

 Attraktiva besöksmål och sevärdheter 

 Övernattningsmöjligheter, matställen och annan service 

 Ledens infrastruktur, tillgänglighet, vägvisning och information 

 Turistiska produkter för cyklister 

 

5.3 Trafiksäkerhet 

I denna rapport har vi endast pekat ut de största kritiska punkterna för sträckan. I ett eventuellt 

fortsatt arbete med Unionsleden är det därför viktigt att i samarbete med berörda väghållare 

genomföra en ingående trafiksäkerhetsanalys.  (Hänvisning till kapitel om ledens dragning) 

5.4 Ledens land, landskap och klimat 

Tittar man på Unionsledens tänkta dragning så sträcker den sig mellan hamnstäderna Moss i Norge 

och Karlstad i Sverige. Genom att etablera leden kan man skapa unika möjligheter där turister och 

besökare ges möjlighet att få uppleva historiska byggnader av stor betydelse i skandinavisk historia.  

Leden kommer att knyta samman Sverige och Norge och landskapen mellan Oslofjorden och Europas 

tredje största insjö Vänern. En mer än 200 kilometer lång led där man längs vägen får uppleva 

storslagen natur – både vildmark och kulturbygd samt mångtusenåriga minnesmärken. Klimatet i de 

norska och svenska vackra landskapen lämpar sig väl för cykelturism och rekreationscykling och leden 

kommer att passera eller gå igenom ett flertal naturreservat som till exempel: reservaten i Västre 

Vansjø, Gjølsjön och Sörmon, även naturreservaten Glasskogen och Segerstads skärgård ligger inom 

räckhåll från leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långserud kyrka.  
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5.5 Ledens attraktiva besöksmål och sevärdheter 

I Østfold och Värmland finns många attraktiva och historiska besöksmål som bl.a. Konventionsgården 

vid Mossefossen i Moss, Frimurarlogen och fredsmonumentet vid Stora Torget i Karlstad. Även den 

mellanliggande landsbygden har ett stort utbud av kulturella och historiska besöksmål som till 

exempel, medeltida fästningar, slott, konstnärsateljéer, konsthantverkare och gallerister.  

 

Det varierande landskapet med ett stort antal orter längs vägen är en tillgång vilket förhöjer ledens 

attraktivitet och möjlighet till att marknadsföra Unionsleden. Man kan stanna till i byar och städer 

både gamla och moderna där det finns lek- och djurparker, hembygdsgårdar, fester, festivaler, 

marknader, utställningar och folkliga traditioner. Sevärdheterna, aktiviteterna och evenemangen är 

upplevelser för alla åldrar, ung som gammal. 

  

Längs med ledens sträckning finns även många badplatser.  Vid några badplatser går cykelvägen längs 

med stranden, direkt vid sjön eller så nära att man anar badstranden från vägen. Mellan tätorterna 

längs leden finns ett stort antal sevärdheter av kulturhistorisk eller kulturell art. Många kyrkor 

passeras också.  

 
Sandaholm, Årjängs kommun 

 

Ett urval av sevärdheter & besöksmål längs leden: 

 Konventionsgården Mossefossen  

 Spydeberg Prästgård  

 Glomma med befästningar och kraftstationer 

 Høytorpfort vid Mysen 

 Ørje slusser och kanalmuseum 

 Holmedals kyrka och Karl den XII stuga 

 Långseruds kyrka och Nysäter med fornminnen 

 Borgviks bruksmiljö 

 Stora Torget och Frimurarlogen 
*Utbud av besöksmål, övernattnings- och matställen för respektive kommun inom ”Unionsleden” redovisas separat (Bilaga ). 

5.6 Övernattningsmöjligheter, matställen och annan service 

Østfold och Värmland erbjuder ett stort utbud av övernattningsmöjligheter och matställen i olika 

prisklasser. I centralorterna längs leden finns möjligheter till övernattning i många prisklasser allt 

ifrån camping till vandrarhem och hotell. Mellan tätorterna finns ofta camping, vandrarhem och Bed 

& Breakfast. Cyklister som väljer att övernatta med vandrarhemsstandard har störst frihet att välja 

sitt boende. Vandrarhem finns i centralorterna och i flera mindre orter. Flera av campingplatserna 
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erbjuder också stugor för enstaka nätter vilket ytterligare ökar möjligheterna att resa billigt och med 

lätt packning. Den som vill cykla med lätt packning och bo på hotell kan göra det genom att övernatta 

i centralorterna.  

I de flesta tätorter längs leden finns cykelhandlare som erbjuder cykelservice och reservdelar. Några 

cykelhandlare hyr även ut cyklar, dock endast som sidoverksamhet och i begränsad omfattning. Även 

vissa campingplatser längs rutten hyr ut cyklar i liten skala. Professionell cykeluthyrning i större skala, 

t.ex. vid tågstationer, förekommer inte idag. Internationella erfarenheter talar för att cykeluthyrning i 

större skala och försäljning av cykelpaket (som också inkluderar övernattning) kommer igång så snart 

den nödvändiga infrastrukturen för rekreativ cykling är på plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl XXII stugan i Holmedal 
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5.7 Ledens infrastruktur, tillgänglighet, vägvisning och information 

Det finns idag ingen sammanhängande cykelvägsstruktur mellan Moss-Karlstad. På många ställen 

längs leden finns dock bra cykelvägar och mindre landsvägar man kan cykla längs. Vissa sträckor är 

cykelvägarna delvis förlagda bredvid trafikerade vägsträckningar och på andra ställen behöver 

infrastrukturen förbättras. Det finns också besöksmål belägna alldeles intill leden där mindre 

säkerhetsåtgärder och anpassningar behövs. Främst handlar det om platser där bilvägar behöver 

korsas för att cyklisten ska nå besöksmålen. Det kan innebära allt från varningsskyltar på mindre 

vägar till hastighetssänkning och refuger på större vägar.  

Möjlighet att medföra cyklar finns på landsbygdsbussarna i Østfold och Värmland.  I Värmland är den 

regionala bussoperatören Värmlandstrafik och i Østfold är den regionala bussoperatören Østfold 

kollektivtrafik. Inom Värmlandstrafikens område får man ta med cykel på bussen om det finns plats 

för en avgift på 20 kronor per cykel. Man får däremot inte ta med cykel på tätortstrafikens bussar. På 

Østfolds kollektivtrafik får cykel tas med om det finns plats.  

Transportkapaciteten för cyklar på kollektivtrafiken är därmed i dagsläget begränsad och räcker 

sannolikt inte till om cykling i Østfold och Värmland ökar i samband med etablering av Unionsleden. 

Det finns goda exempel från t.ex. Danmark och Tyskland som visar hur tåg kan förses med 

cykelförvaring där resenärerna själva lastar sina cyklar.  

5.8 Turistiska produkter för cyklister 

För turister med intresse för aktiv rekreation erbjuder Østfold och Värmland flera möjligheter 

till kombinationer mellan cykelsemester och andra aktiviteter. Man kan utnyttja möjligheten att 

uppleva regionerna och dess sjöar och kanaler med t.ex. kajak, kanot och båt. Det finns många 

aktörer som erbjuder organiserade aktiviteter och evenemang inom ett flertal områden såsom bad, 

fiske, foto, naturliv. Man kan också besöka museer, kraftverk, herrgårdar, gruvor och fästningar. 
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Möjligheten att ta med cykel på landsbygdsbussarna är en bra förutsättning för kombinationer med 

vandring, paddling och ridning även en bit ifrån leden. 

En annan utvecklingspotential är att ordna cykelturer som anknyter till historia och kulturella 

sevärdheter. Cyklister färdas långsamt och stannar gärna för att se platser som bilisterna skyndar 

förbi. I Skaraborg i Sverige har exempelvis Jan Guillous böcker om Arn skapat grunden för en 

betydande turistnäring som arrangerar bussturer i Arns fotspår. Kanske finns det förutsättningar för 

någonting liknande men med cykel längs Unionsleden? 

Ett mervärde uppkommer om en cykel- och rekreationsled har möjlighet att ansluta till andra 

cykelleder och regioner vilket bidrar till att man kan välja alternativa rutter. För Unionsleden finns ett 

flertal anknytningsmöjligheter till andra befintliga leder och områden. En eventuell Unionsled har 

därmed förutsättningar att bli en del i ett framtida kluster av leder med hög internationell klass och 

stor marknad. 

 

Leder i direkt anslutning till eller i närheten av Unionsleden: 

Internationella cykelleder 

North Sea Cycle Route, EuroVelo 3,7 och 12 

Nationella & Regionala cykelleder 

Sverigeleden, Pilgrimsruten, Kyststien, Vildmarksleden 

Lokala cykelleder 

Klarälvsbanan, Dalslandsleden, Rundtur Värmlandsnäs m.m. 

 
5.9 Sammanfattande värdering av Unionsleden 

Unionsleden bör ha goda förutsättningar för att kunna etablera sig som en attraktiv turistled i Europa 

och profilera sig som en gränsregion för cykelturism och rekreation.  Ett ökande utbud av såväl 

lågprisflyg som reguljära flygbolag gör att det är lättare än någonsin att ta sig till Norge och Sverige 

på bara ett par timmar från de flesta Europeiska städer. I regionerna finns tillgång till sjöar, skog och 

naturupplevelser. Klimatet är bra för cykelturister och det finns närhet till stora städer och natur som 

ger cykelturister stora kombinationsmöjligheter av aktiviteter, upplevelser och tid till rekreation. Får 

man cykelturister att stanna för att övernatta, äta och utforska närmiljön kommer det att ge positiva 

resultat för näringslivet längs leden. 

 

Enligt kriterier från Eurovelo så skall en led vara minst 1000 kilometer lång och gå genom minst två 

europeiska länder. Den skall även ha två städer som start och slutpunkter. Unionsleden uppfyller inte 

dessa kriterier men kan eventuellt ingå som en del i en större och längre led på samma sätt som 

delområden ingår i andra långa europeiska leder.  Eurovelo planerar att etablera flera nya leder i 

Europa. Frågan om Unionsleden kan bli en del av en europeisk cykelled är för tidig att svara på. Det 

beror på ambitionsnivå och intresse. Inte minst beror de på vad de nationella myndigheterna i Norge 

och Sverige prioriterar.  Positivt är att det genom förprojektet har upprättats ett samarbete mellan 

myndigheterna.  

I det fortsatta arbetet med Unionsleden måste emellertid ett mål vara att förbättra infrastrukturen 

för cykelvägarna längs ledens planerade sträckning i så stor omfattning som möjligt. Regionala 

myndigheter, Trafikverket, Statens Vegvesen och kommunerna måste planera för och bidra till att 



57 

 

infrastrukturen längs Unionsleden blir så säker och attraktiv som möjlig. En mycket viktig del i ett 

eventuellt huvudprojekt består i att i detalj presentera de förhållanden som varje enskild sträcka 

erbjuder avseende underlag och trafikintensitet.  

 

I ett kommande huvudprojekt är det därför av avgörande vikt att grundligt analysera hur stort 

investeringsbehovet är och hur det skall finansieras (regionala planer m.m.) Enligt lagar i både 

Sverige och Norge så är väghållaren ansvarig för drift och underhåll. Den nu tilltänkta leden består av 

olika typer av vägar. Sammanlagt kommer ett stort antal väghållare bli berörda. Vi har i förprojektet 

inte inhämtat information om hur den planerade leden skall underhållas.  

När en led är ett samarbete mellan flera parter kallas den som bär huvudansvaret för ledhuvudman. 

Det är därför viktigt att man bildar en organisation eller samverkansgrupp för att förvalta och 

utveckla leden och på så sätt garantera ett engagemang för ledens utveckling i framtiden. 

Unionsleden skall utvecklas långsiktigt över årtionden och det är därför viktigt med bred förankring i 

kommuner och organisationer som skall vara delaktiga i arbetet med leden. Vi har inte närmare 

övervägt formerna för detta, men konstaterar att kommuner, Trafikverket Region Väst, Norsk 

Vegvesen Sør och ett stort antal enskilda vägsamfälligheter är berörda som väghållare.  En möjlighet 

skulle kunna vara att dessa parter efter ett huvudprojekt skapar en gemensam organisation för 

administrationen av leden, en annan är att de träffar en inbördes överenskommelse om principerna 

för drift, underhåll och marknadsföring av leden. Beträffande de delar av leden som utnyttjar 

enskilda småvägar måste avtal träffas om bl.a. drift och underhåll. 

En färdig led kommer att behöva en huvudman alternativt ett konsortium av huvudmän med bl.a. 

följande uppgifter: 

 Underhåll av skyltning, vägvisning och övrig information; 

 Eventuellt huvudmannaskap för rastplatserna  

 Ansvar för avtal med berörda enskilda väghållare; 

 Marknadsföring av leden. 

 

Men det handlar inte bara om infrastruktur och underhåll. Det gäller också att skapa ett starkt 

varumärke kring Unionsleden och att bygga en attraktiv och konkurrenskraftig produkt med hög 

kvalité och service. Eftersom Unionsleden sträcker sig genom två länder och ett stort antal 

kommuner så gäller det också att forma samarbetet och organisationen för Unionsledens utveckling 

framöver. Utländska erfarenheter av att utveckla och marknadsföra cykel- och rekreationsleder visar 

på betydelsen av ett sammanhållet koncept, en väl genomtänkt projektorganisation och en tydlig 

ansvarsfördelning. Ett bra exempel på detta är arbetet med Sydostleden i Sverige.  Inom ramen för 

ett huvudprojekt så är det därmed av stor vikt att ha en plan för vad som händer efter projekttidens 

slut för att säkra ledens utveckling och framtid.  
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6  Förslag till huvudprojekt 
 

6.1 Förslag till beslut 

Gränskommittén beslutar att ansöka om Interregmedel till ett huvudprojekt 

 

6.2 Vision för huvudprojektet 

”Unionsleden” sträcker sig mellan Moss i Norge till Karlstad i Sverige. Den förbinder 

gränskommunerna och går genom varierad natur och erbjuder många sevärdheter och spännande 

upplevelser. Besökare rör sig genom de attraktiva norska och svenska gränslandskapen där de möts 

av historiska och kulturella upplevelser samt god professionell service. Näringslivsaktörer och 

kommuner längs leden upplever en positiv utveckling och har en god infrastruktur för cykelburen 

trafik. Unionsleden är attraktiv för svenska, norska och utländska cykeltursiter. Leden används även 

av bofasta vilket bidrar till bättre folkhälsa, miljö och säkrare resor.  

6.3 Utvecklingsområden  

Genom de diskussioner som förts mellan företrädare för berörda kommuner, regioner, Norsk 

Vegvesen, Trafikverket och övriga organisationer har följande viktiga utvecklingsområden definierats.  

Dessa är:  

 Infrastruktur och skyltning - fysiska åtgärder    

 Näringsliv och turism -utveckling  

 Folkhälsa och rekreation – öka tillgänglighet 

 Kultur och historia – öka intresse 

 

6.4 Syfte för huvudprojektet 

Unionsleden skall syfta till att stärka gränsregionens attraktionskraft och utveckla turism- och 

näringslivet.  Unionsleden skall lyfta kulturhistoriska attraktioner och öka intresset förgränsregionen 

och dess historia.  

Projektresultatet kan också bidra till positiva effekter på bl. a. folkhälsa och miljö och kan förväntas 

bidra till ekonomisk tillväxt, skapa fler arbetstillfällen och förbättrad livskvalitet. 

En förutsättning är att arbetet präglas av delaktighet, transparens och god dialog mellan samtliga 

intressenter. Ett viktigt syfte för projektet är därför att lägga grunden till de nätverk som krävs för att 

hålla samman och utveckla ”Unionsleden” till en välkänd, omtyckt och efterfrågad destination för 

cykel, rekreation och upplevelser.  

6.5 Mål för huvudprojektet 

Det övergripande målet för projektet skall vara att stärka identiteten för Østfold och Värmland som 

en gränsregion för cykling. Unionsleden ska när den står klar hålla internationell standard för att 

locka besökare. Med internationell standard avses attraktiva och omväxlande omgivningar, så många 

separerade cykelleder som möjligt i olika etapper, vägvisning, hög trafiksäkerhet, bra standard, bra 

boende och mat, butiker och annan god service.  En annan möjlig måleffekt är också att projektet kan 

förväntas utveckla ett bestående gränsregionalt samarbete mellan ledande aktörer. 

6.6 Tidshosisont og finansiering 

For at et hovedprosjekt skal kunne bli vellykket bør man legge opp til et 3 års prosjekt, minimum 30 

måneder. Et foreløpig anslag på kostnadsramme er på 1,2 million Euro, 12 millioner SEK, hvorav 4-5 

millioner SEK bør gå til del-tilskudd til mindre investeringstiltak, rasteplasser, skilting,  etc.  
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6.7 Organisation för huvudprojektet  

 

 

 

 

 

 

6.8 Arbetspaket  

Aktiviteterna i projektet bör sorteras in under olika arbetsgrupper, som är ansvariga för olika 

delar av projektet.  

 Projectmanagement 

 Service & Logistik 

 Marknadsföring 

 Skyltning & Infrastruktur 

 

6.9 Budget 

Återkommer till denna när programutlysningen för Interregmedel är klart, på början av 2015. 

  

Styrgrupp 

Representanter från partners 

KOORDINATIONSGRUPP 

ADMINISTRATIV 
PROJEKTLEDARGRUPP 

Service&Logistik Marknadsföring 
Skyltning& 

Infrastruktur 
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7. HIGHLIGHTS  MOSS-KARLSTAD 

MOSS/VÅLER 

Aktivitet 

Fiska i Vansjø 

Middagsåsen Skisenter,vintersportssenteret 

Evje Golfpark ligger vakkert til ved Evjesund i Oslofjorden  

Bowling 

Kano- og kajakkturer på fjorden och i Vansjø 

Go kart 

Kick off center 

Kanot och båtuthyrning Vaskeberget i Rygge och Viken hotell 

Moss Undervannsklubb 

Kulturhuset Parkteatret 

Jakt och Fikse i Våler # 

Rally Vålerbanan # 

Badplats 

48 badstränder  

Centralt bad "Sjøbadet" och Nesparken  

Exempel badplatser Larkollen, på Jeløya och Son. 

Tronvikstranden  

Vandringsled 

Gateway Rygge til Gateway Moss via Vaskeberget 

Gateway VisitMoss gjennom Rygge til Råde 

Kyststien: Kulpe – Moss  

Kyststien: Moss- Rygge 

Pilegrimsveien 

Turmuligheter i Våler 
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Røysåsen 

Torbjørnsrød skanse på Krapfoss 

Blomsterveien 

 

Camping 

Fuglevik Camping 

NAF Larkollen Camping 

NAF Nes Camping 

Hotell och vandrarhem 

Hotell Refsnes Gods 

Marché Rygge Vest Flyplasshotellet 

Moss Hotel 

Jeløy Radio Telenor kurs- og konferansehotell 

Mossesia Kro og Hotell 

Støtvig Hotel 

Vestre Kjærnes Gård 

Viken Hotell 

Nesparken Hostel Moss 

Kallum Søndre gård 

Østre Tveter Gård 

Café 

Bare Spiseri Møllebyen Moss 

Bakergaarden Cafe.Örje 

Café Riis 

Café Scala 

Losen 

Østenfor Café 
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Restaurang 

Divinum 

Peppes Pizza Tollboden 

Restaurant Munch 

Marché Rygge Øst / Vest, Storebaug E6 

Bare Spiseri Møllebyen Moss 

 

Sevärdheter och Kulturminnen 

Konventionsgården 

Røed Gaard 

Møllebyen 

Cykelturer  på Jeløy och Rygge 

Moss Bryggeris Museum 

Råde forsvarsmuseum 

Moss by- og industrimuseum 

Værne Kloster 

Verket 

Tomb rosehage 

Fornlämning och Kulturminne 

Jeløy kirke 

Larkollen kirke 

Bygdetunet i Våler och kirke 

By- og Industrimuseet 

Moss kirke 

Rygge kirke 

Råde kirke 

Tomb kirke 

Svinndal kirke 
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Museum och Galleri 

Punkt Ø - Galleri F15 

Galleri Henrik Gerner 

Galleri Kraft och Metallum 

Galleri Kvinnelist, Røed Gård på Jeløy 

Rygge  Museum 

Råde försvarsmuseum 

Moss Kunstgalleri 

ViDa Glass - Glasshytta på Alby  
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Skiptvet/Spydeberg/ Hobøl 

Aktivitet 

Fiska  i Hobøl  

Blixland Hestesenter, Hobøl 

Fiske Lysern, Strutefosstjern og Trestikkeltjern grönnesund och Nes Lense 

Mørk Golf, Spydeberg 

Simhall/Folkebad 

Nes Länstetaer 

Skidspår,Spydeberg 

 

Badplats 

Hallerud, Spydeberg 

Granodden, Spydeberg 

Bergsjøtjern,Skiptvet 

 

Vandringsled 

Lysløypa,  Furukollen turhytte (Lionshytta) Lavvoen i Vidnes. 

Hoelsbekken,Skiptvet 

Skimtefjell,Svenskevägen Spydeberg 

 

Camping/Vandrarhem 

Glennetangen Feriesenter 

Knapstad Leilighetsmotell 

 

Café/Restaurang 

Spydeberg Bakeri & Conditori 

Tomter kunstcafe 
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Cafe Mørk 

Torgdamene 

 

Sevärdheter och Kulturminnen 

Spydeberg  prästgård 

Onstadsund 

Spydeberg bygdetun 

 

Fornlämning 

Lysetjärn gravrösen, Spydeberg 

Hylligrava, Hylliåsen, Spydeberg 

 

Kulturminne /Museum 

Skiptvet Kirke 

Hobøl Kirke 

Spydeberg  kirke, Spydeberg 

Hovin church Spydeberg 

Tomter church, Hobøl 

Nes Länsmuseum 

Skiptvet Bygdemuseum 

Smalelvamuseet.Spydeberg  
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Askim/ Trøgstad /Eidsberg  

 

Aktivitet 

Fiske/padling i  Øyeren, Glomma, Mysenelva,Sandstangen 

Askim kulturhus, Festiviteten i Mysen 

Momarken Travbane 

Putball. Paintball  

Orientering 

Romsåsen gruver med  klatreløyper, bygdeborg 

40 trivelige turer i Østfold”, ”Sykkelruter med friluftsguide  

Østfoldbadet i Askim 

 

Badeplass 

Solbergsfoss  

Skjørshammer Brygge,Askim 

Faugliholmen – Grefslisjøen 

Mørkfoss 

Gravstjern ved Skjønhaug 

Sandstangen 

Lundebyvannet 

 

Vandringsled 

Solbergsfosslinna,Askim 

Vammalinna,Askim 

Åsermarka,skansehytta,Askim 
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Rudsmossen,Askim 

Glommastien, Askim 

Vandring Fjella  

Linnekleppen 

 

Logi 

Ditt Gjestehus, Momarken 

Bye Kro & Vertshus, Rakkestad 

 

Hytta/Camping 

Skansehytta 

Trøgstad, Pershytta Linken 

Drengestua,Eidsberg 

Bamsrudlåven,Mysen 

Bakker Gjestegård, Trøgstad  

Moen gård 

Lundevollen 

Olberg camping 

 

Hotell  

Smaalenene hotell,Askim 

 

Café 

Gamle Øvre Cafe, Askim 

Lille senttral, Askim 

Koz, Askim 

Le Cafe, Askim  
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Havnås gamle skole, Trøgstad 

Mølleren's Hus,Askim 

Skansehytta,Askim 

Bamsrud låven,Eidsberger 

Østfoldbadet,Askim 

Karjolen, Mysen 

 

Restaurang 

Karjolen, Mysen 

Ditt gjestehus.Mysen 

Reataurant Fortet 

Peppes pizza ,Askim 

Ming Wah,,Askim 

Villa Mat og Mer, Mysen 

Smaalenene Hotell 

 

Severdigheter  

Askim kirke 

Båstad kirke 

Eidsberger kirke 

Trøgstad kirke 

Trøgstad Fort 

Høytorp Fort 

Trøgstad bygdemuseum Kultur Aksen 

 

Fornminner  og Kulturminne 

Ørjefortene 

Askeladden, Askim 
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Jutulbua,Askim 

Store Ruud,Askim  

Romsåsen bygdeborg og gruver,Askim 

Langnes skanse,Askim 

Kraftstasjonene 

Askim kapell 

 

Museum och Galleri 

Askim museum 

Galleri 22 , Mysen 

Folkenborg museum 
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Marker/Rømskog /Aremark 

 

Aktivitet 

Aursmark Natur Canoing 

D/S Engebret Soot,Haldenvassdraget, Marker 

Joval Events,Marker 

Kjölen sportcenter,Marker 

M/S Strømfoss 

Risen Cave,Marker 

Rømskog Canoe 

Fishing, Marker, Rømskog 

Haldenkanalen 

 

Badplats 

Kolbjørnsvik 

Tjuvholmen 

Husborn 

 

Vandringsled 

Flyktningleden 

 

Logi 

Hytta/Camping 

Stugor i Strømsfoss och Marker 

Haukenes Tower in Rømskog 

Kirkeng camping,Marker 
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Sukken camping 

Skolleborg gård 

Stora Lee camping 

Nord Steinby Kro 

Rørvik Camping 

 

Hotell  

Rømskog Spa & Resort 

Solstrand Terrasse 

Lund Gård,Marker 

 

Café/Restaurang 

Bakergaarden Café 

Furulund Café 

Kurøn  

Millers House 

Sluseporten Båt café 

Solstrand Terasse 

Rømskog, spa&restort 

Lund farm 

Bakker gjestegård 

 

Sevärdheter /Fornlämning/Kulturminne 

Arestad Old Vicarage 

Bøenseatre,Aremark 

Aremark kirke 

Klund kirke 
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Rødenes kirke 

Rømskog kirke 

øymark kirke 

ørje kirke 

Haldenkanalen 

ørje gamla vägstation 

Linekleppen 

Cultur Aksen 

 

Museum och Galleri 

Arebekken Rural  Museum 

Galleri Strømfoss 

Galleri ørje bruk 

Strømfoss mill 

Galleri Lunf farm 

Trosterud skolmuseum 

Haldenkanalens museum 
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ÅRJÄNG 

 

Aktivitet 

Golfbana och Tennisbana 

Cykeldressin mellan Årjäng och  Bengtsfors 52 km 

Cykel och Båtuthyrning  Sommarvik Fritidscenter 

Kanotuthyrning: Nordmarkens Kanot &Turistcenter 

Sommarvik Fritidscenter, Sundet Camp& Kanot 

Sandvikens Camping, Myrås Canoe Camp, Scandia Trail 

Fiske 

Båtuthyrning Lennartsfors Marina 

Konstkurser Kyrkeruds Folkhögskola 

 

Badplats 

Inomhusbassäng 

Badbarna i Östra Näs - sjön Västra Silen 

Blomma - sjön Lelången 

Holmedal - sjön Holmedalssjön 

Hög Karlanda - sjön Högsjön 

Lennartsfors - sjön Foxen 

Sandviken i Östervallskog - sjön Östen 

Signebyn - sjön Östra Silen 

Silvergruvan i Töcksfors - sjön Foxen 

Västra Fågelvik - sjön Foxen 

 

Vandringsled 

Glasskogen naturreservat 300 km vandringsleder 

 

Övrigt 

Travbana 
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Gästhamn 

Längdskidor elljusspår 

Slalombacke 

Shoppingcenter 

Dalslands Kanal 

Konsthantverk och slöjdare 

 

Logi 

Camping 

Årjängs camping och stugor,  Sommarvik 

Camp Grinsby,  Årjäng 

Ekeby  Camping, Årjäng 

Elovsbyn camping och canoe, Årjäng 

Järnsjöns camping, Årjäng 

Sandaholm restaurang och camping, Årjäng 

 

Hotell 

Best Western Hotell, Årjäng 

 

Vandrahem 

Årjängs Vandrahem 

 

Café 

Broms Café, Årjäng 

Bergstugan Café o Pub*, Lennartsfors 

Sandaholms Restaurang o Camping* 

Sanda Årjäng 
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Restaurang 

Restaurang Travmuseet, Årjäng 

Restaurang Sommarvik*, Årjäng 

TR:s Western Adventures*, Hög Karlanda 

Best Western Hotel, Årjäng 

Restaurang Rincon, Årjäng 

Arams Pizzeria, Töcksfors 

City Pizzeria, Årjäng 

Bamboo Restaurant, Årjäng 

Götes Grill, Årjäng 

Joe's Diner, Töcksfors  

Pizzeria Hawaii,  Årjäng 

Kaffestugan,  Töcksfors 

Pizza Pino, Töcksfors  

Pizzeria Venedig, Årjäng 

Oriental, Årjäng 

McDonald's, Töcksfors  

Burger King, Töcksfors  

 

Sevärdheter och Kulturminnen 

 

Fornlämning 

Fornborgsröse, Fölsbyn 

Gravfält Selen Holmedal 

Gravfält Trombyn 

Slussarna i Lennartsfors 

 

Kulturminne 

Ögårn i Dusserud 

Karl XII stugan 

Långelanda Tingshus 

Mansgården, Töcksfors 
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Borgåsgubben 

Källtegen by, Blomskog 

Kyrkor: Sillerud, Trankil, Töcksmarks kyrka och Östervallskog 

Hembygdsgårdar: Silbodal, Kloppa,  Holmedal,  Östervallskog och Sillerud. 

 

Museum 

Nordiska Travmuseet 

Skulpturpromenad 3 km 
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Säffle 

Aktivitet 

Bad och vandring samt cykeluthyrning,  Duse Udde 

Cykelvägar , Värmlandsnäs 

Bowling 

Dressin Svanskogsbanan 

Naturbyn kanotuthyrning 

Fiske och Trollingfiske  

Båtuhyrning Uthyrningscentral Duse Udde , Hotell Vildmarken, Långserud 

Båtturer till Lurö skärgård 

Gästhamnar: Säffle och Nysäter 

 

Badplats 

Inomhusbassäng 

Många fina badpplatser vid Vänern, Duse Udde , 

Harefjorden  och Eldans badplats 

Sandbacken 

Källarbacken 

Getebol 

Sa: Ed 

Nysäter 

Vildmarken 

Åkershus 

Gaperhult 

Strand 
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Vandringsled 

16 st naturreservat i kommunen 

Glasskogen naturreservat 300 km vandringsleder 

Pilgrimsled Västra Värmland 

 

Övrigt 

Konsthantverk och slöjdare 

 

Logi 

Camping 

Ekenäs Gästhamn och camping 

Långserud Stugby 

Naturbyn 

Väner Lake resort 

 

Hotell 

Comfort Hotell Royal 

Knusesund Herrgård 

Krokstad Herrgård 

 

B&B 

Villa BillerudB&B 

Kilsbergs Gård 

B&B Viking 

Boda Gård 

Villa Svansjön 
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Villa Herman 

Vandrahem 

Elovsbyns vandrarhem 

Gästhärbärget Luringen 

Millesviks Bo 

Vandrahemmet Sveavägen 

 

Äta 

 

Café 

Esters  Cafe och Hantverk  

Nysäters Hantverkscafé 

Holgers konditori 

Hantverkscafe Järnhandeln 

Ekens gästhamn 

 

 

Restaurang 

Fyrens Restaurang  och Café 

Galna Tuppen 

Stenmagasinet 

Krokstad Herrgård 

Luröbryggan 

Skärgårdskrogen Stormköket 

Westra sjuan 

Comfort Hotell 

Grön Ko 
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Afrodite 

Pizzeria: Montreal, Bakfickan , Hejdi, Torino,Dilans, Bella 

Rosa,Svanskog,Säffle 

Mc Donalds 

Centralgrillen 

 

 

Sevärdheter och Kulturminnen 

Fornlämning 

Olof Trätäljas gravhög 

Värmlandsnäs hällristningar,gravfält,fornborg 

Nysäter,gravhög , Nysätershögen 

 

Kulturminne 

Von Echstedska Gården 

Säffle Hembygdsgård 

Marknadsbodarna i Nysäter 

Värmlands Vikingacenter 

Svanskogs, Gillberga  och Långseruds hembygdsgård 

Kyrkor: Svanskogs kyrka, Långseruds kyrka,Millesviks kyrka 

 

Museum/ atelje 

Silvénska villan,kulturhus 

Gillberga hembygdsmuseum 
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GRUMS 

 

Badplats 

Buda 

Hasseludden 

Sparnäs 

Sävsjön 

 

Vandringsled 

Getgarsudde (Naturreservat) 

Kycklingleden 

Silverleden 

Sävsjöleden 

 

Övrigt 

Valnäs golfbana 

Fiske i flera av våra sjöar 

Paddling/Kanot 

 

Camping 

Fish and camp, Sävsjön 

 

Hotell 

Kungskvarnen, Borgvik 
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Nyängsrasta, Grums 

 

Vandrarhem 

Klaraborg, Borgvik 

Värmskogs kyrkstugor och vandrarhem 

 

Café 

Bryggcafé, Borgvik 

Knutpunkten, Segmon 

Liljedals hembygdsgård 

Värmskogs café 

 

Restaurang 

Ett 15-tal restauranger i Grums tätort 

Kungskvarnen, Borgvik 

Nyängsrasta, Grums 

Ankans Golfkrog, Valnäs 

 

 

Fornlämning 

Edsbondens fornborg, Slottsbron 

Kuvertgrav, Sveaparken Grums 

Svenstorps bronsåldersröse, Grums 

Viksåsens fornborg, Sävsjön 
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Kulturminne 

Borgvik bruksmiljö 

Hyttruinen, Borgvik 

Skans 113, Borgvik 

Borgviksfjällets avrättningsplats 

Edsholms borgruin, Grums 

 

Museum 

Borgviks hembygdsmuseum 

Liljedals glasbruksmuseum 

LM Ericssons minnesgård, Värmskog 

 

Natur 

Eken i Häggvik 

Stentorget, Värmskog 

 

Utställning 

Sliperiet, Borgvik 

Ateljé Mysen, Borgvik 

Mimmi design, Pikenborg 

 

Service och shopping i Grums 

Landstingets vårdcentral 

Legevisittens vårdcentral 

Tandläkare 
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Apotek 

Bank 

Turistbyrå 

Diverse affärer i Grums tätort 

Systembolag 

ICA Klingan 

ICA Orrby 

Coop Konsum 

Degerbyns lanthandel 
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Karlstad 

 

Aktivitet 

Mariebergsskogen 

Nöjesfabriken 

Sundsta och Vålbergsbadet Inomhusbad 

Downhill Mountainbike 

Fiske och Trolling 

Kanoting Skutbergets Camping 

Golf Bryngfjorden, ,Karlstad och Hammarö Golf 

Cykeltur 12 skog  samt Kroppkärrssjön-Välsviken  

Cykeluthyrning Waterworld 

Bryngfjorden Bike Park 

Båttrafik Sola båten Klarälven 

Frisbeegolf Skutberget 

Inomhusklättring 

Ridning 

Travbana Färjestad 

 

Badplats 

Bomstadbaden 

Altsers strandbad 

Ilandabadet 

Hasseldalen 
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Bergviks Udde 

Graningebadet 

Göteborgsudden 

Killstabadet 

Kroppkärrsbadet 

Kungsnäs Badplats 

Strandvik Badplats 

Örsholmens Badplats 

 

Vandringsled 

15 Naturreservat  

Acksjöleden 

Alsterdalen 

Brattforsleden 

Frödingeleden 

Nygårdskällan 

Skutbergsleden 25 km 

Frödingeleden 5,6  km 

Mariebergs Strandängar 

Tyrterängen 

Kilenegården flertal vandringsleder 

Vanding på Jäverön 

Vildmarksleden 

Gammelskogen 
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Övrigt 

Konsthantverk och slöjdare 

Klarälvsbanan cykelled  120 km (Hagfors-Sysslebäck) 

 

Logi 

Camping 

First Camp Karlstad 

Gräsmången Camping 

Karlstad swecamp Bomstad-Baden 

Mangebadens Bad &Camping 

Möruddens Camping 

Torsvikens Camping &Fritid 

 

Hotell 

Carlstadcity Hotells 

Scandic Hotell 

Best Western Hotell 

Gustaf Fröding Hotell 

Clarion Hotell 

Ibis Hotell 

Elite Hotell 

Apertin Herrgård Hotell 

Hotell savoy och Bistro 

River C Hotell 

Solsta Hotell 
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B&B 

Birgittas Bed&Breakfast 

B&B Tavlan 

Anettes Bed&Breakfast 

Alstrums Rum&Frukost 

Janssons Cafe&Logi 

Jäverö Gård 

Kroppkärrs Rum&Frukost 

Solokoop B&B 

Villa Gräsdalen Rum&Konferans 

Älvnära B&B 

Ängsbacka kursgård 

 

Vandrahem 

Carlstadscity hotell 

STF Karlstad Vandrahem 

Såtterstrands Vandrahem 

Vandrarhem Bryngfjorden 

 

Äta 

Restaurang 60 st 

Restauranger med stort varierat utbud av maträtter 

 

Café 32 st 

Swenströmska stenungsbageri 

Lundbergs  finkonditori &Bageri 

Café Första station 
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Cafe Gamla skolan 

Café Innergården 

Cafe Iris 

Café Kaviar 

Café Råtorp 

Café Slusswakten 

Café Vägkyrkan 

Café Översten 

Carli Choklad 

CGC Serveringen 

Cleve Konditori 

Espresso House 

Hanna Larssons Café 

House of Melker 

Härtsöga Gamla skola 

Kardemumma Café 

Karlstad CCC Café 

King Creole Café 

Naturums Café 

Mollys café 

Mat &Muffins 

Vilmas Café 

Janssons Café och logi 

Jäverön Kök&Café 

Waynes 
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Sevärdheter och Kulturminnen 

Fornlämning 

Domarringen 

Rörstenen 

Ilanda Hög 

Järåldersgrav vid södra Hyn 

Brattforsheden  

Nygårdskällan 

Fredsmonumentet Stora Torget 

Karl IX staty 

Värmlands Operan, Scala teatern 

Vattentornet Kronoparken 

Kvarteret Almen 

Gammelgården 

Skage Fyr 

 

Kulturminne 

Kvarteret Almen 

Alsters Herrgård 

Hammars Gård 

Hembygdsgårdar: Tallerud,Nors,Väse 

Kyrkor: Karlstad Domkyrka, Vikenkyrkan, Alsters kyrka, Hammarö kyrka, 

Ruds skogs kyrkogård 

 

Museum/ Ateljé 

Värmlands Museum 

Boltzius museet 
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Regementsmuseum ,Brigadmuseum 

Galleri Art&Design Stejmar 

Galleri Bergman Karlstad 

Galleri Konstgruvan 

Hammarö Skärgårdsmuseum 

Galleri Konst 

Sandgrund Lars Lerin 

Sprängtekniska Museum 

Thimar /Westling Galleri 

Orrholms garaget 

 


