KOMMUNIKATIONER
KOMMUNIKATIONER
Kils kommun och tätorten Kil är en kommunikationspunkt för fler olika transportslag. Genom kommunen sträcker sig Frykensjöarna, fyra järnvägar
och två större vägar som ligger till grund för kommunens fysiska struktur och utveckling. Kommunikationerna ger även möjligheter till en långsiktigt
hållbar utveckling
Med kommunikationer menas alla de olika trafiknät och stråk som på olika sätt används för transport av människor och gods. Det kan exempelvis
vara vägar, gångbanor, kollektivtrafik, flygplatser,
järnvägar etc. Kommunikationerna till och från Kil
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är mycket goda och lättillgängliga. Storstäder som
Stockholm, Göteborg och Oslo ligger inom ett avstånd på mellan 25 och 35 mil och kan enkelt nås
via tåg, flyg, buss eller bil på några timmar.
ÖVERGRIPANDE MÅL
Fysisk planering och samhällsbyggande ska skapa
förutsättningar för miljöanpassade och resurssnåla
transporter och bebyggelsemiljöer
Kommunen ska ha väl fungerande kommunikationer för alla, oavsett boende- eller sysselsättningssort

Järnvägen ska fortsätta att trafikera kommunens
orter samt utvecklas med kommunens bebyggelse
Det kommunala vägnätet ska utformas och underhållas på sådant sätt att bra framkomlighet, hög
trafiksäkerhet och god trafikmiljö uppnås
För att främja hälsa, miljö och säkerhet ska det finnas tillgång till ett sammanhängande gång- och cykelvägnät
Kommunen ska för barn säkerställa så säkra och
trygga skolvägar, skolområden och boendemiljöer
som möjligt

KOMMUNIKATIONER
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
RIKSINTRESSEN
Inom kommunen finns, som tidigare nämnts, fyra
järnvägar och två vägar av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. miljöbalken, de är:
- Bergslagsbanan,
- Fryksdalsbanan,
- Värmlandsbanan,
- Norge/Vänerbanan,
- Europaväg 45, samt
- Riksväg 61.
JÄRNVÄG
Transporter på räls är ur resurssynpunkt samhällsekonomiskt mer effektivt och miljömässigt bättre
än att framföra transporter på landsväg. Kils kommun och tätort har utvecklats kring järnvägsstationen och centralt i Kils tätort finns även ett spårområde med växlingsbangård.
Samtliga järnvägar i Kils kommun och spårområdet vid stationen i Kils tätort av riksintresse. Järnvägarna som passerar genom kommunen är:
- Bergslagsbanan, som framförallt används för
godstrafik, sträcker sig mellan Kil och Gävle via
bland annat Hällerfors och Ställdalen. Järnvägen
är viktig för transporter mellan Bergslagen och
Göteborg,
- Fryksdalsbanan, med sträckning mellan Kil och
Torsby via Sunne, är av betydelse för det regionala resandet och även till viss del av betydelse
för godstrafik. Banan är oelektrifierad.

- Värmlandsbanan, som sträcker sig mellan Charlottenberg och Laxå (via Kristinehamn, Karlstad,
Kil, Arvika), är en mycket viktigt bana för personoch godstågstrafiken. Banan ansluter till Norge
och är av internationell betydelse och ingår i
TEN-T nätet, det TransEuropeiska Transportnätverket. Vid Laxå ansluter Värmlandsbanan till
Västra stambanan som i sin tur förbinder Stockholm och Göteborg, samt
- Norge/Vänerbanan sträcker sig mellan Kil och
Göteborg, via Säffle och Trollhättan. Banan är
mycket viktigt för person- och godstågstrafiken
och ingår i TEN-T nätet, dock med undantag för
den del som går genom Kils kommun.
Enligt det förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010 - 2021 som Trafikverket arbetat fram
finns tre objekt med bland närtidssatsningarna
som berör Kils kommun:
- en mötesstation på Värmlandsbanan mellan Kil
och Skåre,
- kraftförsörjningsåtgärder på Bergslagsbanan
mellan Kil och Öxnerd, samt
- fjärrblockering, mötesstationer, hastighetsanpassning, kraftförsörjning, spårbyte och STAX 25
på sträckan Ställdalen - Kil.
Dessutom finns en åtgärd med som ”rangordnat
objekt i utökad planeringsram”:
- Mötesstationer, tre stycken, på Värmlandsbanan,
sträckan mellan Kil och Laxå. Åtgärden syftar till
förbättrad arbetspendling och robustare godstransporter. Regeringen förväntas fatta sitt beslut angående den nationella planen under våren 2010. När översiktsplanen antogs hade ännu
inget beslut fattats.

Samarbetsorganet ”Partnerskap Bergslagen” syftar till att ge godstrafiken i Bergslagen samma
standard på infrastrukturen som i övriga landet.
Upprustning av sträckan Gävle – Göteborg påbörjades 1998, men fortfarande saknas t.exempelvis
fjärrblockering samt spårbyte på sträckan Ställdalen – Kil. Under 2006 och 2007 har projektet
”Miljöfrämjande godstransporter från lastbil till tåg”
pågått med stöd från EU. Projektets mål är främst
att godstrafik från Nordnorge ska gå på järnväg
och passera Kongsvinger – Kil för vidare transport
mot Göteborgs hamn för omlastning innan godset
går på export. Projektet är ett samarbete mellan
Kils, Arvika och Eda kommuner i Sverige samt
Kongsvinger och Hedmark fylke i Norge. Samarbetspartner i projektet är även Region Värmland,
Jernbaneforum Røros-Solør och Vänerregionens
näringslivsråd.
VÄGAR
Riksväg 61, som stäcker sig mellan Fagerås och
riksgränsen, är av riksintresse och har särskild betydelse för regional och interregional trafik. Vägen
uppfyller dock inte dagens krav på trafiksäkerhet
och framkomlighet. Detta på grund av att den har
fått en samhällsbetydelse och en trafikutveckling
som den inte var avsedd för när den byggdes. Därmed finns ett behov av att öka standarden för att
anpassa Riksväg 61 efter nuvarande regelverk och
trafikmängd.
Trafikverket har tillsammans med kommunerna
Eda, Arvika och Kil arbetat fram en gemensam
plan för utbyggnad av Riksväg 61. ”Handlingsplan
Riksväg 61 Fagerås – Riksgränsen juni 2008” resulterade i att ett flertal utbyggnadsetapper kom
47

KOMMUNIKATIONER
med i länsplanen för perioden 2004-2015. Inför
kommande planeringsperiod, 2010-2021, har parterna enats om att genomföra en revidering för att
få fram ett aktuellt material inför planeringsprocessen.
Europaväg 45 är av riksintresse och ingår i både
det nationella stamvägnätet och det transeuropeiska transportnätet för vägar, TEN.
Behovet av en standardökning för det lokala vägnätet inom kommunen är stort. Bidragande orsaker
är ökande trafikintensitet och tunga fordon. Även
de allt mildare vintrarna innebär ett stort slitage på
vägarna.
Tillståndspliktig zon
Enligt 47 § Väglagen (1971:948) får inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får inte utan
länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras
tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka
menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan,
med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 meter.
För Riksväg 61 och Europaväg 45 är avståndet
utökat till 30 meter.
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Kommunen ansvarar för cirka 26 kilometer gångoch cykelvägar. Gång- och cykelvägnätet i centralorten Kils centrum håller till största delen god
standard med planskilda korsningar på de mer trafikerade platserna. Även i Fagerås och Högboda
tätorter finns utbyggt gång- och cykelvägnät.
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TRAFIKSÄKERHET

KOLLEKTIVTRAFIK OCH PENDLING

I Värmland omkommer 25-30 personer och i Sverige cirka 550 personer varje år i trafiken. För att
öka trafiksäkerheten har exempelvis vajermitträcke
satts upp på Riksväg 61 mellan Ilanda i Karlstads
kommun och Klaxsjön. För att öka gång- och cykeltrafikens säkerhet har Trafikverket bland annat
förbättrat övergången mellan Stora Kils kyrka och
församlingshemmet samt iordningställt en busshållplats. Säkerheten för gång- och cykeltrafikanter
utmed väg 716 mellan Hannäs och Sandlyckevägen är inte trafikmässigt acceptabel. Trafikverket
har som ett första steg gjort en förstudie avseende
sträckan och fortsatt arbete finns med på prioriteringslistan.

Varje dag arbetspendlar cirka 3 000 personer ut
ur Kils kommun, varav cirka 600 åker kollektivt.
Många kommuninvånare är därför beroende av
goda kommunikationer, framför allt med Karlstad,
Arvika och Sunne. Cirka 1 000 personer arbetspendlar in i Kils kommun. Goda kommunikationer
innefattar bland annat hög vägstandard, täta turer,
låga priser och komfort. Tidtabeller och priser fastställs i en årlig länstrafikplan av Värmlandstrafik.
Någon lokaltrafik inom kommunens tätorter finns
inte. Kollektivtrafikens utveckling är en pågående
process mellan Värmlandstrafik och kommunen.

För att öka trafiksäkerheten längs Europaväg 45
arbetar kommunen med Trafikverket enligt ”Handlingsplan E 45 – Värmland april 2009”.
Ett ständigt arbete pågår när det gäller att öka trafiksäkerheten på skolvägarna inom hela kommunen.
TRAFIKNÄTSANALYS
Kommunen har arbetat fram en trafiknätsanalys
för Kils tätort som antogs av kommunstyrelsen den
23 mars 2000. Syftet med trafiknätsanalysen är att
beskriva hur de olika trafiknäten kan utformas för
att bättre klara sina respektive uppgifter.

Inom kommunen finns flera pendlingsparkeringar
och det diskuteras och planeras för lokalbussar
och fler pendlingsparkeringar. Genom att justera
tidtabeller, linjer och priser försöker kommunen
att påverka så att servicen och attraktiviteten ska
öka för ett bättre lokaltrafikutnyttjande. Viktigt är att
samordning sker på ett tidigt stadium i processen
mellan nya exploateringsområden, exploatörer och
kollektivtrafiken. Problemet i nuvarande transportsystem är att andelen resor med bil är stor mellan
kommunerna inom Karlstadsregionen, 79-93 %,
medan andelen resor med buss och tåg är liten,
endast 2-17%.
Den enkätundersökning som genomfördes av
kommunen januari 2008 visar att kollektivtrafiksresenärerna föredrar tåg framför buss. Den gör även
tydligt att fler skulle kunna tänka sig att arbetspendla om avgångarna utökades och anpassades
bättre till behoven.

KOMMUNIKATIONER
FLYG
Karlstads flygplats ligger cirka tio kilometer söder om centralorten. Flygplatsen har tillstånd för
33 000 flygrörelser per år, men år 2007 var antalet
rörelser endast 10 600. Det finns därför ett stort
utrymme för ökad trafik på Karlstad flygplats. Enligt Karlstads flygplats sker cirka 50 % av flygningarna över Kils kommun, för den stora merparten av
dessa flygningar sker starter och landningar över
sjön Södra Hyn. Antalet flygningar över Kils tätort
är mycket litet. Karlstad flygplats förväntar sig att
flygningarna över Kils kommun kommer att fortsätta på samma nivå eller eventuellt öka något.

kommer troligen inte att genomföras redovisar Kils
kommun i översiktsplanens planförslag det nya influensområdet för flygbuller.

LÄS MER OM:
- riksintressena för järnvägarna, vägarna och flyget i kapitlet ”RIKSINTRESSEN”
- de olika trafiknäten i trafiknätsanalysen för Kils
tätort

Koncessionsnämnden för miljöskydd har den 15
nov 1994 beslutat om tillstånd och villkor för flygplatsen. I tillståndet regleras bland annat flygtrafikens omfattning (30 000 flygrörelser per år, den 3
juli 1997 utökat till 33 000) och tillåtna flygkorridorer.
Våren 2010 påbörjades en översyn av flygets
riksintressen och som ett led i översynen har Trafikverket föreslagit att Karlstad flygplats inte ska
omfattas av riksintresset. Något beslut hade dock
inte fattats när planen antogs. Även om Karlstad
flygplats inte längre skulle omfattas av riskintresset för flyget måste planering ske i samverkan med
och hänsyn till flygets verksamhet och påverkan.
Trafikverket har även påbörjat en översyn med att
revidera influensområdet för flygbuller. Något beslut angående det nya influensområdet hade inte
fattas när översiktsplanen antogs. Eftersom det
nya influensområdet har varit föremål för remiss
och några förändringar av det föreslagna området
49

Rud

Humletorp

Skog

KOMMUNIKATIONER

Tårtan

Grava

Svartåna

Bergsby
Bonäs

Takene
Bäckebron

KOMMUNIKATIONER - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Bonserud

Getmossen

Östmarken

Mellan-Fryken

Gunnarsbytorp
Torpsjön

dane

Ramsåsen

Edet

Edet

Rinnen

Gunnarsby
Frykåsen

Brunsberg

Bodetta

Strand

Övre Bondestad

Rennstad

Ärtetan

Björnrudstorp
Siggerud

Säveln

Björkenäs

Värmlandsbanan
Lerbodatorp

Åneholm

Örnäs

Frykerud
Aplungen

Källsäter
Nedre Fryken

Trångstad

Gösjön

Rud
Hannäs

Norstetjärn
Brevik
Stor-Emsen

Järnvägar

Mossviken

Vägar

Vålåsen

Område med höjdrestriktioner
Bullerpåverkat område kring
Karlstads flygplats, 70 dBA
0

Riksväg 61

Norsälven
Gunnita

Ås

Frykfors

Åstjärnet

Täppåsen
Mosserud

Fryksta

Lökene

Apertin

Fjäll

Backarna

Skållerud

Skårebol

Långviken
Markvatten

Utterud

5 km

Ekenäs

Norra Hyn

Dyvelsten

Illberg

Kil

Lidesnar

Tomten

Visterud

Välsätter

Klaxås

Rudsta

50

Stora Kil

Backen

Stubberud

Fagerås

Klacksjön

Forsnor

BergslagsbananHallen

Säbytorp

Europaväg 45

Lene

Bråtjärn

Teckenförklaring

Smårissjön

Säby

Högboda

Grimstad

Dölme

Nedre Bondestad

Boda

Ölserud

Deje

Smedstad

Tolita

Östra Glänne

Värmeln

Nilsby

Sandviken
Högåsen Fryksdalsbanan

Takenetorp

Arnäs

Ransby

Pråmsjön

Ringstad

Visten
Siggerudsnäs

Acksjön
Smedstad

Norge-/Vänerbanan

Klingerud
Södra Hyn

Bjällerud
Skåne

Fors

KOMMUNIKATIONER
PLANFÖRSLAG
1. Knutpunkten vid korsningen mellan Europaväg
45 och Riksväg 61 ska utvecklas och anpassas för
olika kommunikations- och transportmedel
Med olika kommunikations- och transportmedel
avses exempelvis cyklar, bussar och bilar. Bland
annat ska kollektivtrafiken och pendlingsparkeringar flyttas närmare Fagerås tätort till den verkliga
knutpunkten vid korsningen för att öka tillgängligheten. Syftet är att skapa förutsättningar för:
- trygga och säkra byten mellan olika transportmedel,
- trygga och säkra pendlingsparkeringar, samt
- service och handel i anslutning till knutpunkten.
JÄRNVÄG
2. Kommunen ska arbeta för byte av trafikledningssystemet samt elektrifiering av hela Fryksdalsbanan
3. Mark för en omlastningsterminal ska avsättas i
både Lersätters industriområde och Humletorps industriområde
En omlastningsterminal för gods som ska omlastas mellan tåg och lastbil planeras i Kils tätort. Två
möjliga alternativ till lokalisering utreds, ett läge
i Lersätters industriområde och ett läge i Humletorps industriområde. Omlastningsterminalen ska
användas för att minska långdistanstransporterna
på landsväg och öka de på järnväg. Tanken med
en s.k. kombitransport är att lasten ska transporteras långa sträckor med tåg och korta sträckor med

lastbil. De för länet vanligt förekommande godsslagen stål, verkstadsprodukter och papper är exempel på gods som lämpar sig väl att lastas om
i en omlastningsterminal. Omlastningsterminalen
möjliggör för mer energieffektiva och miljövänliga
godstransporter vilket bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling
Förslaget att avsätta mark för en omlastningsterminal i Kil är i enlighet med Trafikverkets lägesangivna riksintresseanspråk för kombiterminaler med
tillhörande förbindelsespår
4. Mark ska avsättas för spårreservat inom kommunen längs Bergslagsbanan, Fryksdalsbanan,
Värmlandsbanan och Norge-/Vänerbanan
Mark ska avsättas för att möjliggöra utbyggnad och
utveckling av spårbunden trafik, exempelvis för
utbyggnad av dubbelspår och mötesplatser. Spårreservaten ska, där så är möjligt, rimligt och med
undantag för befintlig bebyggelse, omfatta 30 meter åt vartdera hållet från spårmitt. Spårreservatet
innebär inte något förbud mot om- och tillbyggnader för befintlig bebyggelse. Spårreservatet innebär inte heller något förbud mot nyexploatering,
förutsatt att den tillkommande exploateringen inte
påverkar möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av järnvägsanläggningen

att bättre möta det kapacitetsbehov som finns idag
och för ett ökat behov i framtiden. Norr om Kil kan
mötesplatser vara ett alternativ. Trafikverket påbörjade en kapacitetsutredning under 2007
Anläggande av dubbelspår och mötesplatser kan
även medföra positiva effekter för godstransporterna mellan Kongsvinger och Göteborg som mer
effektivt skulle kunna transporteras via Kil
VÄGAR
6. Kommunen ska arbeta enligt ”Handlingsplan
Riksväg 61 Fagerås – Riksgränsen juni 2008”
7. Vid dragning av nya vägsträckningar ska inte
endast restidsförkortningar beaktas, utan helheten
Vid planering och dragning av nya vägsträckningar
ska alla faktorer vägas samman och bedömningen
grundas på helheten. Faktorer är till exempel restider, miljön, barriäreffekter, trafiksäkerhet, ekonomi,
landskapsbild samt växt- och djurliv

5. Kils kommun ska arbeta för byggnation av dubbelspår mellan Karlstad och Kil samt mötesspår på
sträckan mellan Fagerås och Arvika
Värmlandsbanan är idag överbelastad vilket innebär att det inte går att få in fler tåg på sträckan.
Dubbelspår krävs i första hand på sträckan mellan
Kil och Karlstad, men även längre norrut, både för
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GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
8. Alla tillkommande områden för bostadsbebyggelse inom tätbebyggda områden ska ha gångoch cykelvägar som är kopplade till det befintliga
och övergripande gång- och cykelvägnätet
Vid exploatering av nya områden ska gång- och
cykelvägnätet kopplas ihop med det övergripande
gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle samt
öka tillgängligheten
9. Arbetet med att anlägga en cykelväg mellan
Hannäsudden och ridskolan genom att förbinda
befintliga sträckor ska fortsätta
Detta för att skapa en sammanhängande sträckning kring södra Fryken
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10. En gång- och cykelväg ska anläggas mellan
Lövenstrandsområdet och golfklubben, längs Nedre Frykens östra sida
11. Planfria korsningar ska anordnas för kommunikationsstråken mellan Lövenstrandsområdet och
Kils centrum
12. En gång- och cykelväg ska anläggas mellan
Kils tätort och Norra Hyn via Sätterberga och Illberg
13. En gång- och cykelväg ska anläggas mellan
Fagerås tätort och knutpunkten vid korsningen
mellan Europaväg 45 och Riksväg 61
14. Gång- och cykelvägar ska prioriteras i alla tätorterna, i anslutning till skolor och längs skolvägar

15. Cyklisternas framkomlighet och företräde framför biltrafiken ska öka i cykelvägnätet i tätorterna
16. Utveckla visionen om gång- och cykelvägar till
Karlstad och Forshaga
TRAFIKSÄKERHET
17. Kommunen ska fortsätta arbeta för trafiksäkerhet på olycksdrabbade sträckor på den hårt trafikerade Europaväg 45
Arbetet ska fortskrida enligt ”Handlingsplan E 45 –
Värmland april 2009”
18. Trafiksäkerheten och framkomligheten i anslutning till sport- och fritidsanläggningar ska förbättras till år 2010, särskilt med hänsyn till barn och
personer med funktionshinder

KOMMUNIKATIONER
19. Den utredning gällande trafiksituationen utanför samt till och från skolorna, med början med
Sannerudsskolan under 2008, ska fortsätta och
vara klar senast under 2012
TRAFIKNÄTSANALYS
20. Trafiknätsanalysen för Kils tätort ska uppdateras en gång varje mandatperiod
Tekniska förvaltningen har i uppdrag att göra en
fördjupad analys av den kvalitetsnivå som enligt de
olika trafikanternas anspråk i trafiknätsanalysen för
Kils tätort bedömts som låg. För att kommunen ska
fortsätta utvecklas och förbättras ska trafiknätsanalysen för Kils tätort hållas uppdaterad
21. En kommunomfattande trafiknätsanalys ska
upprättas, påbörjas senast 2012
För att få en mer heltäckande bild över kommunens alla vägar ska en kommunomfattande trafiknätsanalys upprättas. Trafiknätsanalysen ska behandla olika vägnät, som exempelvis för gång- och
cykeltrafik, farligt gods och räddningstjänsten
KOLLEKTIVTRAFIK OCH PENDLING
22. Kils kommun ska aktivt medverka till att kollektivtrafiken blir resenärens första val genom att arbeta för samordning av kommunikationerna inom
regionen samt för tätare turer med tåg och buss,
även under veckoslut

23. Kils kommun ska arbeta för en väl utbyggd tågtrafik till kommunens samtliga järnvägsstationer
vid Fyksdalsbanan och Värmlandsbanan (Kil, Gunnita, Trångstad, Tolita, Frykåsen, Fagerås, Lene
samt Högboda), samt för en ökad tågtrafik mellan
Grums, Kil och Karlstad

26. Kommunen ska arbeta för att antalet regionbussar under rusningstrafik dubbleras

Då Kils kommun historiskt sett är en kommunikationsknutpunkt och flera av kommunens orter är
uppbyggda kring järnvägsstationer är det viktigt
för orternas fortlevnad och utveckling att järnvägen fortsätter att trafikeras. Kils kommun ska därför fortsätta arbeta för att tågtrafiken ska trafikera
samtliga järnvägsstationer inom kommunen. Genom att möjliggöra pendling med tåg bidrar kommunen även till en levande landsbygd och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling

27. De kommunfinansierade transporterna ska
samordnas

Genom en dubblering av antalet regionbussar kan
en större del av Kils tätort försörjas med kollektivtrafik och möjligheterna att resa kollektivt öka

Bättre och snabbare kommunikationer bidrar även
till regionens utvidgning samt till att göra kommunen mer attraktiv
24. Samåknings- och pendlarparkering ska anläggas på strategiska platser i kommunen. 2012 ska
samåknings- och pendlarparkeringar vara färdigställda i:
- Kils tätort, en i anslutning till Ravinvägen och en
vid Monkorset,
- Fagerås, samt
- Glänne
25. Vid planering av nya centralt belägna parkeringsplatser i tätorterna ska grönytor av hög kvalitet undvika att tas i anspråk

53

Rud

Humletorp

Skog

KOMMUNIKATIONER

Tårtan

Grava

Svartåna

Bergsby
Bonäs

Takene
Bäckebron

KOMMUNIKATIONER - PLANFÖRSLAG

Bonserud

Getmossen

Östmarken

Mellan-Fryken

Gunnarsbytorp
Torpsjön

dane

Ramsåsen

Edet

Rinnen

Gunnarsby
Frykåsen

Brunsberg

Övre Bondestad

Rennstad

Ärtetan

Björnrudstorp
Siggerud

Säveln

Björkenäs

Tolita

Östra Glänne

Lerbodatorp

Åneholm

Örnäs

Källsäter

Rud

Riksväg 61

Stor-Emsen
Mossviken

5, 17. Väg

Vålåsen

Hannäs

9, 10, 12. Gång och cykelvägar
23. Stationssamhällen

Norsälven
Gunnita

Ås

Frykfors

Åstjärnet

Täppåsen
Mosserud

Stora Kil

Backen

Välsätter

Fryksta

Lökene

Apertin

Klaxås
Fjäll

Backarna

Skållerud

Skårebol

Långviken
Markvatten

Utterud

5 km

Norra Hyn

Dyvelsten

Acksjön
Smedstad

Klingerud
Södra Hyn

Bjällerud
Rudsta

Ekenäs

Illberg

Kil

Lindesnar

Tomten

Visterud

Stubberud

Fagerås

Klacksjön

Forsnor

7. Knutpunkt mellan Riksväg 61 och Europaväg 45
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