
0 2 500 5 000 10 000 15 000
Meter

N

E

S

W

Klar
älv

sb
an

an

Skage Fyr

Kattfjorden

Vänern

Hammarö

Sättersholmsfj.

Skoghall
Tynäs

Vidön

Jäverön

Alster

Alstern

Kroppkärrs-
sjön

Karlstad

OSLO

ArVikA

E18

62
Skåre

Skattkärr

E18

STOckhOLm

Gapern

rud

Vä
g 

63

Väg 61

Vallargärdet

Klarälvsbanan

Klarälven

Södra 
Hyn

kil Norra Hyn

Forshaga

Nedre 
Fryken

Småris-
sjön

Blysjön

Deje
Dömle

Molkom-
sjön

molkom

V
äg 240

Ö Örten

V ÖrtenTorsberget

mölnbacka

LustenTjärnheden

Visten

Emsen

Övre Ullerud

Olsäter Butorp

Älvsbacka

Gräsmången

Skalltjärn

Vågsjön

Skärgen

Gräs-
sjön

62

Munkfors

ransäter

ransberg
Gårdsjö

Rannsjön

SUNNE

Väg 241

Stor-En

Sunnemo

mjönäs

höje

V Skymnäs

Lid-
sjön

Sången
Älgsjön

Busken

Stora Ullen

Väg 240

Hagfors

Råda-
sjön

Uddeholm
råda

Klarälven

Sörby

LakeneLakene-
sjön

Bu-
sjön

Stor-
Jangen

Lövstaholm

Edebäck
Gunnerud

Öjenäs Bergsäng

Dressin-
bana

62

Geijersholm

Väg 246

FiLipSTAD

Deg-
lunden

Acksjön

Gustavsfors

Knon

Tiomila-
skogen

Sälje

hamra

Våle

Ekshärad Byn

Jangen

Gröcken

Väg 239

TOrSBy

hara

V Tönnet

Klarälven

Ö Tönnet
Profossdammen

Skala 1:200 000

Klarälvsleden
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Oslo Stockholm

Köpenhamn

Klarälven

Södra/South

Turistinformation/ Tourist information
•	TORSBY
 Tel +46 (0) 560 16050
 Järnvägsgatan 9, Torsby 
 visittorsby.se

•	HAGFORS
 Tel +46 (0) 563 18750
 Dalavägen 10, Hagfors 
 visithagfors.se

•	MUNKFORS-RANSÄTER Tel +46 (0) 563 541081 
 Tallåsvägen 12, Munkfors
 visitmunkfors.se

•	FORSHAGA
 Tel +46 (0) 54 172075
 Lärcenter, Malmgatan 2 A, Forshaga   visitvarmland.com/forshaga

•	KARLSTAD
 www.visitkarlstad.se
 www.facebook.com/visitkarlstad www.instagram.com/visitkarlstad

•	HAMMARö
 Tel +46 (0) 54 515000 
 Mörmovägen 5, Hammarö visitvarmland.com/hammaro
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- Klarälvsbanan

- Klarälvsleden grusväg/Gravel road

- Klarälvsleden asfalt/Asphalt

- Pilgrimsleden/The Pilgrim Way

- Turistinformation/Tourist information

- Mat/Food

- Café

- Hotell/Hotel

- Bed & Breakfast

- Vandrarhem/Hostel 

- Stugby/Cottages

- Camping

- WC 

- Vattenpåfyllning/Water refill 

- Naturreservat/Nature Reserve
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Torfolk Gård

Hagfors
Järnvägsmuseum

Erlandergården

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer 
också krav på hänsyn och varsamhet - mot natur och djurliv, mot markägare och andra 
människor i naturen. Alltså, inte störa – inte förstöra.
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/ 

The Right of Public Access is a unique institution. It gives us all the freedom to 
roam the countryside. But we must also take care of nature and wildlife, and we must 
show consideration for landowners and for other people enjoying the countryside. In 
other words: Don’t disturb - don’t destroy.
http://www.swedishepa.se/Enjoying-nature/The-Right-of-Public-Access/This-is-permitted/

Allemansrätten | The Right of Public Access

Bra att veta|Good to know

•  Cykelservice finns i/Bycycle services in Karlstad, 
 Forshaga, Munkfors, Hagfors, Torsby. 
 Besök/visit klaralvsbanan.se
• SOS alarm tel. 112 

• Polisen, ej akuta ärenden/
 Police, non urgent matters tel. 114 14
• Värmlandstrafik/Buses and trains
 www.varmlandstrafik.se 0771-32 32 00
•  WC finns utmed Klarälvsbanan/WC along 
 Klarälvsbanan

Teckenförklaring/Map legend

Design: Joakim Backlundh Tryckår/Printed: 2022 

Med reservation för ändringar efter tryck/Subject to change after printing

Sun Dance Ranch18

15 Laxholmen Kulturhus

Tagga din upplevelvse/Tag your experience#klarälvsbanan #klarälvsleden 

@klaralvsbanan

Lat 60.025343, 
Long 13.616714

Lat 59.312805, 
Long 13.498324

Lat 60.025252, 
Long 13.616807

Välkommen!
Welcome!

Från Vänerhav till vildmark

Klarälvsbanan med anslutning till Klarälvsleden i norr och 

söder utgör tillsammans hela 220 kilometer cykelled genom 

Värmlands vackra natur. Här får du allt – naturen, kulturen, 

äventyret och oändligt med underbar frisk luft! 

Klarälvsbanan	90	kilometer	bilfri	asfalt 

Klarälvsbanan är en asfalterad och bilfri cykelled som 

sträcker sig från Karlstad till Uddeholm. Här reser du 

från ett öppet jordbrukslandskap i söder till den djupa 

och vänliga skogen i norr. Vid Klarälvsbanans start/slut, i 

norr och söder, ansluter Klarälvsleden som erbjuder dig 

ytterligare äventyr.

Klarälvsleden	130	kilometer	-	från	skärgård	till	vildmark 

Den norra delen av leden, Uddeholm–Sysslebäck, är 120 

kilometer lång och går på befintliga asfalts- och grusvägar, 

med Klarälven som ständig följeslagare. Den södra delen, 

Hammarö–Karlstad, är 10 kilometer lång och går på cykel-

banor och genom samhällen. Omringad av Vänern finns 

kusten och dess skärgård inom räckhåll.

From Lake Vänern to wilderness

Klarälvsbanan with connection to Klarälvsleden in the 

north and south, together constitutes a 220 kilometer cycle 

path through the beautiful nature of Värmland. Here you 

get everything - nature, culture, adventure and endless 

wonderful fresh air! 

Klarälvsbanan	90	kilometers	car-free	asphalt	

Klarälvsbanan is a paved and car-free cycle path that 

stretches from Karlstad to Uddeholm. Here you travel 

from an open agricultural landscape in the south to the 

deep and friendly forest in the north. At the start/end 

of Klarälvsbanan, in the north and south, Klarälvsleden 

connects and offers you further adventures.

Klarälvsleden	130	kilometers	-	from	archipelago	

to	wilderness 

The northern part of the trail, Uddeholm – Sysslebäck, 

is 120 kilometers long and runs on existing asphalt and 

gravel roads with Klarälven as a constant companion. 

The southern part, Hammarö – Karlstad, is 10 kilometers 

long and runs on cycle paths and through communities. 

Surrounded by Lake Vänern, the coast and its archipelago 

are within reach.

www.klaralvsbanan.se
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Sevärdheter
Place of interest

Hammarö

Skage	Fyr		
www.hammaro.se | +46 (0) 54 515000

Ett populärt utflyktsmål med fantastisk utsikt 
över det öppna Vänern och till största delen 
oexploaterat. Bilväg nästan ända fram. Här kan 
njutas av både bad och frilufsliv. 
 A popular destination and mostly unexploited. 
Stunning views of lake Vänern and a road 
almost all the way. Enjoy both swimming and 
outdoor activities. 

Hammars	Udde
www.hammaro.se | +46 (0) 54 515000

Norr om Hammarö kyrka ligger Hammars 
udde. Här finns Hammarös största och Värm-
lands näst största gravfält från järnåldern. Här 
växer bland annat många fridlysta orkidéer.
Pilgrimsleden: 2012 invigdes en Pilgrimsled på 
Hammars udde som är drygt en kilometer lång.
 North of Hammaro Church is Hammars udde. 
This is Hammarös largest and Värmland’s 
second largest graveyard from the Iron Age. 
Many protected species grow here e.g. orchids. 
Pilgrim path: In 2012 a Pilgrim path was 
inaugurated on Hammars udde and is more 
than one kilometer long.

Skärgårdsmuseum	
www.hammaro.se | +46 (0) 54 515190

Ett museum intill klipporna vid Vänerns strand. 
Grunden för museet är den unika samling 
föremål från det gamla vänerfisket som testa-
menterades till kommunen. 
 A museum right by the shore of Lake Vänern. 
The basis of the museum is the unique collection 
of objects from the old Väner fishery that was 
donated to the municipality.

Hammarö	Art	Gallery
www.hammaroartgallery.se | +46 (0)70 23 29 887

Besök ett stilfullt galleri med konst i alla dess 
former och träffa konstnärerna bakom verken. 
Galleriet har en gästutställardel samt en 
permanent yta med konstverk från medlemmar 
av Hammarö Konstförening.
 Visit a stylish gallery with art in all its forms 
and meet the artists behind the artwork.
The gallery has a guest exhibitor section and a 
permanent surface with artwork from members 
of Hammarö Konstförening.

Munkfors

Erlandergården
www.erlandergarden.se | +46 (0) 552 30103

Före detta statsminister Tage Erlanders 
födelsehem. Minnesgården innehåller en över-
skådlig utställning över Tages verksamma liv.
 Erlandergården. Former Prime Minister Tage 
Erlander’s birthplace. The memorial estate 
includes an exhibition of Tages life.

Ransäters	Hembygdsgård
www.ransater.com | +46 (0) 763 081957

En av Sveriges största hembygdsgårdar med 
dussinet museer. Sommartid arrangeras flera 
stora evenemang med tusentals besökare, 
bl.a. Värmlänningarna, Bälgspel vid landsvägs-
kanten och Nordic dog show.
 One of Sweden's largest homesteads with a 
dozen museums. In summer, several large events 
are arranged with thousands of visitors.

Bruksparken
www.visitmunkfors.se | +46 (0) 563 541081

Ett vackert och kulturellt område vid Klarälven. 
Här finns bl.a. Klarälvens högsta naturliga 
vattenfall, Hästskoholmen naturreservat, 
Gamla brukets museer med Sveriges första 
Martinverk samt ett modellmuseum, Fridolf 
Rhudin museet och Laxholmen kulturhus.
 A beautiful and cultural area by river Klarälven. 
Here you'll find Klarälvens highest natural 
waterfall, Hästskoholmen nature reserve, the 
old mill museums with Sweden's first Siemens-
Martin plant as well as the museum of the 
Swedish comedian Fridolf Rhudin and more. 

Laxholmen	Kulturhus	i	Munkfors	
www.visitmunkfors.se | +46 (0) 563 541081

Konsthall med gästutställningar sommartid 
samt en donerad permanent konstsamling av 
skulpturer.
 Art gallery with guest exhibitions in the 
summer and a donated permanent art collection 
of sculptures.

Torsby

Älvens	Hus
www.klaralvensfiskecenter.se | +46 (0) 563 81470

En utställning om naturen och historien runt 
Klarälven. Fiskecenter med put-and-take sjö 
och fiskeshop.
 An exhibition of the history, biology and 
hydrology of the Klarälven river. Fishing center 
with a put-and-take lake and a fishing store.

Branäs
www.branas.se | +46 54 132 600

Här hittar du familjevänliga cykelleder, padel-
bana och discgolfbana. I närområdet finns det 
dessutom möjlighet för fiske, vandring, SUP 
och trailrunning. 
 Here you will find family-friendly cycle paths, 
paddle track and discgolf track. In the area there 
are also opportunities for fishing, hiking, SUP 
and trail running. 

Naturpralinen
www.naturpralinen.se | +46 (0) 564 10070

En chokladfabrik med handgjorda praliner 
och egentillverkad italiensk glass. Guidade 
turer i chokladfabriken. Sommartid finns 
café på trevlig uteservering.
 A chocolate factory with handmade choco-
lates and homemade Italian ice cream. Guided 
tours of the chocolate factory. Summertime is 
there also a café on a nice outdoor terrace. 

Utmarksmuseet	med	Pilgrimstapeten
www.utmark.se | +46 (0) 564 43105

Här hålls utställningar som på olika sätt 
skildrar människors liv i bygden, med jakt och 
fiske, förr och nu. Pilgrimstapeten är ett 40 
meter långt broderi som skildrar pilgrimernas 
färd från Hammarö till Trondheim, från medel-
tid till nutid.
 The pilgrim Tapestry is a 40 meter long 
embroided linnen tapestry. It tells the fantastic 
picture-story of the pilgrim´s journey between 
Hammarö in Värmland/Sweden and Trondheim 
in Norway.

Forshaga

Forshagaforsens	lax-	och	öringsfiske
www.forshagaforsen.com | +46 (0) 54 876830

Klarälven går som ett blått band genom Forshaga 

och erbjuder exklusivt lax- och öringsfiske i 

Forshagaforsen.

 Klarälven runs like a blue ribbon through For-
shaga and offers exclusive salmon and trout fishing 
in Forshagaforsen.

Gamla	Kraftstationen	i	Deje
www.gamlakraftstationen.se | +46 (0) 72 5890071

Unik konsthall och kulturarena intill den 
mäktiga Dejeforsen i Klarälven. Ekologiska 
Culinarum Café förhöjer upplevelsen.
 The old Hydroelectric power plant in Deje, 
called Gamla Kraftstationen. The industrial 
building is today a cultural place for theater, 
art and music. 

Dömle	Herrgård
www.domle.se | 0552-417 50

På Dömle Herrgård Spa & Resort kan du njuta 
av underbar miljö, spa och god mat.
I närheten finns också en 18-håls golfbana och 
andra aktiviteter. 
 At Dömle Herrgård Spa & Resort you can en-
joy a wonderful environment, spa and good food. 
There is also an 18-hole golf course and other 
activities nearby.

Karlstad

Sandgrund	Lars	Lerin
www.sandgrund.org | +46 (0) 54 100780

Missa inte ett besök hos en av Nordens främsta 
akvarellister och hela Sveriges älsklingskonst-
när – Lars Lerin. I konsthallen kan du se hans 
storslagna målningar, i lokalerna som tidigare 
var danspalatset Sandgrund. Här finns även 
en museibutik, ett kafé och plats för inbjudna 
konstnärer att visa upp sina verk.
 Do not miss the work of one of the Nordic 
region's foremost water-colour painters and all 
of Sweden's favourite artist – Lars Lerin. In the 
art gallery next to the banks of the Klarälven 
river, you can see his magnificent paintings, in 
a building that was once a dance hall. There 
is also a museum shop, a café and a place for 
invited artists to exhibit their work.

Mariebergsskogen
www.mariebergsskogen.se | +46 (0) 54 5402750

I Karlstads stadspark, Mariebergsskogen, som 
ligger precis vid vattnet, finns massa kul för 
alla åldrar. Här kan hela familjen uppleva djur 
och natur på nära håll, både inne på Naturum 
Värmland och ute i Lillskogen. Gå på upptäckts-
färd i lekträdgården, spela minigolf, åk med 
rundturståget, bada vid stranden och ta en fika- 
paus i gröngräset eller på något av kaféerna. 
Parken är öppen alla dagar året om. Fri entré.
 Located right by the water, Karlstad's city 
park – Mariebergsskogen – offers lots of fun for 
all ages. Here, the whole family can experience 
animals and nature up close, both inside at 
Naturum Värmland and outdoors in Lillskogen. 
Go exploring in the playground, play mini golf, 
take the mini-train tour, swim at the beach and 
take a coffee break on the lawn or at one of the 
cafes. The park is open every day of the year. 
Free entrance.

Värmlands	Museum
www.varmlandsmuseum.se | +46 (0) 54 7011900

Mitt på Sandgrundsudden i centrala Karlstad, 
bland lekparker, badbryggor och vackra 
promenadstråk hittar du Värmlands Museum, 
ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer. 
Här samsas spännande utställningar med 
butik, restaurang, barnutställningar, framtids-
labb och mycket mer.
 You’ll find Värmlands Museum in the heart 
of Sandgrundsudden in the centre of Karlstad, 
amidst playgrounds, bathing jetties and beautiful 
walkways. Here you can enjoy exhibitions, a shop 
and restaurant, children's exhibition, future lab 
and much more.
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Älvens Hus

Naturpralinen

Utmarksmuseet med Pilgrimstapeten

Branäs
Klarälven är Sveriges längsta älv 
med omkring 460 kilometer. 300 
kilometer rinner i Sverige och 
resterande i Norge med mynning i 
Vänern. Älven används till många 
olika aktiviteter såsom kanot, kajak, 
flottfärder, fiske etc.

The river Klarälven is the longest 
river in Sweden with approximately 
460 kilometres. 300 kilometres flows 
in Sweden and the rest in Norway. 
The river’s outfall is in lake Vänern. 
The river is used for many different 
acitivities such as canoeing, kayaking, 
rafting, fishing etc.

Klarälven

E45/E16

Hagfors

Torfolk	Gård
www.torfolk.se | +46 (0) 563 72368

Torfolk Gård odlar ekologiska grönsaker, 
tillverkar sylt, saft och marmelad.  Produkterna 
finns att köpa i den mysiga gårdsbutiken. De 
tar också emot grupper för rundvandring på 
gården.
 The farm at Torfolk grows organic vegetables, 
manufactures jam and lemonade. The products 
are available in the farmshop and they also 
arrange guided tours around the farm for 
visitors.

Hagfors	Järnvägsmuseum
www.visithagfors.se | +46 (0) 563 14900

På Hagfors Järnvägsmuseum kan du se gamla 
ånglok och vagnar. Härifrån avgår vårt turist-
tåg och du kan även passa på att ta en dressin-
tur. Missa inte att möta Monica Zetterlund i 
bild och ton på Hagfors Minnesmuseum.
  At Hagfors Railway Museum you can see old 
steam locomotives and wagons. Our tourist train 
departs from here and you also have the opportu-
nity to take a trolleytour. And don't miss meeting 
Monica Zetterlund in picture and tone at Hagfors 
Memorial Museum.

Sun	Dance	Ranch
www.sundanceranch.eu | +46 (0) 563 40122

Sun Dance Ranch är en westernranch som 
ligger vackert vid Klarälvens strand. Här kan 
du njuta av naturen från hästryggen, ta en fika 
i saloonen eller shoppa i butiken.
 Sun Dance Ranch is a western ranch located  
by the river Klarälven. Here you can enjoy the 
beautiful nature from the horseback, have a cup 
of coffee in the saloon or buy some nice things in 
the shop.

Brattfallet/Halgåleden
www.visithagfors.se | +46 (0) 563 18750

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall där 
Halgån rinner genom en kanjon. Här utgår tre 
vandringsleder och området är i vissa delar 
tillgänglighetsanpassat för hjulburna.
 Brattfallet is a 10 metre high waterfall where 
the river Halgån flows through a canyon. Three 
hiking trails start from Brattfallet and parts of 
the area is adapted for people in wheelchair.

Brigadmuseum 
www.brigadmuseum.se | +46 (0) 54 158060

Brigadmuseum är ett militärt upplevelse-
museum för alla! Följ med på en tidsresa från 
1945–1991 och se hur Kalla kriget påverkade 
Sverige. Utställningarna är interaktiva och 
det mesta får du klättra på, röra vid och utfor-
ska med alla dina sinnen. Prova uniformer, 
ratta en militärjeep och testa skjutsimulatorn. 
Behöver du en paus finns det hembakt fika i 
kaféet.
 Brigadmuseum is a military experience 
museum for everyone! Join us on some time 
travel from 1945 to 1991 and see how the Cold 
War affected Sweden. The exhibitions are inter-
active and you can climb, touch and explore with 
all your senses. Try on uniforms, steer a military 
jeep and test the shooting simulator. When you 
need a break, there are refreshments in the café.
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