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Cykelväg mellan Mölltorp och Hjo 
Miljöpartiet vill att det ska vara säkert, bekvämt och snabbt att ta sig fram på cykel iKarlsborg 
kommun. Insatser ska inriktas på att skapa trafiksäkra trafikmiljöer, där oskyddade trafikanter är högt 
prioriterade. För ökad trafiksäkerhet handlar det om att separera cykel och biltrafik. Vi ser med mycket 
stor glädje på den nyligen fllrdigställda cykelvägen mellan Karlsborg och Mölltorp; nu föreslår vi en 
förlängning av cykelvägen mellan Mölltorp och Hjo längs med den hårt trafikerade 195:an fOr att ge 
fler invånare möjligheten att välja cykeln - även över kommungränsen. 

Bakgrund 

På många håll i kommunen är det ännu omöjligt att välja cykel framför bilen. Det gäller framför allt på 
den starkt trafikerade väg 195 med sina många långtradare. Behov finns att bygga säkra cykel banor för 
att kunna ta sig från kommunens södra delar in till skolor, affllr och fritidsaktiveter, samt inte minst 
busshållplatsen vid väg 49 i Mölltorp. I takt med att alltfler väljer elcykel i stället fOr andrabil i många 
familjer, behöver säkra vägar byggas fOr att barn och ungdomar på egen hand ska kunna ta sig till tex. 
träningen eller bussen. Behoven är lika stora på andra sidan kommungränsen och in till Hjo. 
Sommartid söker sig många från Hjo kommun till Breviks stränder, varfOr en cykelväg hela vägen 
skulle få fler att kombinera bad med en cykelutflykt sommartid. En cykelväg mellan Mölltorp och Hjo 
skulle även göra att det fanns möjlighet att välja cykel hela vägen mellan Karlsborg och Hjo, och 
skapa större möjlighet till utbyte mellan kommunerna för såväl arbetspendling som fritidsaktiviteter. 

Bättre cykelmöjligheter mellan kommunerna stärker hela regionen, vilket har stor betydelse fOr 
turistnäringen runt Vättern. Fördelar med att bygga hela sträckan Mölltorp-Hjo på samma gång är 
många, inte minns ekonomiska när kommunerna har möjlighet att gemensamt planera banan 
tillsammans med Trafikverket, samt söka externt stöd. Det kan också leda till att fler kommuner runt 
Vättern samarbetar fOr att på sikt bygga cykelväg runt hela sjön. 

Därmed föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar: 

att investering aven cykelväg längs med 195 från Mölltorp till kommungränsen mot Hjo söder 
om Brevik, som förbinds med säker undergång under väg 49, görs. 

att kontakt tas med Hjo kommun för att på samma gång planera en cykelväg hela vägen mellan 
Mölltorp och Hjo, samt söka gemensam kontakt med Trafikverket och möjliga externa 
finansiärer för hela sträckan. 
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