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Yttrande, Trafiksäkerhet i Molkom 
Dnr KFN-2011-243     Dpl 70 
 
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är i korthet att på olika sätt tillgodose 
medborgarna inom Karlstads kommun en god, meningsfull fritid. Detta gör 
förvaltningen på många olika sätt och genom många olika parametrar.  
 
Viktiga parametrar är att företräda barn och ungdomar i samhället, en annan 
parameter är att på olika sätt stimulera människor till rörelse dvs uppmuntra lusten 
till motion, en tredje parameter är det turistiska perspektivet för boende och 
besökare till kommunen osv….. 
 
När det gäller ” Trafiksäkerhet i Molkom ” kan inte förvaltningen yttra sig i 
detaljer utan väljer att uttala sig mer generellt. 
 
1 Mycket viktigt och rätt att kartlägga Molkombornas egna åsikter och ta vara på 
de lokala invånarnas kunskap och åsikter om hur trafiksäkerheten i Molkom bör 
vara. Denna kunskap bör ligga till grund för kommunens fortsatta trafikarbete i 
samhället med omnejd. Barnperspektivet ska vara styrande i tankegångarna. 
 
2 Viktigt att först genomföra en bra och säker trafikmiljö i samhället Molkom. Här 
bör tydliggöras viktiga målpunkter – dvs platser som oftast är besöksfrekventa – 
som Molkomborna besöker dagtid, kvällstid och helger. 
 
3 Molkoms centrala trafikmiljö bör planeras och kopplas ihop med gc-vägar till de 
närliggande mindre tätorterna nära Molkom i ett tidigt skede. Viktigt ur ett 
demokratiskt synsätt, bra ur miljösynpunkt och ökar lusten att cykla mellan 
samhällena. 
 
4 De gc-vägar utanför samhället Molkom kan kanske även utvecklas eller 
samordnas med cykelstråk/leder till besöksvärda platser inom närområdet, vilket 
gagnar invånarna i Molkomsområdet men även har ett stort värde för 
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besökare/turister till Karlstads kommun. Den ”enkla” turismen har de senaste åren 
ökat i Värmland och med den ”vildmarkskultur-natur” som finns i Molkoms- 
området bör detta på olika sätt uppmärksammas. 
 
5 Markant poängtering i det viktiga med planfria korsningar riksväg 63 till 
badplats, Upperud och kyrkan med dess olika verksamheter. 
 
6 Kopplingen Ängsbacka kursgård – Molkoms centrum bör särskilt accentueras 
eftersom Ängsbackas verksamhet växer och har ett internationellt genomslag vilket 
bör uppmärksammas. 
 
7 Gc- vägar, cykelleder, vandringsleder, badplatser, idrottsplatser, fiskeplatser och 
liknande friluftsanläggningar bör kopplas ihop/anknytas på ett lätthittat och 
informativt sätt. 
 
8 Kommer järnvägsstationen få ökad betydelse i framtiden? Kommer det gå 
persontrafik till Molkom inom överskådlig framtid ? Hur kan denna frågeställning 
påverka resevanor i Molkom ? 
 
9 Poängtering av vikten av informationstavlor, väghänvisningsskyltar, 
platskunskapsinformation och liknande beskrivningar är av oerhörd vikt och ökar 
intresset för Molkom med omnejd.  
 
10 Klarälvsbanan har ju blivit inte oväntat en succé och dessutom länkar banan 
kommuner i Värmland. En viktig idè vore att hitta en lämplig anknytning till 
Klarälvbanan med Molkom västerut mot Deje. 
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