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1. Bakgrund
Mera Molkom har på uppdrag av invånarna i Molkom, tagit initiativet
till en utredning av hur trafiksäkerheten för gående och cyklister kan
förbättras. Detta arbete har skett i samråd med enskilda
medborgare och olika intresseorganisationer i Molkom.
Olika aspekter av trafiksäkerheten i Molkom har utretts och
dokumenterats i flera omgångar.
o Centrumanalys - Sweco
o Projekt Molkom 2015 - Företagargruppen/Medborgarkontoret
o Molkom - en ortsanalys 2007 - Karlstad kommun
o Analys av cykelvägnät - Karlstad kommun
o Översiktsplan 2010 - Karlstad kommun
o Sträckstudie – Vägverket (Pågående)
Detta dokument sammanfattar de problemområden och brister som
finns i Molkoms trafikmiljö, och innehåller konkreta förslag på
lösningar. Som förankrats hos lokala organisationer och granskats
av experter på Karlstad kommun och den lokala Räddningstjänsten.
Vår målsättning har varit att kartlägga vad ortsborna tycker,
sammanfatta detta och komma med genomarbetade och
välförankrade förslag och lösningar. Samt att öka möjligheterna till
rekreation ex. cykling, inlines, rulllskidor, joggning, promenader och
därigenom främja folkhälsan och besöksnäringen i Molkom.
Kartor
Vi har markerat och illustrerat den befintliga situationen och de
önskvärda förändringarna i ett antal kartbilder (se bilaga 1-3).
Cykelvägarna har kategoriserats enligt följande (se bilaga 3)
1. (K1) Befintliga godkända cykelvägar
2. (K2) Undermåliga cykelvägar som behöver restaureras
3. (K3) Cykelväg saknas helt och/eller befintligt cykelstråk behöver
kompletteras.
4. (K4) Omarkerade cykelleder som behöver skyltas och markeras
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2. Inledning
Det finns ett antal generella faktorer som har stor betydelse för
trafiksäkerheten.
o Hastigheten är en av de viktigaste faktorerna för
trafiksäkerheten. Oavsett vad som föregått olyckan är
hastigheten avgörande för hur svårt människor skadas i en
trafikolycka. Hög hastighet bidrar också till att olyckor
överhuvudtaget inträffar.
o Standard, drift och underhåll på gång- och cykelytor har stor
betydelse för singel-olyckor med fotgängare och cyklister.
o Komplexa och farliga trafikmiljöer behöver identifieras och
åtgärdas.
o Ett säkert trafiknät kräver också punktåtgärder för lägre
hastighet vid särskilt utsatta platser, exempelvis gång- och
cykelpassager då fotgängare och cyklister är utsatta i trafiken.
o Det finns även grupper som saknar förutsättningar att i alla lägen
förstå och/eller klara av trafiken och trafiksystemet. Detta gäller i
hög grad barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
o Att trafikmiljön anpassas till invånarnas rörelsemönster under
både dag & kvällstid. Detta har ej utretts i Molkom.
o Att separera hårda och mjuka trafikantgrupper har stor betydelse
för trafiksäkerheten.
Trafiksäkerheten i Molkom med omnejd är eftersatt, cykelbanor och
gångstråk är inte sammanhängande och nödvändig skyltning
saknas. De gång och cykelstråk som finns är till största delen av
bristande kvalitet vilket utsätter cyklister, gående och andra
trafikanter för onödiga risker. Den rådande situationen har gjort att
cykeln och i förlängningen busstrafiken till ett dåligt alternativ till
biltrafiken.
En genomgripande förändring behövs där cykel och gångbanor på
ett säkert sätt integreras i den befintliga trafikmiljön. Invånarnas
rörelsemönster och primära besöksmål under hela dygnet måste
återspeglas i olika åtgärder för att höja trafiksäkerheten till en
acceptabel nivå.
Vi har under vårt arbete inspirerats av det arbete och de resurser
som lagt ned på att skapa en attraktiv och säker trafikmiljö för
fotgängare och cyklister i Karlstad och på andra platser i Europa ex.
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Danmark och Holland. Vår ambition är bidra till en sådan utveckling
för Molkoms 3700 invånare.

3. Sammanfattning
Vi vill genom detta arbete skapa en modell för lokal samverkan runt
trafiksäkerhet och cykelvägar. Vi har under arbetets gång haft
öppna möten där vi genomfört en kartläggning av farliga
trafikmiljöer i Molkom, och jobbat fram konkreta förslag på hur
trafikmiljön för både gående och cyklister kan förbättras. Vår
målsättning är att höja säkerheten i trafiken. Och samtidigt skapa
förutsättningar för att cykeln ska bli ett reellt alternativ till bilen för
både Molkomsbor och turister.
Vi har gjort följande prioritering utifrån vår riskanalys.
1. Farliga trafikmiljöer utmed riksväg 63 och länsväg 240 ex.
på/avfarter, övergångar (Inom tätbebyggt område)
2. Skapa säkra övergångar för gående och cyklister i centrala
Molkom
3. Knyta ihop gångbanor och cykelleder i centrala Molkom
4. Cykelleder mellan Molkom och närliggande orter
5. Cykelleder till/mellan besöksmål i Molkomstrakten
Dokumentet kommer att förmedlas till berörda politiker och
myndigheter efter en remissrunda i Molkom (se sidan 14).

4. Farliga trafikmiljöer utmed riksväg 63
Riksväg 63 ligger som en barriär mellan centrala Molkom och flera
av ortens största besöksmål såsom Molkomssjön, Industriområdet,
Kyrkan, Badplatsen, Hembygdsgården, Borssjön samt flera
bostadsområden. Dess sträckning genom Molkom innehåller ett
antal mycket trafikfarliga platser.
Det har dessutom installerats vajerräcken både österut och västerut
som mer eller mindre isolerat Molkom, och gjort det omöjligt för
pendlare och fritidscyklister som är beroende av riksväg 63 att
använda cykeln som färdmedel.
Generella förslag till åtgärder
o A: Från Karlstad: Sänk hastigheten till 50km/h 50m före den
östra avfarten till Molkomsbadet fram till backen jämsmeds
Nyeds skola.
o B: Från Filipstad: Sänk hastigheten till 70km/h före avfarten
till länsväg 240 vid OK/Q8.
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o C: Separat cykelväg parallellt med 63:an västerut mot
Vallargärdet och Klarälvsbanan som leder till Karlstad. Samt
österut mot Brattforshedens naturskyddsområde som är
Molkomstraktens största friluftsområde.

Farliga trafikmiljöer - Riksväg 63
Följande punkter finns markerade på kartan i bilaga 1A och 1B.
1. Busshållplats/Avfart till Ängsbacka och Björketorp
Beskrivning
På och avfart till Västby, Ängsbacka kursgård, Björketorp,
Strand, Molkom (boende på norra sidan av järnvägen)
strandpromenad och cykelväg, busshållplats på båda sidor om
vägen. Samt säker övergång över 63:an
Brister
Säker överfart över 63:an saknas för gående och
bussresenärer. Trafikfara när bilar ska korsa 63:an. Gång &
cykelstig saknas till busshållplatserna
2. Gångväg och In/Utfart badplats väster
Beskrivning
Av och påfart till badplats, gång och cykelväg.
Brister
Skylt för badplats/rastplats saknas
3. Utfart boende
Beskrivning
Utfart privatbostäder, (två st.)
Brister
Säker utfart/övergång från de privata fastigheterna saknas.
4. Gångväg och in/Utfart badplats öster
Beskrivning
Av och påfart till badplats, gång och cykelväg.
Brister
Trafikfara när bilar ska korsa 63:an. Skylt för badplats/rastplats
saknas.
5. Utfart boende
Beskrivning
Av och påfart från bostadsområde.
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Brister
Säker utfart/övergång från de privata fastigheterna saknas.
Gång & cykelväg ansluter ej till badplatsen.
6. Övergångsställe vid busshållplats
Beskrivning
Påfart buss, överfart gående och cykelväg (Busshållsplatsen
ska byggas om).
Brister
Säker övergång över 63:an saknas för fotgängare och cyklister.
7. Avfart till Centrala Molkom
Beskrivning
In och utfart och den primära accesspunkten till Molkoms
centrum och naturlig överfart till Molkomssjön/Molkomsbadet.
Brister
För hög hastighet på 63:an och bristfälliga avfartsmöjligheter
för resenärer till Molkom och Molkoms centrum. Den optimala
lösningen vore en utsmyckad rondell. Detta skulle ge Molkom
en säker och attraktiv infart vilket skulle gynna handeln.
8. Gång och cykelväg vid riksväg 63
Beskrivning
Överfart, gång och cykelväg.
Brister
Gång och cykelväg parallellt med 63:an saknas helt vilket
skapar en osäker trafikmiljö. Sträckningen mellan avfarten till
Ängsbacka och den östra avfarten till väg 240 är det primära
gång och cykelstråket på Molkoms södra sida. Det behövs även
en säker gångväg för de skolbarn som pendlar mellan
busshållplatsen och Nyeds skola via Preem/Time. De passerar
regelbundet över Storgatan och över 63:an där det saknas
både trottoarer och säkra övergångsställen.
9. Väg till Bruksparken
Beskrivning
Av och påfart bostadsområde.
Brister
Osäker utfart från Åsvallabacken till riksväg 63.

10. Korsning Tennisvägen och länsväg 240
Beskrivning
Korsning Molkoms centrum, kyrkan, Skattkärrsvägen.
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Brister
Primärt gång & cykelstråk med mycket biltrafik där det saknas
säkra övergångsställen. Detta kan lösas på effektivt och
attraktivt sätt med en utsmyckad rondell och gångfällor.

11. Avfart vid Upperud
Beskrivning
Av och påfart till Nyeds hembygdsgård och bostäder.
Brister
Avfartsfält för trafik som ska korsa 63:an saknas.

12. Korsning Hembygdsgården och länsväg 240
Beskrivning
Av och påfarter till Hagfors och Nyeds hembygdsgård.
Brister
Säker övergång för gående & cyklister saknas. Avfartsfält för
trafik i båda riktningar på 63:an saknas.

5. Farliga trafikmiljöer utmed länsväg 240
Länsväg 240 ligger mellan centrala Molkom och det östra
industriområdet. Den korsas av både cykelleder och vandringsleder.
Och är den primära cykelleden mellan Molkom och Tidafors
Generella förslag till åtgärder
o A: Vägbanan är mycket smal norr om brandstation och en
separat gång & cykelväg saknas utmed Länsväg 240 från
OK/Q8 norrut mot Tidafors trots att detta är ett primärt
pendlingsstråk för gångare och cyklister.
o B: Hastigheten är ofta för hög och en skylt med den aktuella
hastighetsgränsen (70km/h) behövs i backen upp mot
Ottersäng.

Farliga trafikmiljöer - länsväg 240
Följande punkter finns markerade på kartan i bilaga 1C.

1. Korsning Länsväg 240 och Stationsgatan
Beskrivning
Fyrvägskorsning som är en farlig övergång för både gående och
cyklister. Utfart för utryckningsfordon
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Brister
En säker utfart för utryckningsfordon från brandstationen
saknas. Säkra övergångsställen för gångare och cyklister
saknas. Räddningstjänstens förespråkar en rondell.

2. Korsning Länsväg 240 och Ottersvägen
Beskrivning
Farlig korsning med mycket dålig sikt.
Brister
Avfartsfält saknas och sikten är mycket dålig. Mycket farliga
utfarter från fastigheterna vid Ottersäng.

6. Farliga trafikmiljöer i Molkom
Det är idag rent ut sagt livsfarligt att cykla och gå längsmed riksväg
63 och länsväg 240. Det finns även flera mycket farliga trafikplatser
i centrala Molkom bl.a. överfarter till några av ortens främsta
besöksmål som helt och hållet saknar övergångsställen.
Generella förslag till åtgärder
o A: Underhållet av vägar och trottoarer är eftersatt på många
ställen i Molkom. Vilket resulterat i ett flertal sprickbildningar
och ojämnheter. Detta behöver åtgärdas för att skapa en
säker och attraktiv trafikmiljö där cykeln är ett självklart
alternativ för både gamla och unga.

Farliga trafikmiljöer - Molkom
Följande punkter finns markerade på kartan i bilaga 1D.

1. Övergång över väg 63 vid bensinmack
Beskrivning
Oskyddad övergång från centrala Molkom till Molkomssjön och
ortens primära badplats.
Brister
Rondell och tydligt markerade övergångsställen. Se kapitel 4,
punkt 6.

2. Övergång över väg 63 vid kyrkan
Beskrivning
Oskyddad övergång från centrala Molkom till Kyrkan, bruket
och Borssjön.
Brister
Rondell och tunnel för gående och cyklister. Se kapitel 4, punkt
10.
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3. Infart till bostadsområde och hembygdsgård
Beskrivning
Infart till bostadsområde och hembygdsgård för trafik österifrån
på riksväg 63.
Brister
Avfartsfält till bostadsområde och hembygdsgård saknas för
trafik österifrån på riksväg 63.

4. Övergång vid korsning väg 63 och 240
Beskrivning
Oskyddad övergång från centrala Molkom till hembygdsgården
och bostadsområde.
Brister
Tydligt markerade övergångsställen. Se kapitel 4, punkt 12.

5. Viadukt under järnvägen på Storgatan
Beskrivning
Farlig genomfart för gående och cyklister som orsakat flera
incidenter. Otryggt att gå även på trottoaren eftersom
passagen är trång och incidenter inträffar särskilt vid dåligt
väglag. På trottoaren trängs ibland fotgängare med cyklister
eftersom det upplevs otryggt att cykla längs körbanan genom
viadukten.
Risk för blixthalka eftersom dagvatten rinner över vägbanan.
Brister
Undersök om det är möjligt att skapa en säkrare lösning för
cyklister genom viadukten. Sätt upp räcke som avgränsar
gångbanan från körbanan. Led bort dagvatten som rinner över
körbanan i kurvan. Det blir snabbt blixthalka eftersom sand och
salt spolas bort eller kapslas in av is.

6. Övergång på Stationsgatan vid Ullbädden
Beskrivning
Cyklister och gående som kommer på Stationsgatan från
Stationshuset på cykelvägen på den västra sidan tvingas att
korsa Stationsgatan strax innan butiken Ullbädden.
Brister
Det saknas en tydligt markerad övergång för gångare och
cyklister.
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7. Övergång vid konsumbutiken i Molkom
Beskrivning
Det är idag onödigt riskabelt att ta sig över både Stationsgatan
och Tvärgatan vid Konsumbutiken och äldreboendet.
Brister
Det saknas markerade övergångsställen.

8. Bäckpromenaden
Beskrivning
Ingen säker övergång över Skolgatan till skola, bibliotek och
sporthall
Brister
Det saknas ett markerat övergångsställe

9. Järnvägsövergång vi järnvägsstation
Beskrivning
Mycket farlig obevakad övergång vid järnvägsstationen där
flera farliga incidenter inträffat med barn inblandade (Trafiken
kommer att utökas enligt Trafikverket).
Brister
Det saknas ett väl markerat övergångsställe med signaler och
det är för hög hastighet för barn, handikappade och äldre.

10. Järnvägsövergång vid Graningeskolan
Beskrivning
Mycket farlig övergång vid Graningeskolan där flera incidenter
inträffat (Trafiken kommer att utökas).
Brister
Järnvägstrafiken har för hög hastighet för barn, handikappade
och äldre. Hastigheten orsakar även onödigt buller för
bostadshusen jämsmed järnvägen

11. Korsning Bäverstigen och Vadmansvägen
Beskrivning
Stökig trafikmiljö där Trafikanter på Bäverstigen ska lämna
företräde för trafikanter på Vadmansvägen. Samt en omarkerad
återvändsgränd.
Brister
Farlig korsning med dålig sikt där det saknas företrädesskylt.
Omarkerad återvändsgränd.
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7. Cykelleder och gångstråk i Centrala Molkom
Cykeln borde vara ett naturligt transportmedel i centrala Molkom för
både barn och vuxna. Huvudparten av cykelstråken i Molkom är av
mycket låg kvalité och behöver på ett säkert sätt integreras i den
befintliga trafikmiljön. Orten har ett antal huvudstråk av skiftande
kvalitet som är markerade i blått på bilaga 3.
Generella förslag till åtgärder
o A: Det finns några få avsnitt som kan klassas som cykelbanor
men dessa är inte är sammanhängande. Lösningen är att
binda ihop de fragmenterade avsnitten och bilda ett
sammanhängande cykelvägnät, med en cykelslinga runt hela
Molkom som är separerad från huvudlederna.
o B: Samtliga cykelvägar och gångbanor behöver markeras och
skyltas för att skapa en säker och trygg trafikmiljö.

8. Cykelleder mellan Molkom och närliggande
orter
Det är idag svårt att ta sig mellan Molkom och närliggande orter.
Cyklister och gående tvingas bitvis att ta sig fram på riksväg 63 och
länsväg 240 som bitvis försetts med vajerräcken. Denna åtgärd har
dessvärre spärrat av de traditionella cykelstråken och omöjliggör
alla former av cykeltrafik för pendlare och fritidscyklister. De orter
som vi tar upp är Älvsbacka, Tidafors, Rådom, Acksjön, Hedås,
Blombacka, Lindfors, Brattforsheden och Vallargärdet. o.b.s. Det är i
dagsläget cyketrafiken till Brattfors och Vallargärdet som berörs av
vajeräcken.
Det är relativt små insatser som krävs för att skapa farbara
cykelvägar. Det behövs några kortare partier med separerade
cykelvägsbanor som knyter ihop de befintliga vägnäten som löper
parallellt med riksväg 63 och länsväg 240. Flertalet av dessa
behöver ej asfalteras utan kan grusas då de primärt används under
den snöfria perioden av året. Närliggande orter finns markerade på
kartan i bilaga 2.
Generella förslag till åtgärder
o A: Skapa säkra gång och cykelbanor mellan Molkom och
Tidafors och vidare till Älvsbacka.
o B: Skapa säkra gång och cykelbanor mellan Molkom och
Lindfors och vidare till Mangenbaden och Brattfors
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o C: Skapa säkra gång och cykelbanor mellan Molkom och
Vallargärdet där det går att ansluta till Klarälvsbanan.

Farliga trafikmiljöer
Följande punkter finns inte markerade på kartan.

1. Utfart från Högåsvägen till riksväg 63
Beskrivning
Södra utfarten från Högåsvägen till riksväg 63 har dålig sikt och
är farlig för cyklister. Högt gräs på sommaren och snö på
vintern. Det finns dessutom vajerräcken som skapar osäkerhet.
Brister
Farlig utfart med dålig sikt från Högåsvägen ut på 63:an.

2. Utfart från Borserudsvägen till riksväg 63
Beskrivning
Korsningen Borserudsvägen och riksväg 63 har dålig sikt när
man ska svänga vänster mot Filipstad
Brister
Farlig utfart med dålig sikt från Borserudsvägen ut på 63:an.

3. Lövåskorset
Beskrivning
Mycket farlig korsning med dålig sikt
Brister
Farlig korsning med dålig sikt där företrädesskylt saknas på
vägen från Norum till väg 240.

9. Cykelleder till besöksmål i Molkomstrakten
Det finns ett antal mycket fina vandrings och cykelleder från Molkom
till ett flertal populära besöksmål. Dessa cykelleder behöver ses över
då vissa avsnitt löper längs med riksväg 63 och länsväg 240. Det är
idag mycket riskabelt att ta sig fram med cykel då flera avsnitt har
försetts med vajerräcken, vilket omöjliggör alla former av gång och
cykeltrafik. Framförallt på riksväg 63 mot Brattforsheden
(Mangenbaden) och mot Vallargärdet (Klarälvsbanan). Vid dessa
partier behöver det befintliga vägnätet kompletteras med säkra
cykelvägar. Samtliga cykelleder behöver markeras och förses med
skyltar. Cykelbanan ska om möjligt ej förläggas där det finns stora
höjdskillnader och buller, för att göra den så attraktiv som möjligt.
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Besöksmål
Besöksmålen är numrerade och utmärkta på kartan i bilaga 2.

1. Ulvsby/Vägen till Karlstad
Beskrivning
Närmsta matvarubutik utanför Molkom, Fiske i Alstern.
Brister
En säker Cykelled saknas från Molkom för pendlare och andra
cyklister.

2. Vallargärdet/Klarälvsbanan
Beskrivning
Accesspunkt till Klarälvsbanan den primära cykelvägen till bl.a.
Karlstad.
Brister
En säker Cykelled saknas från Molkom för pendlare och andra
cyklister.

3. Badplats
Beskrivning
Badplats på Gaperns västra sida

4. Badplats/Rastplats
Beskrivning
Badplats och rastplats vid Gaperns norra ända.

5. Fornminne Rudsberg
Beskrivning
Ett av Nyeds mest lättillgängliga och intressanta fornminnen.

6. Torrakberget
Beskrivning
Naturreservat

7. Torsked/Älvsbacka hembygdsgård
Beskrivning
Älvsbackas hembygdsgård ligger på sluttningen ner mot Östra
Örten på vägen till Butorp.

8. Älvsbacka
Beskrivning
Naturområde, Vandringsleder
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9. Björntjärn
Beskrivning
Flugfiske

10. Tidafors
Beskrivning
Kulturminne, Loppmarknad, Boulebana

11. Mangenbadet
Beskrivning
Badplats, campingplats, vandringsleder

12. Krigsflygfältet
Beskrivning
Militärflygfält, natur & kulturminne

13. Ångsågen
Beskrivning
Vandringsleder, Naturområde

14. Kittelfälten
Beskrivning
Vandringsleder, Naturområde

15. Brattfors/Lungälvsravinen (+ vägen till Filipstad)
Beskrivning
Vandringsleder, kulturminnen. Övernattingsmöjligheter.

16. Blombacka
Beskrivning
Bostadsområde, kulturminnen.

10.
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Analys av cykelvägnät - Karlstad kommun
Översiktsplan 2010 - Karlstad kommun
Sträckstudie – Vägverket (Pågående)
Projekt Full koll – Värmlandstrafik (Pågående)
Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik – Trafikverket
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 20102021 – Region Värmland
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Övrigt

Projekt – Full koll (SWECO)
Våra synpunkter på EU projektet ”Full koll” som omfattar en ny
busshållplats i Molkom, redovisas i ett separat Dokument:
Molkoms Busshållplats – Förslag och synpunkter
Projekt – Molkoms torg (Karlstad Kommun)
Våra synpunkter på Karlstad kommuns Torgprojekt i Molkom,
redovisas i ett separat Dokument: Molkoms Torg – Förslag och
synpunkter
Deltagare/Projektgrupp
o Mikael Bernholm – Mera Molkom
mail: mike@mikaelbernholm.com, tel 070-2619426
o Henry Wallebom – Mera Molkom
mail: tomtebo.w@telia.com
o Lennart Svensson – Hembygdsföreningen
mail: lennartimolkom@spray.se
o Helena Danielsson – Molkoms Medborgarkontor
mail: helena.danielsson@karlstad.se, tel 054-5402404
o Karl-Erik Sundström – Pensionär
o Lars- Olof Edholm – Räddningsverket
Remissförfarande
Dokumentet har skickats ut till ett antal remissinstanser (se nedan)
som fått 3 veckor på sig att komma med sina synpunkter.
Remissvaren har samlats in av Mikael Bernholm som är
dokumentansvarig. Han har sedan succesivt uppdaterat dokumentet
med de inkomna kommentarerna och synpunkterna.
Prioritering & Ansvar
Vi har sammanställt prioriteringslista för de olika punkterna i vår
utredning, I bilaga 4: Prioritering & Ansvar. I bilaga 4 finns även
information om vem/vilka myndigheter som har ansvaret för
respektive punkt.
Remissinstanser
o Räddningstjänsten i Molkom
o Svenska Kyrkan i Molkom
o Nyeds hembygdsförening
o Molkoms Folkhögskola
o Karlstad Kommun/Kultur & Fritid
o Karlstads cykelråd
o Nyeds skola
o Sunnanängs förskola
o Regnbågens förskola
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Daghemmet Blåklinten
Vuxenskolan i Molkom
Åsbacka (Carema)
Hemtjänsten i Molkom (Attendo care)
Molkoms familjedaghem
Ängsbacka kursgård
Fritidsgården i Molkom
Köpmannaföreningen
Företagarföreningen i Molkom
Sk Örnen (Orientering/Innebandy)
Molkoms Judo klubb
IF Nyedshov
PRO
SPF Milan
Zetterströms Rostfria AB
Calamo AB
Stena stål Molkom AB
WeldTec i Molkom AB
OutoKumpu
AB Molkoms bruk

Versionshantering
Dokument
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet

12.

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Molkom
Molkom
Molkom
Molkom
Molkom
Molkom
Molkom
Molkom
Molkom
Molkom
Molkom
Molkom
Molkom
Molkom

Version

Författare

Datum

0.10
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael

26/10 2010
23/11 2010
25/11 2010
30/11 2010
30/3 2011
6/4 2011
13/4 2011
27/4 2011
4/5 2011
22/10 2011
24/10 2011
1/11 2011
15/12 2011
16/12 2011

Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm
Bernholm

Bilagor
o
o
o
o
o
o
o

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1A 1B 1C 1D 2 3 4 -

Farliga trafikmiljöer riksväg 63
Farliga trafikmiljöer riksväg 63
Farliga trafikmiljöer länsväg 240
Farliga trafikmiljöer i centrala Molkom
Cykelleder och besöksmål i Molkomstrakten
Cykelleder i Molkom
Prioritering & Ansvar (separat dokument)
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Bilaga 1A
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Bilaga 1B

19/23

Mera Molkom

111216

Bilaga 1C
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Bilaga 1D
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Bilaga 2
Cykelleder och cykelstråk är markerade med röda och blå linjer
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Bilaga 3
Cykelleder och cykelstråk i centrala Molkom
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