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Fortsatt dialog om medfinansiering av färdigställande 
av Ölandsleden enligt tidigare avsiktsförklaringar och 
avtal 

 
 
 
Bakgrund 

 
Åren 2012 – 2020 har 203 kilometer cykelleder anlagts på Öland 

under projektnamnet Ölandsleden (ursprungligen: Cykelturism på 
Öland - från fyr till fyr). Cykelleden består av två slingor och en 

förbindelseled. 

- Norra slingan som omfattar cirka 113 kilometer cykelled. 
- Södra slingan som omfattar cirka 90 kilometer cykelled. 

De båda slingorna ska länkas samman genom en förbindelseled som 
kommer att byggas av Trafikverket, som en del av det planerade 

åtgärdspaketet för väg 136, i samverkan med respektive 
Ölandskommun. 

 
Cykelledsprojektet har av formaliaskäl bedrivits och finansierats i två 

delprojekt; 2012 – 2014 och 2015 – 2020. Samverkansparter har 
varit Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga, Trafikverket, 

Regionförbundet i Kalmar län och Region Kalmar län, Tillväxtverket 
samt Länsstyrelsen i Kalmar län. 
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Projektets budget under perioden 2012 – 2020 på totalt 90,5 Mkr har 

finansierats, vid två beslutstillfällen 2011 och 2014, enligt följande: 
Trafikverket via nationell plan 41 Mkr, Regionala transportplanerna 

19 Mkr, Tillväxtverket 11 Mkr, Borgholms kommun 9 Mkr, Mörbylånga 
kommun 9 Mkr och Regionförbundet i Kalmar län 1,5 Mkr. 

 

Nuläge 
 

Under hösten 2020 avslutades ”Medfinansieringsavtal av Ölandsleden 
etapp 2 – åtgärder för att förbättra infrastrukturen för cykelturism” 

då medlen i projektets budget förbrukats. 

Baserat på tidigare avsiktsförklaringar, avtal och den övergripande 

projektplanen från 2011 återstår emellertid byggnation och 

genomförande av två sträckor: 

Grönhögen – Ottenby – Ås (cirka 9 kilometer). 

Torngård – Skärlöv (cirka 10 kilometer). 

Dialog om fortsatt medfinansiering av Ölandsledens färdigställande 

 

Ölandsleden är ett stort och viktigt projekt inte enbart för Öland – 

projektet är av stor betydelse för regionen - med det övergripande 

syftet att locka och intressera besökare till hela Region Kalmar län. 

 

Projektet har drivits aktivt under nio år och föregicks av 

förankringsarbete, förberedelser och framtagande av dokumentation 

under ytterligare ett antal år dessförinnan. Tid, engagemang och 

pengar från ett flertal olika aktörer har resulterat i ett 

infrastrukturprojekt som till mer än 91 % är genomfört enligt plan. 

Nu återstår att tillsammans kraftsamla för att lösa de två återstående 

delsträckorna som innebär att projektet i samtliga delar kan slutföras 

– och därmed också kan marknadsföras - fullt ut. 

 

Den övergripande projektplanen baseras på ett antal i tid och rum 

samverkande förutsättningar: 

- Att båda slingorna i norr och söder färdigställs i sin helhet. 

- Att förbindelseleden, som ska länka ihop de båda slingorna, 

genomförs för att därmed skapa och erbjuda en komplett och 

sammanhållen infrastruktur –  en cykelled - för cykling på Öland. 
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- Att ansökan om nationell turistcykelled koordineras med 

färdigställandet av såväl de båda slingorna som förbindelselänken för 

att tillgängliggöra en komplett och sammanhållen infrastruktur. 

 

Parallellt med dialogen om fortsatt medfinansiering pågår 

ansökningsförfarandet om utmärkning av nationell turistcykelled, 

med eget vägnummer enligt TRV 2011/71328. 

Ansökan beräknas inlämnas till Trafikverket under första kvartalet 

2021. 

 

Vi utgår från att den positiva och konstruktiva anda av samarbete, 

samverkan och samförstånd som präglat hela denna process nu 

fortsätter. 

Vi ser fram emot en fortsatt dialog om medfinansiering av 

färdigställandet av Ölandsleden i enlighet med tidigare 

avsiktsförklaringar och avtal. 

 

 

 

 

 

Jens Odevall    Ann Willsund 

förbundsdirektör    biträdande förbundsdirektör 

 

 

 


