
VÄSTGÖTALEDEN 
Snabbfakta / Quick facts 

Längd / Length
1140  km varav 41 km i Karlsborgs 
kommun / 1140 km of which 41 km is in 
Karlsborg Municipality

Tidsåtgång / Time needed
Ca 3h 

Svårighetsgrad / Level of difficulty
Lätt / Easy

Terräng / Terrain
Landsvägar / Country roads

Start & målpunkt / Start & Finishing point
Leden går genom Västergötland och 
passerar Fagersanna i Tibro kommun innan 
den fortsätter sin väg genom Karlsborgs 
kommun via Karlsborgs centralort 
och Undenäs innan den fortsätter in i 
Töreboda kommun / The trail goes through 
Västergötland and passes Fagersanna in 
Tibro Municipality before it continues on 
its way through Karlsborg Municipality 
via central Karlsborg and Undenäs then 
continues into Töreboda Municipality.

Markering / Markers
Följ röd  markering / Follow the red signs

Genom Karlsborgs kommun passerar flera långa skyltade nationella 
cykelleder. Svenska Cykelssällskapet har skyltat upp tre av dessa leder genom 
Karlsborgs kommun, Sverigeleden, Västgötaleden och Runt Vätternleden. 
Västgötaleden anlades 1992 och är markerad med röda skyltar i vägskäl.  
90% av vägarna är belagda med asfalt. Leden knyter samman de flesta 
kommunerna i Västergötland. Västgötaleden samverkar med Runt Vättern 
leden och Sverigeleden och kan därmed kombineras på valfritt sätt. 41 km av 
ledens hela sträckning på 1 140 km går genom Karlsborgs kommun. Söderifrån 
kommer leden via Tibro kommun och Fagersanna och går på fina vägar väster 
om Kyrksjön och viker av söderut mot Mölltorp och rundar därefter Vaberget 
på sin väg mot Karlsborgs tätort. Från Infocenter i Karlsborg fortsätter leden 
norrut via Flugebyn och Undenäs för att sedan runda sjön Vikens norra ände 
och vidare in i Töreboda kommun. Det finns många möjligheter till en paus 
längs vägen för en fika, lunch eller för en sevärdhet.  Det finns även en möjlighet 
att göra en avstickare till Forsvik och Mölltorp för ett bad, fika eller lunch. Varför 
inte besöka tex. Forsviks bruk, Göta kanal, Vaberget, Karlsborgs fästning och 
dess museum på vägen? 

Several long marked national cycle trails pass through Karlsborg 
Municipality. Svenska Cykelssällskapet (The Swedish Cycling Association) 
have marked three of these trails through Karlsborg Municipality, 
Sverigeleden, Västgötaleden and Runt Vätternleden.
Västergötaleden (The Västergötland trail) was established in 1992 and is 
marked with red signs at road intersections. 90% of the roads are tarmacked. 
The trail connects most of the municipalities in Västergötland. The trail works 
together with the Runt Vättern Leden (Lake Vättern loop) and the Sverigeleden 
(Swedish Trail) and can therefore be combined in any way you choose. A 41 
km section of the trail’s total length of 1,140 km runs through the municipality 
of Karlsborg. From the south the trail comes via Tibro Municipality and 
Fagersanna, and runs on good roads west of Kyrksjön lake turning south 
towards Mölltorp and then looping around Vaberget mountain on its way 
towards Karlsborg. From the Infocenter in Karlsborg the trail continues north 
via Flugebyn and Undenäs before rounding Lake Viken’s northern end and on 
into Töreboda Municipality. There are many opportunities for a break along 
the road for a coffee, lunch or to sight-see. There is also the option to detour 
to Forsvik and Mölltorp for a swim, coffee or lunch. On the way, why not 
for example visit Forsvik Ironworks, the Göta Canal, Vaberget or Karlsborg 
Fortress and Museum? 

visitkarlsborg.se

REGIONAL CYKELLED  
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