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Sammanställning
Vatten och avlopp
Etapp 1 av VA-arbetet gjordes i grönytan på norra delen av Hagforsvägen. Ledningarna
för vatten och avlopp byttes ut mellan december 2019 - mars 2020. Kommande planerade
VA-arbetet på södra delen av Hagforsvägen, etapp 2, kommer pågå från hösten 2020 och
året ut. Vårt mål är att göra minsta möjliga skada.
-

-

De befintliga ledningarna är från 50-talet och i behov av byte. Relining (infodring) av
spillvattenledningarna på grönytan längs Uvån kommer att göras. Innan relining
kommer ledningarna spolas. När detta görs går det inte att spola i toaletten. Vi
kommer informera i god tid innan arbetet startar.
- Om det finns staket, växthus, robortgräsklippare eller andra objekt som
står/går på grönytorna som tillhör Hagfors kommun ska dessa flyttas innan
jobbet drar igång. Detta ansvarar respektive fastighetsägare för.
En ny vattenledning med inkoppling till serviserna kommer läggas i grönytan längs
med Uvån.
I själva Hagforsvägen kommer nya ledningar läggas för både vatten och avlopp.
De gamla vattenledningarna som ligger mellan fastigheterna på adress
Hagforsvägen 20 och 22 samt 28 och 30 kommer tas bort helt.
När VA-arbetet är klart och stått till sig i cirka ett år kommer vägen asfalteras.

Varför lägger vi inte nya vattenserviser mot vägen, väster om husen på “Uvån-sidan”?
Idag ligger serviserna på öster sida om husen. Anledningen till att vi inte lägger nya serviser
på andra sidan husen är att det blir en extra kostnad för såväl fastighetsägare som för
kommunen. Fastighetsägaren behöver ansvara för att gräva upp och justera på sin egna
tomt. En annan anledning är att det är bättre att ha vatten- och avloppsledning samlat i
samma schakt.
Gatuarbete
Vår vision är att skapa ett trafiksäkert cykelvägnät som bidrar till att fler väljer cykeln istället
för bilen. En förutsättning för detta är säkra och framkomliga cykelvägar som knyter samman
bostadsområden med arbete, skola, centrum och fritidsanläggningar.
Hagforsvägen är en hårt trafikerad väg, både vad gäller motorfordon och gång- och
cykeltrafikanter. Många barn och ungdomar använder vägen för att ta sig till och från skolan
likväl som många gång- och cykeltrafikanter använder vägen för genomfart mellan punkt A
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och B. De trottoarer som finns idag är så pass smala att gående tvingas ut i vägbanan vid
möte med annan gående.
Det största problemet är att bilister kör för fort på vägen, något som de boende på vägen
håller med om. Hastighetsbegränsningen på vägen är 30 km/h, vilket det ska vara på en
villagata. Den trafikmätning som gjordes i mars 2016 visar, trots två farthinder längs gatan,
att ett fåtal personer fortfarande håller hastighet upp emot 50 km/h. Hastigheten ökar
framförallt kl 19.00-00.00 på fredagar och lördagar.
För att skapa en trafiksäker gata behöver vi göra en ombyggnation. De förutsättningar som
vi listat för en säker trafikmiljö är följande:
●

●
●

En bredare, separat gång- och cykelväg längs västra sidan av vägen.
Då det är färre utfarter på den västra sidan om vägen är det mest logiskt att lägga
gång- och cykelbanan på denna sida. Trottoarer längs fastigheter är
fastighetsägarens ansvar. Genom att göra en gång- och cykelbana tar kommunen
över ansvaret för skötsel, det vill säga snö- och halkbekämpning samt sand- och
lövupptagning.
Återvändsgata för att motverka genomfartstrafik
Parkeringsytor för att motverka parkering längs vägen

Vi kommer även asfaltera vägen efter VA-arbetet. Ny gatubelysning kommer sättas upp i
samband med den nya gång- och cykelbanan. Samtliga åtgärder kommer påbörjas hösten
2021.
När trottoarerna försvinner och en bredare gång- och cykelbana anläggs, kommer då två
bilar kunna mötas på vägen?
Ja, två bilar kan mötas på vägen utan problem.
Kan avstängningen göras norr om taxiverksamheten (Hagforsvägen 10), så att de kör ut från
Norrings väg istället för Hagforsvägen?
Då vi gör om gatan till en återvändsgata behöver utrymme för en vändyta finnas tillgänglig
för såväl boende som post- och sopbil. Detta är inte möjligt om vi gör avstängningen norr
om Hagforsvägen 10.
Har du frågor?
Hör gärna av dig till Emil Florell, GVA-chef
0563-185 00 (växel)
emil.florell@hagfors.se
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