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Svar på Medborgarförslag angående farthinder på 
Rysktorpsvägen och avfart från lv 246 till 
Hagälvsvägen 
Hej Stefan, och tack för att du engagerar dig i vår kommun!  
Att det ska vara en trygg trafikmiljö i våra bostadsområden är en självklarhet och 
en fråga som är viktig för oss alla.  
Innan beslut om trafiksäkerhetshöjande åtgärder fattas så ska trafiksituationen 
utredas. Vi utreder trafikmiljön genom att mäta antalet fordon och hastighet. Just 
nu har vi många trafikutredningar som väntar och vi mäter och utvärderar löpande 
allt eftersom anmälningar kommer in eller trafikproblem upptäckts. Ansvarig 
enhet har fått ta del av den oro du uttrycker i ditt medborgarförslag och en 
trafikmätning kommer göras under året. Utifrån vad som framkommer i 
trafikmätningen fattas sedan beslut om vilka eventuella åtgärder som är rimliga att 
vidta. Vi kan därför inte ge dig något svar på om åtgärder kommer att vidtas och i 
så fall vad däremot kan vi med detta svar bekräfta att en utredning om 
trafiksituationen kommer att inledas med anledning av ditt förslag.  
Den åtgärd man som boende kan göra utan trafikutredning är att ansöka om att få 
ställa ut blomlådor, mer information kring vad som gäller och hur man går 
tillväga finns på kommunens hemsida https://www.hagfors.se/arkiv/nyheter/2017-
05-04-blomlador-pa-din-gata.html  
När det gäller trafiksäkerhet på Uddeholmsvägen och möjligheten till avfart och 
påfart mot Uddeholmsvägen så är det en fråga som utreds, bedöms och hanteras 
av Trafikverket då Uddeholmsvägen faller under deras ansvar. Hagfors Kommun 
kommer därför inte att hantera den synpunkten på annat sätt än att ditt 
medborgarförslag kommer att skickas till Trafikverket för kännedom.   
Hör gärna av dig till samhällsbyggnadsavdelningen om du har några ytterligare 
frågor.  

Handlingar i ärendet 
Stefan Johansson Darles medborgarförslag 2018-03-17. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

 
 
 
Tomas Pettersson 

  
 
 
  

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottet    
 
 
Beslutet skickas till: 
Stefan.johansson83@hotmail.com 
Gatuavdelningen Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se 
Trafikverket Lena Löfvenholm, lena.lofvenholm@trafikverket.se  
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