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Svar på Medborgarförslag - önskemål om gång- och 
cykelväg utmed länsväg 239 mellan Västanberg och 
Ekshärad 
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun.  
Hagfors Kommun har som ambition, där det är möjligt till en rimlig kostnad, att 
knyta ihop orter för att främja alternativa färdsätt till bil såsom cykel. För att det 
ska vara möjligt att anlägga en gång och  cykelväg erfordras i första hand lämplig 
mark. I vissa fall finns utrymme inom befintligt vägområde att bygga om och 
anpassa för att skapa trygga separerade stråk, saknas utrymme inom befintligt 
vägområde så behöver mark lösas in, beredas och byggas om för ett hållbart och 
säkert cykelstråk ska kunna anläggas med de krav och riktlinjer som finns att 
följa. När det gäller sträckan mellan Västanberg och Ekshärad så är det 
Trafikverket som är väghållare och den myndighet som beslutar om vägen och de 
anpassningar som ska göras.  
Vi kan dock konstatera att det inte finns utrymme inom befintligt vägområde att 
vidta erforderliga åtgärder, för att möjliggöra en gång och cykelbana i anslutning 
till vägen skulle det således krävas en ombyggnation av vägen med behov av att 
lösa in mark längst med hela sträckan. Detta skulle, i det fall Trafikverket inte 
önskar vidta åtgärder, innebära stora kostnader för Hagfors Kommun om det 
överhuvudtaget är möjligt. Hagfors Kommun äger inte heller någon annan mark 
som på ett naturligt sätt sammanhänger med vägen eller kan utgöra lämplig mark 
för att anlägga ett gång- och cykelstråk. Med de resurser och de planer för 
infrastruktursatsningar som finns för de kommande åren finns det inte några 
ambitioner eller möjligheter att starta igång någon process för att lösa in mark 
eller vidta åtgärder för att möjliggöra ett gång- och cykelstråk mellan Västanberg 
och Ekshärad.  
Du nämner i ditt förslag att en stor anledning till ditt förslag är att vägen känns 
otrygg och osäker. Då det är Trafikverket som är väghållare för aktuell väg och 
således den part som är  ansvarig för säkerheten längst med vägen kommer  de 
synpunkter som du för fram i din skrivelse angående vägens säkerhet för gång och 
cykeltrafikanter kommer därför att vidarebefordras till Trafikverket. I övrigt 
kommer Hagfors kommun inte att vidta några åtgärder med anledning av ditt 
förslag. 
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Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag 2019-02-12. 
Ordf. kommunstyrelsens skrivelse 2019-03-26. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår förslaget 
 
 
 
Jens Fischer 

  
 
 
 

Ordf. kommunstyrelsen   
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
T.f. GVA-chef Emil Florell 
Driftledare gata/park/trafik Malin Skoog 
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