
Tjänsteskrivelse 

Dnr KS 2019/169 Sida 1/2 
  
2019-03-26 

 

 
 

  
Administrativa enheten  
Jens Fischer  
Ordf. kommunstyrelsen Till 
 Kommunfullmäktige 
  
 
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Svar på Medborgarförslag om plogning av 
Klarälvsbanan 
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun!  
Du har inkommit till oss med förslag om plogning av Klarälvsbanan i syfte att 
möjliggöra för såväl gående som skidåkare att nyttja banan vintertid.  
 
När vägar, gång och cykelvägar anläggs anpassas såväl beläggning som 
underliggande material till det tryck och den nederbörd de förväntas få utstå. 
Vägar som skall snöröjas behöver anpassas så att de klarar av det tryck som 
maskinerna innebär och att de också klarar av att hantera den koncentration av 
vatten som blir av plogvallar.  
Klarälvsbanans förutsättningar varierar och när man anlade banan så togs inte 
någon hänsyn till eventuellt vintervägunderhåll det innebär att de underliggande 
materialen och åtgärder som vidtogs när man anlade Klarälvsbanan inte är 
dimensionerade för att klara av belastning av tyngre fordon. Inom den sträcka 
som löper inom Hagfors Kommun har vi många partier som är vad man brukar 
kalla för tjälfarliga i dessa partier har vi har sett att vi får stora sättningar och 
sprickor. Snöröjer vi dessa partier så finns risk att problemen förvärras. För att 
kunna vinterunderhålla dessa partier skulle bärande delar av banan behöva göras 
om. Vi har några partier längst banan där privata initiativtagare har plogat av 
banan med stora skador, sättningar och sprickor som efterföljande konsekvens.  
Då banan är ett populärt turistmål och också föremål för flera events under 
sommarhalvåret är det väsentligt att vara rädd om banan i syfte att undvika att det 
bildas skador som kanske inte kan åtgärdas utan större ingrepp. Stora skador kan 
medföra att delar av banan under sommarsäsongen måste hållas stängd vilket vi 
vill undvika.   
 
Vi har mot bakgrund av detta gjort en samlad bedömning att det inte är lämpligt 
att vinterunderhålla Klarälvsbanan.  

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag 2019-02-07. 
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26. 



  Sida 2/2 
 

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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