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Dnr KS 2019/459 

§ 94 Svar på Medborgarförslag - önskemål om fasta 
farthinder på Rysktorpsvägen, Hagälven, Hagfors 
Hej, Du har inkommit med ett medborgarförslag till oss där du efterfrågar fasta 
farthinder på Rysktorpsvägen.  

Du framför i ditt förslag att det är många bilister som kör väsentligt över 
hastighetsgränsen och du uppger att upplevelsen är att många kör i hastigheter 
mellan 50-70 km/h på den aktuella vägsträckan.  

Hagfors Kommun har genomfört 2 trafikmätningar på den aktuella sträckan, 
december 2018 respektive september 2019. Den högsta uppmätta hastigheten i 
december 2018 uppgick till 43 km/h, i september 2019 uppgick den högsta 
uppmätta hastigheten till 49 km/h. Sammanlagt har 1079 bilar färdats på sträckan 
under den period som trafikmätningen i september genomförts. Majoriteten av 
dessa, 60,2 % av alla bilar har färdats i en hastighet mellan 15-30 km/h. 23,3 % av 
bilisterna har kört i en hastighet mellan 31-35 km/h och 16,5 % har kört mer än 36 
km/h. 83,5 % av alla bilister håller sig således inom en hastighet mellan 15-35 
km/h. Ingen av de som färdats på sträckan under någon av mätperioderna har kört 
i hastigheter mellan 50-70 km/h. 

Hagfors Kommuns samlade bedömning är att även om någon enstaka inte håller 
hastighetsbegränsningen så bedöms trafiksituationen vara relativt normal. Hagfors 
Kommun bedömer därför att det inte är aktuellt att vidta anpassningar av 
vägsträckan med fasta farthinder. Upplevs det vara problematiskt med vissa 
bilister eller vid vissa tider rekommenderas att man som enskild kontaktar polisen 
då det är polisen som ansvarar för kontroll av hur trafikregler och hastigheter 
efterlevs.  

Som enskild finns möjlighet att ansöka om blomlådor att ställa ut i syfte att skapa 
ett hastighetssänkande hinder. Mer information om blomlådor och hur man 
ansöker finns på Hagfors Kommuns hemsida.    

Handlingar i ärendet 

Ordf. i kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-10-22. 
Medborgarförlag 2019-09-09. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget 
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Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
GVA-chef Emil Florell emil.florell@hagfors.se  


