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Svar på Medborgarförslag asfaltering av GC-vägen i 
Vågbacken längs lv 246 
Tack för att du engagerar dig för att göra Hagfors lite bättre! 
Du har i inkommit med ett medborgarförslag om att asfaltera cykelvägen från 
Vågbacken fram till Hedvägen med anslutning vid Karl-Hedin.  
Hagfors Kommun håller med om att det behövs åtgärder för att få ett tydligt, bra, 
sammanhållet och asfalterat stråk mellan Uddeholm och Hedvägen och att det 
med nuvarande lösning med grusade stråk kan upplevas besvärligt för vissa att ta 
sig fram på. 
Vi har sedan länge haft som ambition att de stråk som anläggs för att knyta ihop 
våra orter ska vara asfalterade och separerade från biltrafik så långt det går. För 
delar av den aktuella sträckan som du tar upp i ditt brev har Trafikverket, 
Värmlandstrafik och Hagfors Kommun under 2017 genomfört en så kallad 
åtgärdsvalsstudie där trafikmiljön har analyserats ur flera perspektiv och en rad 
åtgärder och utredningar har identifierats. I studien lyfts också behovet av en god 
kommunikation mellan orterna för oskyddade trafikanter. Innan vi går vidare och 
vidtar åtgärder för att förbättra gång och cykelstråket finns det ett par utredningar 
kring trafiksäkerhetsåtgärder och kollektivtrafik som behöver bli klara först då 
dessa utredningar och åtgärder kan komma att påverka cykelvägens läge. Mot 
bakgrund av det kommer vi i nuläget inte att vidta några åtgärder på gång och 
cykelvägen. 
Hör gärna av dig till vår samhällsbyggnadsavdelning för mer information om hur 
utredning och planering går.  

Handlingar i ärendet 
Jörgen Hultins medborgarförslag 2018-08-27. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-10-22. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår förslaget. 

 
Tomas Pettersson 
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Beslutet skickas till: 
Jorgen.hultin@edu.hagfors.se 
Driftledare gata malin.skoog@hagfors.se 
Vik. driftledare gata svenerik.strandberg@hagfors.se 
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