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Yttrande, motion angående utökning av budget för 
asfaltering av grusvägar inom centrala Hällefors 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslag till yttrande gällande motion om utökning av budget 

för asfaltering av grusvägar inom centrala Hällefors. 

 

Beskrivning av ärendet 
Motion från Moderaterna Hällefors kommun. Kommunen önskar ett yttrande från 

förbundet.  

 
Yttrande från gatuavdelningen  
Utökning av budget för asfaltering av grusvägar medför extra planeringsarbeten för 

avdelningen, då vi måste säkra dagvattenavrinningen. Det finns i dag inte ett utbyggt 

dagvattennät, utan det är öppna diken och det är en förutsättning i dagsläget att det 

fortsättningsvis går att ha öppna diken efter asfaltering. Det förutsätter också utökning 

av resurser och budget för VA-avdelningen, då ledningsnätet i dessa vägar måste 

kontrolleras och godkännas av VA-avdelningen innan beläggningen. Vi ser även 

fördelar med att kommunen utökar budgeten för asfaltering av grusvägar, då drift- och 

underhållskostnaden blir lägre på sikt på dessa vägar. 

 

För ärendet aktuella handlingar 
Motion  
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Jan-Eric Andersson 

Avdelningschef Gata/ park/ idrott 

 

 



 

Utskottsinitiativ om asfaltering av grusvägar i tätorten  

 

Efter Kommunstyrelsens möte där Samhällsbyggnad Bergslagen presenterade sin verksamhetsplan så 

behöver vi i Hällefors formalisera  att vi vill prioritera asfaltering av de 2,2 mil grusväg som vi har i 

tätorten. 

Enligt redovisade tabeller kommer asfaltering av befintliga asfaltsvägar att uppgå till nästan 6 

miljoner år 2021. Därefter kommer behovet sjunka till ca 1 - 1,5 miljoner per år (5 miljoner totalt för  

fem år). Detta gäller redan asfalterade vägar i tätorten. Vi i politiken behöver nu göra en framställan 

till SBB om vad vi tycker ska prioriteras från år 2022 till år 2026 då behovet åter ökar på de redan 

asfalterade vägarna. Se bilaga. Inför år 2020 begärde vi att 5 st grusvägar skulle asfalteras. Vi bör nu 

göra samma prioritering för år 2021. 

Jag yrkar därför på att vi satsar minst 3 miljoner varje år 2022 - 2026 på att asfaltera inventerade 

grusvägar och att vi fortsätter med samma framställan som i år, med att minst 5 st grusvägar ska 

asfalteras under år 2021. Givetvis i samrådmed VA avdelningen för bästa resultat.  

 

Vivianne Pettersson 

Moderaterna Hällefors – Grythyttan 

 

Bilaga 

Investeringsbehov - Asfalterade vägar 2020-10-26 SWECO PAVEMENT CONSULTANTS AB 12  

Det som kan utläsas ur diagrammet är att underhållsbehovet är högt 2021 med cirka 6 miljoner 

kronor. Därefter sjunker behovet kraftigt och mellan åren 2022 - 2026 är det totala beräknade 

underhållsbehovet under dessa fem år knappt 5 miljoner kronor totalt. Från och med 2027 växer 

behovet rejält igen och det handlar om mellan 4 och 8 miljoner kronor årligen. Totalt sett handlar det 

om drygt 31 miljoner kronor under de kommande tio åren. 

 

 


