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Boliden Traktor AB Boliden den 26 maj 2022 

Till dem det berör 
Fastighetsägare längs Kågnäsvägens yttre vägområde 
(f.v.b. av Kågnäsvägens SFF) 

Renovering av samfälld väg Sillskatan–Kågnäsudden 

Synpunkter har framkommit på initial planering av pågående vägrenovering av 
ovanstående vägavsnitt. En delvis förskjutning av arbetet har redan gjorts för att 
möjliggöra uttransport av timmer. För att tillmötesgå behovet av vissa angelägna 
tunga transporter har vi förändrat planläggningen i samråd med berörda 
fastighetsägare och Kågnäsvägens Samfällighetsförening. 

Beskrivning av arbetsprocess 
Arbetet omfattar totalt sett följande arbetsmoment: 

1. Rensning av diken och där så är möjligt återvinning av vägmaterial (detta arbete 
färdigställdes onsdag 25 maj). 

2. Utläggning av kompletterande eller bindande material på vägbanan. 
3. Renovering med krossande vägfräs. 
4. Vibropackning av vägbanan med tandemvält. 
5. Bevattning av vägbanan med efterföljande insaltning. 
6. Komplettering med tillfört slitlager (väggrus) där så erfordras. 

Moment 2–5 måste utföras utan annan trafik än arbetsmaskiner eftersom 
riskområdet kring fräsmaskinen är 50 m i alla riktningar, maskinen upptar mer än 
halva vägbanans bredd samt att vägens bärighet inte är helt återställd förrän 
samtliga moment utförts. Av denna anledning stängs vägområdet i olika etapper 
med hänvisning till alternativ färdväg.  

Den nu beslutade arbetsordningen redovisas i detalj på följande sidor. 

För alla kartbilder gäller följande färgkodning: 

Avstängning 

Alternativ väg 

Arbetsområde 

Arbetet utförs etappvis i indikerad riktning. Där så är möjligt kan avspärrningar 
komma att flyttas under dagen vartefter olika vägavsnitt bedöms färdiga för 
trafikering. 
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Måndag 30 maj. Arbetet påbörjas längst ut på Kågnäsudden. Normal trafik till 
Penningskrinet kan ske via den västra infarten. OBSERVERA! Arbetsmaskiner kan 
förekomma längs hela sträckan Fäbodviken–Kågnäsudden då utbärning av material 
sker. Sådant material ligger utplanerat på vägbanan och kan innehålla knytnävsstora 
stenar. Håll låg hastighet och hög uppmärksamhet! 

Tisdag 31 maj. Arbetet fortsätter från Penningskrinet i riktning mot Sjöbodviken. 
Trafik till Penningskrinet måste ske via omledning som framgår på följande sida. 



Onsdag 1 juni–torsdag 2 juni. All normal trafik skall betrakta ovanstående vägavsnitt 
som avstängt under båda dagarna. Arbetet kommer preliminärt att fortsätta onsdag 
förmiddag sedan en tung transport som inte kan följa trafikomledningen har 
passerat in och ut. 

Översikt arbetsområde och trafikomledning tisdag 31/5 t.o.m. torsdag 2/6. 



Tisdag 7 juni. Sista vägavsnittet färdigställs. En viss del av redan bearbetad väg 
kommer att bättras efter komplettering med tillsatsmaterial. 

Översikt tisdag den 7 juni. Vägomledning för trafik mot Penningsskrinet. 
Fastighetsägare i Fäbodviken kommer att kunna köra ut vanlig väg via Sillskatan 
under dagens första timmar (fram t.om. ca kl 08.00). 



OBSERVERA! Under perioden pågår även justering av diken och vägkanter med 
tung bandgrävare i det område där arbete utfördes under november månad 2021. 
Håll låg hastighet vid passering, var uppmärksam på svängande maskin och stanna 
vid behov. 
Senare i projektet kommer ett antal vägtrummor att bytas i vägavsnittet genom 
Sillskatan. Detta kommer att medföra nya trafikstörningar. Information om detta 
arbete delges vid senare tidpunkt. Vi ber om överseende med tidigare, pågående 
och kommande störningar. Den övergripande målsättningen är att allt arbete skall 
vara färdigt innan midsommar. 

För min egen och mina medarbetare skull vill jag avslutningsvis vädja om att alla 
trafikanter håller ett lugnt tempo och gärna söker ögonkontakt med maskinförare så 
att vi för allas skull kan undvika olyckor. Gående uppmanas att med god marginal 
undvika de olika maskinernas arbetsområde. 

Med vänlig hälsning, 

 
Mats Hjärtström 
070-5887247 
mats.hjartstrom@btab.ac


