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Drift, underhåll gatubelysning Ragunda kommun
Förslag till beslut

Att gatubelysningen är släckt i hela kommunen under årets ljusaste period, lyset
släcks den 11:e maj och tänds igen den 1:a augusti, Och att gatubelysningen under
perioden 1:a augusti till 10:e maj är tänd under dygnets mörka period. I Stugun,
Hammarstrand och Bispgården lyser det hela natten och på övriga orter är
gatubelysningen släckt mellan 00:30 och 05:30. Samt att service och underhåll av
gatubelysningen sker tre gånger per år och att övrig felavhjälpning sker enligt
följande prioriteringstabell
Tidpunkt för felavhjälpning

Typ av fel

Åtgärd snarast

Fel som utgör fara för liv och egendom.
Exempelvis vid fara för elsäkerhet eller
trafiksäkerhet.

Åtgärd inom en vecka

Gruppfel, ex mörklagd gata. Mörk
vägkorsning. Omfattande vandalisering.

Åtgärd inom en månad

Fel som omfattar två eller fler
ljuspunkter i följd eller enstaka
ljuspunkter av betydelse för säkerhet.

Åtgärd vid nästa servicetillfälle

Fel som omfattar enstaka ljuspunkter.
Slocknad lampa som ej felrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

I Ragunda Kommunen finns det idag 3 062 belysningspunkter där kommunen
ansvarar för drift och underhåll. Av dessa belysningspunkter äger kommunen
2 238 stycken och 824 stycken ägs av Fyrfasen Härjeån. Dessutom finns 501
belysningspunkter som Trafikverket äger, dessa ligger framförallt efter Riskväg 87
genom Stugun och Bispgården samt väg 323 genom Hammarstrand. Det finns
även efter några vägar privata belysningspunkter. Historiskt så är det flera byar
som byggt gatubelysningen själva genom ideella krafter och Ragunda kommun tog
över gatubelysningen
Idag är gatubelysningen släckt ungefär 3 månader under den ljusaste perioden
under sommaren i hela kommunen. Under den mörka perioden så är
gatubelysningen tänd hela natten i Stugun, Hammarstrand och Bispgården.
Tändning och släckning sker på flera ställen via ljusrelä. Ute i byarna så släcks
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gatubelysningen 00:30 och tänds igen 05:30. Dygns och sommarsläckningen har
inneburit en sänkning av kostnaden för gatubelysningen med ca 1 MKR/år.
Ragunda kommun har serviceavtal med entreprenörer som sköter underhållet av
gatubelysningen. Det är många medborgare som hör av sig och har synpunkter
om gatulyset. Om varför kommunen inte kommer ut och lagar om en lampa gått
sönder om varför gatlyset är släckt på natten och om varför det släcks under
sommaren. Därför vill samhällsbyggnadsförvaltningen få till en tydlighet i vad
som gäller så att en tydlig information kan ges ut till våra medborgare.
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