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MEDBORGARFÖRSLAG OM FÖRBÄTTRAD SKYLTNING TILL 
OCH OMKRING STORFORSEN 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Med hänvisning till redogörelse anses medborgarförslag om bättre skylt-

ning kring Storforsen vara besvarad. 

 

Dialog med Trafikverket kommer att hållas angående skylt vid norra ut-

farten från Vidsel. 

_____ 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Lundh har skickat in ett medborgarförslag angående förbättrad 

skyltning till och omkring Storforsen, enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 54, att överlämna ären-

det till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige 

för beslut senast 28 april 2014.  

 

Näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch har yttrat sig i ärendet. 

 

Inventering av skyltarna har genomförts och följande redogörelse kan 

lämnas. 

Storforsen har cirka 150 000 besökare per år. Turistinformationsskyltar 

finns placerade på fyra platser efter väg 94 och väg 374. De är strategiskt 

utställda för trafikanter från Luleå, Arvidsjaur, Jokkmokk och Piteå i 

riktning mot Älvsbyn. Där finns information och karta över Älvsbyns 

kommun. 

 

På Trafikverkets skyltar, som är placerade vid rondellen på Norrabyn efter 

väg 94 (från Luleå och från Älvsbyns centrum) och 374 (från Piteå), finns 

sevärdhet Storforsen utmärkt. 

 

Förutom de stora skyltarna finns även lokaliseringsskylt med sevärdhet 

Storforsen placerad både vid rondellen på Norrabyn och ca 200 meter efter 

rondellen på väg 374 i riktning mot Jokkmokk. Skyltning på väg 94 från 

Arvidsjaur finns i höjd med Vistträsk med fortsatt färd efter väg 660 mot 

Vidsel. 

 



 

 

Före bron över Piteälven i Vidsel finns skyltning på höger sida och när man 

passerar bron finns skylt vid T-korsningen. Kör man till höger finns skylt 

vid utfarten till väg 374. Kör man vänster, genom Vidsel, och vidare till 

norra utfarten från Vidsel, finns dock ingen skylt på väg 374. Efter väg 374 

från Jokkmokk till Storforsen finns skyltar uppsatta som visar sevärdhet 

och reservat. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 45. 

 

Förslag till beslut 

Anse medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till redogörelsen. 

Dialog med Trafikverket kommer att hållas angående skylt vid norra ut-

farten från Vidsel. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Med hänvisning till redogörelse anses medborgarförslag om bättre skylt-

ning kring Storforsen vara besvarad. 

 

Dialog med Trafikverket kommer att hållas angående skylt vid norra 

utfarten från Vidsel. 

_____ 

 

Kommunfullmäktige 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

_____ 
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