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Remissyttrande, Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder 

Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro, Ks 2021/18 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om 

trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro, Lindesbergs kommun. 

 

Beskrivning av ärendet 
Lindesbergs kommun önskar förbundets yttrande gällande inkommet medborgarförslag.  

Förslagsställaren önskar att trafiksäkerhetsåtgärder genomförs vid Bergsvägen-

Hemvägen i Fellingsbro. 

  

Yttrande från trafik 
Förbundet anser att medborgarförslaget är motiverat och att åtgärder bör vidtas snarast. 

Då Bergsvägen har statlig väghållning har inte förbundet/kommunen mandat att vidta 

några fysiska åtgärder. En dialog har redan inletts med Trafikverket om åtgärder och 

förslag som överensstämmer med det lämnade medborgarförslaget. 

 

Trafikingenjören föreslår att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fortsätter dialogen 

med Trafikverket och verkar för att åtgärderna sker i närtid. 

  

 

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

Håkan Blaxmo 

Trafikingenjör 
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Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

1) säkra korsningen Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro genom att tydligt märka ut övergångsställena 2) sätta upp skyltar som 
varnar för lekande barn i anslutning till korsningen eftersom många barn korsar vägen till och från skolan etc. 3) göra ytterligare 
insatser för att sänka hastigheten genom korsningen och samhället, t.ex. genom hastighetskameror eller 30-skyltar 4) sätta upp 
väjningsskyltar på båda sidor om Bergsvägen, på Hemvägen.
Mera utförligt:
Jag önskar att man gör korsningen Hemvägen-Bergsvägen mitt i centrala Fellingsbro säkrare mot bakgrund av att den ofta korsas 
av barn och unga som även leker på vägarna i anslutning till korsningen. Jag har själv följt med främmande barn över vägen, barn 
som inte har vågat gå över själva utan stått ängsligt i väntan på rätt tillfälle att korsa. Det saknas tydliga övergångsställen. Kvälls- 
och nattetid åker förutom personbilar även last- och timmerbilar, alltså tung yrkestrafik, för fort genom samhället. Dels utgör det en 
fara för andras liv i och med att förarna knappast hinner bromsa om vägen snabbt korsas av barn t.ex. som går eller cyklar över 
vägen (ofta på väg till eller från skolan men även kvällstid), dels dundrar fordonen på enormt och orsakar kraftiga vibrationer i 
marken vid hög hastighet. Huset jag bor i ansluter direkt till korsningen och skakar kraftigt när timmerbilar och annan tung trafik 
kör för kort genom samhället. Man kan väckas av tung trafik som dundrar fram när hela huset skakar. Det är sannolikt att det 
orsakar påfrestningar/skador på byggnaderna längs Bergsvägen och denna korsning. Därför vore det bra om fordonen körde saktare 
och åtminstone respekterade hastighetsbegränsningarna. Det är också mycket vanligt att personer (unga killar?) kör race sent, på 
kvällar och nätter, rakt genom samhället och denna korsning. Då pratar vi mycket höga hastigheter, mera som på motorväg. Det 
låter också mycket. De gillar också att sladda runt på vägen vid halka. Kan man införa hastighetskameror inne i samhället eller 
åtminstone iordningsställa en säkrare övergång? Det ska vara 50 km/h, men många kör fortare både dag- och kvällstid. Stora 
lastbilar och timmerbilar, som verkligen borde sakta ner, håller ofta en skrämmande hastighet genom samhället och genom denna 
centrala korsning. De förstår antagligen inte att barn ofta leker och cyklar på trottoarerna och i korsningen. En varningsskylt för 
lekande barn skulle också vara på plats. Det saknas även väjningsskyltar i korsningen, vilket betyder att bilar från Hemvägen i 
princip kan svänga direkt ut på Bergsvägen, även om de oftast väntar. Men om de inte gör det när det kommer en tankbil eller en 
timmerbil, kan det få ödesdigra konsekvenser i den här korsningen. Den är också tätt trafikerad av bussar och allsköns trafik. Även 
för de pensionärer som behöver mera tid på sig för att korsa, vore tydligare övergångsställe bättre.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Det är bättre att förebygga i tid, än att vänta på en olycka, i värsta fall en dödsolycka med barn inblandade. Jag bävar för att en 
timmerbil eller något annat fordon ska dundra in i lekande barn som korsar vägen. Det har hänt att jag sagt till ganska små barn (4-
10 år?) att inte leka på Bergsvägen (i körbanan) i anslutning till just denna korsning som jag bor vid. Jag har föst upp dem på 
trottoaren och vänligt men bestämt förklarat att de inte får leka på vägen. Dessutom saknar många av barnen reflexer under årets 
mörka månader för att göra saken värre.

2. Ange kontaktuppgifter

KS 2021/18-1
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