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Svar på medborgarförslag om avsaknad av övergångsställe vid 
busshållplats 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige remitterade den 11 november 2021 § 211 medborgarförslag 
om avsaknad av övergångsställe vid busshållplats till kommunstyrelsen och 
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  
I medborgarförslaget beskrivs att det saknas ett utmärkt övergångställe vid 
busshållplatsen Härryda kyrka längs med Härrydavägen. Enligt 
medborgarförslaget används busshållplatsen idag av ett flertal resenärer och 
däribland skolelever. Utifrån detta föreslår förslagsställaren att kommunen ska se 
till att det kommer upp ett övergångsställe på platsen så att bilister blir 
uppmärksamma på att människor korsar vägen. 
Det är Trafikverket som är väghållare för den sträcka på Härrydavägen som 
busshållplatsen Härryda kyrka ligger på. Detta innebär att det är Trafikverket som 
ansvarar över trafiksäkerheten på sträckan och inte Härryda kommun. På 
Trafikverkets hemsida framgår det att Trafikverket under 2022 kommer 
genomföra projektet ” Hållplatser för alla, tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser i Västsverige” och bygga om och förbättra ett antal busshållplatser 
runt om i Västsverige, varav hållplatsen Härryda kyrka är en av dessa. Enligt 
Trafikverket kommer de förbättra hållplatserna genom att bland annat bygga 
ledstråk samt förbättra tillgängligheten till och från busshållplatser så att resenärer 
ska kunna ta sig dit på ett säkert och tillgängligt sätt. För mer information om 
projektet hänvisar förvaltningen till Trafikverket. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 
 Medborgarförslag om avsaknad av övergångsställe vid busshållplats 

 
 
 
Anders Olsson Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef Trafikchef 
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Inskickat av: THERESE NIRVANDER
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#39119

Datum
2021-10-04 10:28

Ärendenummer: #39119 | Inskickat av: THERESE NIRVANDER (signerad) | Datum: 2021-10-04 10:28

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
THERESE NIRVANDER

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Avsaknad av övergångsställe vid busshållplats

Beskriv förslaget
Barn med rätt till skolskjuts och barn som åker buss behöver i dagsläget när dom kommer med bussen från Landvetter resecentrum 
ta sig över vägen från Hållplats Härryda kyrkan. Busshållplatsen ligger i anslutning till en större korsning och hastigheten på 
sträckan är 70km/h. Sträckan verkar inbjuda till högre hastigheter än 70km/h och det finns i dagsläget inget uppmärkt 
övergångsställe på platsen. Dvs att det är direkt farligt för barnen att gå över vägen. Det har under dom åren sen vi flyttade hit blivit 
ett gäng barn som bor i området och dom rör sig mellan bussen och hemmet och än har ingen olycka sket. Vi ser ju helst att det 
förblir på det sättet och att kommunen kan se till så att det kommer upp tydliga markeringar i vägen för ett övergångsställe så att 
bilister blir uppmärksamma på att det går barn, äldre och vuxna till och från bussarna här.
I dom dialoger jag hade med skolskjuts bolaget när vår ena son började åka skolskjuts var det inte populärt att jag ville att sonen 
skulle lämnas av på samma hållplats som han plockades upp på för att han inte skulle behöva ta sig över vägen där det inte fanns 
markeringar. Nu börjar det snart bli dax för yngsta sonen att åka skolskjuts och jag ser gärna att det finns en lösning på detta så att 
vi slipper framtida olyckor.

Bifogat material
Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan till exempel vara bilder, ritningar eller dylikt.

    (112 KB)Övergångsställe.PNG
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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