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Svar på medborgarförslag om övergångsställe vid korsningen 
Rådmansgatan - Kungsgatan 

Björn Berntzon inkom den 28 augusti 2017 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställaren framför att en skylt bör sättas upp för att markera 
övergångsgångsstället mellan gågatan (Rådmansgatan) och Fiskartorget. Enligt 
förslagsställaren är det svårt att i dagsläget veta vem som har företräde med 
olycksfallsrisk som följd. 

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret, 
samhällstekniska enheten för yttrande. 

I sitt yttrande framför enheten att förare av mo rotfordon har en skyldighet att 
lämna företräde för gående även i det fall ett övergångsställe inte är markerat eller 
skyltat. Gående och cyklister ska i sin tur ta hänsyn till avståendet till-och 
fastigheten hos de fordon som närmar sig. 
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Övergång mellan gå-gatan och Fiskartorget är inte markerat som ett 
övergångsställe. Hastigheten på vägen är begränsad till 30 kilometer per timme och 
gäller i hela korsningen. Bilister, cyklister och gångtrafikanter har all en skyldighet 
att ta hänsyn till varandra. 

Att inte märka upp ett övergångsställe är från kommunens sida ett strategiskt val 
baserat på trafiksäkerheten i området. Att införa ett övergångsställe kan i värsta fall 
medföra en ökad olycksrisk så det förekommer att gång-och cykeltrafikanter 
exempelvis tittar i telefonen och/eller anser sig ha företräde framför bilister och 
därmed passerar gatan utan att först söka ögonkontskat med bilisten. Därmed är 
korsningen för allas säkerhet inte uppmärkt som ett övergångsställe. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
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Yttrande 
Medborgarförslag om övergångställe vid korsningen Rådmansgatan
Kungsgatan 

Förare av motorfordon har en skyldighet att lämna företräde för gående även i 
det fall ett övergångsställe inte är markerat eller skyltat. Gående och cyklister ska 
i sin tur ta hänsyn till avståndet till- och hastigheten hos de fordon som närmar 
sig. 

Övergång mellan gå-gatan och Fiskartorget är inte markerat som ett 
övergångsställe. Hastigheten på vägen är begränsad till 30 km/h och gäller i hela 
korsningen. Bilister, cykel- och gångtrafikanter har alla en skyldighet att ta 
hänsyn till varandra. 

Att inte märka upp ett övergångsställe är från kommunens sida ett strategiskt val 
baserat på trafiksäkerheten i området. Att införa ett övergångsställe kan i värsta 
fall medföra en ökad olycksrisk då det förekommer att gång- och cykeltrafikanter 
exempelvis tittar i telefonen och/eller anser sig ha företräde framför bilister och 
därmed passerar gatan utan att först söka ögonkontakt med bilisten. Därmed är 
korsningen för allas säkerhet inte uppmärkt som ett övergångsställe. 

JONNA KANGAS 
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