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Göteborgsförslag 11536 – Säkra övergång vid 
Fjällskolan 
Förslag till beslut 

1. Trafiknämnden genomför delvis Göteborgsförslag 11536 – Säkra övergång vid 
Fjällskolan inom ramen för genomförda trafiksäkerhetsåtgärder våren 2022. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 11536 – Säkra 
övergång vid Fjällskolan fullgjort. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden beslutade 2022-03-25 § 99 att låta trafikkontoret bereda Göteborgsförslag 
11536 – Säkra övergång vid Fjällskolan. 

Göteborgsförslag 11536 föreslår åtgärder för ökad trygghet och säkerhet för elever som 
tar sig till och från Fjällskolan till fots. Anledningen till förslaget är att nuvarande 
utformning anses vara otillräcklig då man upplever hastigheterna som höga och att flera 
incidenter ska ha ägt rum.  

Trafikkontoret har under våren 2022 genomfört en trafiksäkerhetshöjande åtgärd i form 
av en förhöjd korsning vid Bäckegatan/Fjällgatan. Trafiknämnden föreslås besluta att 
delvis genomföra Göteborgsförslaget inom ramen för redan genomförda 
trafiksäkerhetsåtgärder.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontorets bedömningar ska vara jämställda vid likvärdiga förutsättningar och 
situationer och måste styras av gällande riktlinjer, uppdaterade utifrån erfarenheter, 
utredningar och aktuell forskning kring effekter av olika typer av åtgärder. Trafikkontoret 
är, utifrån gällande forskning, restriktiva med att genomföra åtgärder som invaggar 
medborgare i falsk trygghet. Att anlägga övergångsställen, införa skarpa 
hastighetsbegränsningar samt sätta upp vägmärken i syfte att varna för till exempel 
lekande barn, innebär risk för att oskyddade trafikanter förlitar sig på att fordonsförare 
uppmärksammar och respekterar trafikanordningarna på ett sådant sätt att de oskyddade 
trafikanternas egen uppmärksamhet blir sämre.  

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-14 
Diarienummer 01059/22 
 

Handläggare 
Sofia Inglis/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 
E-post: sofia.inglis@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Göteborgsförslag [11536] - Säkra övergång vid Fjällskolan 
2. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2022-03-25 § 99 
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Ärendet  
Trafiknämnden beslutade 2022-03-25 § 99 att låta Trafikkontoret bereda 
Göteborgsförslag 11536 – Säkra övergång vid Fjällskolan. Trafikkontoret återkommer i 
ärendet med förvaltningens svar.  

Beskrivning av ärendet 
Föräldrar till barn som går på Fjällskolan upplever att hastigheterna på Fjällgatan är höga 
och har vid flera tillfällen inkommit med ärenden till Trafikkontoret om att barn är nära 
på att bli påkörda när de korsar väg till skolan. Det har även rapporterats att flertalet 
olyckor ska ha skett mellan personbilar, eller personbil och barn. 

Medborgare föreslår ett antal åtgärder för att säkra passage över Fjällgatan. 

1. ”Övergångsvakter” som hjälper till vid befintligt övergångsställe med flaggor för 
att stoppa upp trafik 07:30 – 08:15. 

2. Tydlig skyltning i backen upp, från Bangatan, till Fjällskolan samt från motsatt 
håll om ”Skola”. 

3. Sänkt hastighet till 15 km/h utanför skolan 07:30 – 08:30 samt 14 – 16.  

Förvaltningens bedömning 
Utdrag ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) visar att det på sträckan 
utanför Fjällskolan skett elva personskadeolyckor sedan 2014, varav nio har varit 
singelolyckor som rapporterats in av sjukvården. Två av olyckorna har varit kollisioner 
mellan personbil och barn, lindriga sådana, som polis rapporterat. En av dem inträffade 
utanför övergångsställe, alltså vid passage över gatan på en plats som inte varit avsedd för 
detta. Den andra inträffade strax intill övergångsställe.  

I området kring Fjällskolan råder rekommenderad högsta hastighet 30 km/tim, vilket 
finns skyltat på flera platser längs gatorna runt skolan. Åtgärder har genomförts i form av 
förhöjda övergångsställen på Fjällgatan och under våren 2022 utfördes en åtgärd i form 
av en förhöjd korsning vid Bäckegatan/Fjällgatan. De fysiska åtgärder som är möjliga, 
utifrån dagens arbetssätt och rutiner, är genomförda på gatan och trafikkontorets 
bedömning är att säkerheten på gatan nu är god.  

 

 

Kerstin Elias  
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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