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Svar på fråga från (S), (MP) och (V) angående 
säkerhet vid korsningen Lillhagsvägen -
Finlandsvägen  
 

Vid trafiknämndens sammanträde 2021-03-18 § 107 ställdes nedanstående frågor från 
(S), (MP) och (V) till förvaltningen: 

Trafiksäkerhet måste alltid prioriteras högst i nämndens verksamhet. Vid 
järnvägskorsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen inträffade nyligen en 
uppmärksammad olycka. Samma korsning har sedan tidigare rykte om sig 
som osäker och i behov av trafiksäkerhetsförstärkande åtgärder. För att 
förhindra framtida olyckor, mänskligt lidande och allmän oro vill vi att 
trafikkontoret besvarar följande frågor: 
 
Hur länge har förvaltningen haft kännedom om brister i trafiksäkerheten vid 
järnvägskorsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen? 

 
Utformningen av korsningen har i sina huvuddrag sett likadan ut i årtionden, ortfoton från 
1995 visar på samma huvudstrukturer. Efter en ökad exploatering i närområdet, ett ökat 
antal tågpassager och även ökande mängd korsande vägtrafik har dock trafiksituationen 
förändrats under de senaste åren. Förvaltningen har haft kännedom om bristerna under en 
längre tid och har haft löpande kommunikation med Trafikverket i frågan. Även 
Trafikverket som är banhållare på sträckan har haft kännedom om den problematiska 
korsningen.  
 
Trafikverket fick i februari 2019 i uppdrag av regeringen att vidta åtgärder för att öka 
säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen. Inom uppdraget ingick att ta 
fram en lista med plankorsningar med stora säkerhetsbrister. Plankorsningen vid 
Finlandsvägen fanns med på Trafikverket region Västs prioriterade lista med de 50 
plankorsningar som bedöms ha störst säkerhetsbrister. De åtgärder som föreslås är bland 
annat helbomsanläggning alternativt planskildhet. Planskildhet är dock ett alternativ först 
på längre sikt. 
 

Vilka åtgärder har tidigare vidtagits för att förstärka trafiksäkerheten vid 
järnvägskorsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen? 

 
År 2015 skrev Trafikverket och trafikkontoret ett medfinansieringsavtal i syfte att 
gemensamt identifiera och utföra åtgärder för att förbättra situationen för oskyddade 
trafikanter. Vissa åtgärder har genomförts.  
Korsningen har bland annat kompletterats med separata fält för gång och cykel. 
Enkelriktade cykelbanor har anordnats för cyklisterna vilket fört med att cyklisterna 
färdas åt samma håll som biltrafiken och därmed har en bom vid spåranläggningen.  
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Vilka åtgärder är planerade att vidtas i närtid för att öka trafiksäkerheten 
vid järnvägskorsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen? 

 
En brist som trafikkontoret är medveten om är att det inte finns bommar i alla 
färdriktningar för gående och cyklister. Vad gäller motorfordonstrafiken är trafikkontoret 
medvetet om att det är dåligt med utrymme mellan järnvägen och den plats där fordon 
behöver lämna företräde för trafiken på Lillhagsvägen. 
Inom de närmaste månaderna planeras en tydligare utmärkning av förbjudet att stanna-
område i korsningen samt en förstärkning av skyltningen för att informera om korsande 
tåg.  
Hastighetsdämpande åtgärder föreslås samt en förändrad trafikföring som innebär att 
vänstersvängande trafik från Finlandsvägen får förtur, vilket medför att fordon inte 
riskerar att bli stående på spåren för att släppa fram korsande trafik, som idag. 
 

Bedömer förvaltningen att fler åtgärder behöver vidtas än de redan 
planerade? Om så, vilka? 

Under mars har ett avtal mellan trafikkontoret och Trafikverket tagits fram för att reglera 
fortsatt samverkan och för att definiera parternas åtaganden inför fortsatt arbete med att 
förbättra trafiksäkerheten i korsningen. 
I samband med att avtalsarbetet påbörjades inledde trafikkontoret ett gemensamt arbete 
med Trafikverket för att definiera åtgärder i syfte att förbättra trafiksäkerheten på kort, 
medellång och lång sikt. Den nu pågående utredningen kan komma att identifiera 
ytterligare åtgärder som kan utföras i närtid. 
 
På längre sikt kan det bli aktuellt med helbomsanläggning och signalreglering av 
korsningen Finlandsvägen/Lillhagsvägen samt flytt alternativt signalreglering av 
övergångsställe och cykelpassage över Finlandsvägen, och på ytterligare längre sikt är 
även planskildhet en möjlig åtgärd. 
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