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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 Svar på medborgarförslag – Lägg till en 
hållplats längs VLs busslinje 49 i anslutning till 
Valskogsvägen 45 
Diarienummer KS 2021/580 

Beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till förslaget. Kommunen kontaktar 
Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker om tillstånd för en hållplats hos 
Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 45. Därmed anses 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Sandra Denes föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats ordnas 
längs VL:s busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 45 för att göra det 
tryggare för barnen att ta sig till och från skolan med buss. Förslagsställaren 
noterar att det är dålig sikt med många krökar längs Valskogsvägen, hastig-
heten är hög, trygg gång- och cykelbana och belysning saknas. Familjen har 
tre barn i, en årskurs 4, en i årskurs 1 och en som ska börja i förskoleklass. 
Valskogsvägen/väg 577 är en statlig väg och Trafikverket är väghållare. Det 
är Trafikverket och inte kommunen som beslutar om hållplatser längs stat-
liga vägar. Kollektivtrafikförvaltningen ansöker om tillstånd hos Trafik-
verket som bedömer om det är lämpligt/möjligt att anordna en hållplats vid 
det aktuella läget. Trafikverket står för kostnaderna för hållplatsen. Hand-
läggningstiden är för närvarande mellan 4 och 6 månader. Kollektivtrafik-
förvaltningen ansvarar för hållplatsstolpen eller annan utrustning. Linje 49 
är inte en skolbuss utan en landsbygdsbuss som går i linjetrafik, men tid-
tabellen är anpassad för skoleleverna i Kungsör och Valskog. 
Det finns två hållplatser i närheten av Valskogsvägen 45, det är cirka 210 
meter respektive 330 meter till dessa hållplatser. Längs Valskogsvägen finns 
det flera enkla hållplatser med endast en hållplatsstolpe. Dessa hållplatser 
har funnits sedan länge men det betyder inte att Trafikverket bedömer att det 
räcker med en enkel stolphållplats utan att det behövs en körbanehållplats 
eller väggrenshållplats för att uppnå acceptabel säkerhet och standard. Dessa 
hållplatser har en kostnad på mellan 100 000 och 300 000 kronor. 
Kommunens skolskjutssamordnare och bitr. Barn- och utbildningschef 
bedömer att vägen har låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Det finns 
ingen vägren och det saknas belysning. Av den anledningen kommer 
kommunen att kontakta Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker om 
tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 
45.  
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Kungsörs kommun anser att om Trafikverket beviljar tillstånd för en håll-
plats bör det fungera med en stolphållplats. Det är tveksamt om en hållplats 
som har få resenärer motiverar en ombyggnad med höga kostnader då det 
finns en risk att andra hållplatser i kommunen med ombyggnadsbehov 
skjuts på framtiden.  

Beslutsunderlag 
• KS 2022-05-30 § 104 svar på medborgarförslag – Lägg till en hållplats 

längs VLs busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 45 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Medborgarförslag 

 

Skickas till 
• Kollektivtrafikförvaltningen, robin.forslund@regionvastmanland.se 
• Förslagsställaren 
• Utvecklingsstrateg 
• Bitr. Barn- och utbildningschef 
• Skolskjutssamordnare Mia Nilsson 
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