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En kort vandring med notering av brister i trafikmiljön i centrala Falun 

SPF:s Trafikkommitté har den 13 juni 2016 promenerat runt på gator i området vid Trotzgatan/ 

Korsnäsvägen och angränsande område. Vi noterade de uppenbara brister i utmärkning vi 

observerade varvid flertalet av dem utgör dels en direkt trafiksäkerhetsrisk och dels gör trafikmiljön 

förvirrande för trafikanterna. Flera brister är dessutom helt uppenbara och sådana som kommunen 

som väghållare är skyldig rätta till. 

Nedan följer en uppräkning som dock inte gör anspråk på att vara helt komplett. 

 

 Trotzgatan/Bergmästargatan Vägmärken för övergångsställe kompletteras och 

   markering saknas 

 Bergmästargatan  Märke för enkelriktning bör flyttas 

 Trotzgatan  Cykelfält bristfälligt markerat och skyltat, inkonsekvent 

   utfört på sträckan Bergm gatan – Korsnäsvägen 

    Markering för mittlinje saknas 

    Vägmärken placerade bakom träd 

 Cykelbanor utmärkning Stora brister i utmärkning delen Trotzgat-Resecentrum-

   Tisken 

 Korsnäsvägen  Väjningslinjer saknas 

    Vägvisning till ”Ringen” bristfällig  

    Markering av körfältsindelning olämplig 

 Promenaden  Vid Parkgatan saknas markering av övergångsställe

   och utmärkning av farthinder 

    Vid Vallmansgatan brister i utmärkning av  

   övergångsställe 

    Vid Svärdjögatan övergångsställe saknas, brister i 

   utmärkning och vägmarkering 

 Svärdsjögatan  Vägmärken för cykelbana saknas och farligt att inte 

   markera cykelöverfarter bl a med hänsyn till lutning 

 Kristinegatan  Tveksamt vald reglering med förbud mot trafik med 

   motordrivet fordon 

    Delen Trotzgatan-St Torget , förbud mot trafik med 

   motordrivet fordon och påbjuden färdrikting 

   motsägelsefullt 

    Vid Åsgatan otydlig utmärkning av trafikregler

   (vad gäller?) 

 Ö:a Hamngatan  Vid Kristinegatan, helt oreglerat för gående 

    Farthinder ej utmärkta, hänvisning till p-automater 

   bristfällig  



 Korsnäsvägen  Vid Gruvgatan, väjningslinje saknas, övergångställe 

   brister i vägmarkering 

 Holmtorget  Utmärkning av p-platser för elfordon fel  

 

Vi utgår från att kommunen rättar till angivna brister och dessutom ser över kommunens övriga 

gatunät. Vi har under hösten 2015 påpekat exempel på brister i utmärkning och fått till svar av 

kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 2015-12-11 att detta ska rättas till efter vintern 

2015-16. Ingenting att detta har vad vi sett blivit gjort. 

 

SPF:s Trafikkommitté 

 

  

   


