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Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 (vx) E-post: tekniska@molndal.se 

Vi gör busshållplatsen 
Muraregatan säkrare 

Mölndals stad arbetar för god trafiksäkerhet för alla olika trafikanter. En del i arbetet är att 
tillgänglighetsanpassa busshållplatser, för att kollektivtrafiken ska fungera för fler. 

Det här gör vi 
Vi bygger om Muraregatans hållplats och gör den tillgänglighetsanpassad. Det innebär att 
den blir upphöjd och får så kallade ledstråk för synskadade. Hållplatslägena kommer när 
arbetet är klart att ligga mitt emot varandra. Körbanorna kommer att delas av en refug som 
hindrar omkörning av buss vid hållplats, vilket ökar säkerheten.  

I anslutning till hållplatsen kommer vi att bygga en ny upphöjd gång- och cykelpassage 
som ersätter befintligt farthinder. Tillsammans ska det ge säkrare passage för oskyddade 
trafikanter och sänka hastigheten på Gunnebogatan. 

Så blir du påverkad 
Under byggtiden kommer det att tidvis vara begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet 
och korsningen Gunnebogatan-Muraregatan. Ett körfält är alltid öppet och trafiken 
reglerar vi genom flaggvakter eller trafikljus när det behövs. Om du har möjlighet, kör 
gärna en annan väg. Hur vägen påverkas kan komma att bli förändrat under arbetets gång. 

Muraregatans hållplatsläge A kommer under arbetet att ha ett tillfälligt läge öster om 
nuvarande hållplats, Västtrafik skyltar till den tillfälliga hållplatsen. 

Arbetstid 
Vecka 23 – slutet av juli. 

Vi hoppas ni har överseende med de störningar som kan uppstå under tiden som vi gör 
trafikmiljön säkrare. 

LJ Mark & Anläggningar AB är Mölndals stads entreprenör för arbetet. 
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Kontakt 
Vid frågor eller synpunkter på arbetet kan du kontakta: 

Mats Liljegren, Platsansvarig 
LJ Mark & Anläggningar AB 
mats@ljmark.se 

Sofia Söderlund, Projektledare 
Mölndals stad 
sofia.soderlund@molndal.se 

 

Aktuell information om arbetet hittar du på molndal.se/vagarbeten 
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Hållplatsområdet. Räkna 
med delvis begränsad fram-
komlighet under arbetet. 

Blått område: här blir 
det ny upphöjd gång- 
och cykelpassage som 
fungerar som 
farthinder. 

Befintligt hållplatsläge B flyttas 
till mitt emot hållplatsläge A. 

Befintligt 
farthinder tas bort 
och ersätts med det 
nya vid hållplatsen. 
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