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Yttrande
Ale kommun lämnar följande synpunkter på förslag till strategisk inriktning av
trafikförsörjningsprogram.
Punkt 1: Bra med ökad satsning på tågpendling i stråken och i hela länet.
Punkt 2: Saknar en tydlighet kring matartrafik i tätorterna. I Ale gäller det de områden som ligger
2 - 5 km från pendelstationerna. Ska vi fortsätta bygga pendelparkeringar måste dessa ske i
parkeringshus så mark bli tillgänglig att bygga på nära pendeltågstationerna.
Punkt 3 och 9: GRs stråkbild är för sårbar med allt fokus på Göteborgs centrum. En
storstadsregion med nästan en miljon invånare utan ringväg/tvärförbindelse vare sig för bussar
eller tåg ger inte möjlighet till snabba byten.
Punkt 4: När det gäller att hitta metoder för samarbete hur utvecklingen av kollektivtrafik och
samhällsplanering ska ske i en ömsesidig process måste den bli tydlig.
Punkt 5: Bra med fokus på mobilitetstjänster istället för kollektivtrafik eller cykel. Viktigt att
påverka vid tillfällen när resenären är öppen för förändring exempelvis vid inflyttning. Samarbeta
kring nya lösningar med exempelvis byggarna/exploatör om vinster av buss vid inflyttning/mindre
yta för parkering. Kollektiv lösning för transportbehoven precis som för vatten och avlopp.
Information/kampanjer hur mobilitetsalternativen ser ut för de tillflyttade.
Punkt 6: Diskrimineringsminskande åtgärder känns som en snäv social dimenssion. Folkliv, mer
resor med kollektivtrafik ger mer gående och cyklande som ger bättre folkhälsa, mer trygghet,
fysisk och social integration när fler dagligen ges möjlighet att passera förbi och tillsammans med
medmänniskor. Fysisk segregation leder ofta till social segregation.
Punkt 11: Det övergripande målet kunde ha ett kundfokus exempelvis; Kollektivtrafiken ska
uppfylla människors behov som attraktiv och konkurrenskraftig och bidra till en hållbar region
genom ett fördubblat resande.
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