Medborgarförslag till Kommunfullmäktige i Ale Kommun
Skolbarn, Bussresenärer och Motionärer, ofta med hund, som befinner sig på vägen
mellan Hålanda och Skepplanda, kommer att utsättas för stora faror vid vistelse på
denna väg!
Varför?
Trafikverket har av regionen fått i uppdrag att förstärka vägen 1978 mellan Verle och
Gräfsnäs till bärighet BK1. Orsak till detta anges vara att ”ge ökad framkomlighet för näringslivets
transporter året runt”.
Det innebär framförallt en väsentlig ökning av tunga fordon, upp till 24mtr, tack vare att vägen kommer
att vara ”billig” för många transportörer att använda.
En undersökning, gjord 2008, visade att ca 50 tunga fordon använde vägen per år, och att man då räknade
med en ökning till ca 65 st per år under de närmaste 20 åren.
Men verkligheten säger något helt annat. Boende efter vägen kan redan idag konstatera en
betydlig mer omfattande trafik, och då tung trafik i många fall styrs av GPS för att söka de ”billigaste”
vägalternativen, kommer trafiken att med största säkerhet öka mångdubbelt under de närmaste åren.
Och varför bygga om en väg för upp mot 40 milj om det bara är för en ökning på ca 15 fordon/år?

Därför
är det nu synnerligen viktigt att Kommunen i samverkan med Trafikverket/Regionen snarast påbörjar
åtgärder för att förbättra säkerheten för de som går, cyklar, på o avstiger buss mm efter vägen mellan
Hålanda och Skepplanda!
En separat gång/cykelväg är naturligtvis den mest effektiva åtgärden men pga kostnadsskäl
kanske också den svåraste att snabbt genomföra.

Föreslår därför följande:
att Kommunen snarast utreder möjligheterna till att bygga en G/C-bana mellan Skepplanda och
Hålanda, och så snart det är möjligt ur kostnadssynpunkt, börja bygga delsträckor på de mest utsatta
(läs farligaste) delarna av vägsträckan.
att Busshållplatser snarast breddas på de ställen där bussen idag inte kan lämna vägbanan vid
av/påstigningar, så att skolbarn och passagerare skall kunna vistas så långt från körbanan som möjligt
vid väntan på buss.

Med tanke på att det idag bor över 900 innevånare bara i Hålanda och att ett stort antal skolbarn/resenärer
också finns mellan Hålanda och Skepplanda, är det mycket angeläget att åtgärder genomförs snarast.
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