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Pernilla Rokosa

Trafikfarlig rondell på bro vid Bohus, väg E45/587,
Ale kommun
Hej,
Jag har tagit emot din skrivelse gällande Trafikfarlig rondell på bro vid Bohus, väg E45/587,
Ale kommun.
Det är korrekt att det inte finns några övergångsställen i rondellen, istället finns det gångpassager. Idag är det vanligt förekommande att Trafikverket tar bort övergångställen och
ersätter dem med så kallade gångpassager. Inga särskilda vägmärken eller målningsmarkeringar reglerar ordnade gångpassager. En sådan passage är ett ställe där man t. ex.
sänkt ned kantstenen för att det ska vara lättare att passera gatan. Samma regler gäller på en
gångpassage som om du skulle korsa en gata var som helst.
Anledningen till att vi numera gör allt fler gångpassager istället för övergångsställen, är att
det visat sig att övergångsställen inger en falsk trygghet för gående. Man tror sig vara säker
på övergångsstället. I realiteten är dock risken betydligt större att råka ut för en olycka där,
än om man korsar gatan på ett annat ställe.
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Sedan lagen kom om att gående alltid har företräde vid obevakade övergångsställen har
olyckorna vid övergångsställena tyvärr inte minskat, snarare tvärt om. Detta beror bl. a. på
att vi som gående helt enkelt sänker vår uppmärksamhet när vi korsar gatan på övergångsställena samtidigt som en annalkande bilist kanske inte uppmärksammar oss. Ett par små
misstag kan alltså få allvarliga konsekvenser.
Med gångpassager ökar säkerheten eftersom bilister och gående måste samspela, söka
ögonkontakt när det är möjligt och ta hänsyn till varandra.
Trafikverket har inom den närmaste tiden inte några planerade åtgärder på platsen.
Med vänlig hälsning,
Tomas Bergbom
Planering
Trafikverket Region Väst
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