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Eva Mattsson/Lars Joelsson

Trafiksituation i Kämpersvik
Hej,
Jag har tagit emot er skrivelse gällande trafiksituation i Kämpersvik.
Trafikverket planerar inga flera åtgärder i området. Trafikverket finansieras via statliga medel
och den tilldelning som ges motsvarar på intet sätt behoven av åtgärder. Konkurrensen om
trafiksäkerhetshöjande åtgärder är mycket stor och endast ett fåtal objekt kan åtgärdas varje år.
När Trafikverket gör dessa prioriteringar har Trafikverket som grund bland annat hur många
oskyddade trafikanter och fordon det finns på sträckan, hur olycksstatistiken ser ut och vilken typ
av miljö det handlar om. Trafikverket försöker i första hand lägga resurser på att förbättra framför
skolor och i större tätorter. Trafikverket för även nära diskussioner med kommunerna om var
satsningar bör ske.
Då det inte finns en riktig målbild i området så är det Trafikverkets uppfattning om att bilister som
kör på sträckan är vanebilister, d.v.s bilister som använder vägen ofta. Det kan vara bra att påtala
för boende, genom vägföreningen och båtföreningen, att anpassa sin hastighet i Kämpersvik.
Bilister har ett eget ansvar, Trafikverket har svårt att bygga bort detta problem, som ju i grund och
botten är en attitydfråga.
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Anledningen till Trafikverket har valt att bygga sommarchikanerna vid fotbollsplanen/lekplatsen
är att det är en 50- sträcka där barn korsar vägen. Då platsen inte visar en tydlig övergång så har
Trafikverket valt att sätta upp chikanerna här.
Med denna bakgrund kan Trafikverket inte prioritera att, under de närmaste åren, lägga resurser
avsatta för trafiksäkerhet på denna sträcka. Trafikverket har för tillfället, andra objekt och ställen
som Trafikverket bedömer som mer trafikosäkra och som Trafikverket företrädesvis bör försöka
åtgärda.

Med vänlig hälsning,

Tomas Bergbom
Planering
Trafikverket Region Väst
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