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– Övergångsställen utgör ofta en falsk säkerhet

Lömska ränder
ALE. Varför tar man 
bort eller undviker att 
anlägga nya övergångs-
ställen?

Den frågan togs upp 
på både Surtes och 
Bohus ortsutvecklings-
möte. 

Svaret är att de 
vitmålade ränderna 
kan innebära en falsk 
säkerhet.

Trafikverket ställer sig allt 
mer kritisk till övergångs-
ställen. Detta eftersom de 
kan utgöra en falsk säkerhet 
för gångtrafikanter.

– De flesta olyckor med 
oskyddade trafikanter i tätor-
ter sker på övergångsställen. 
Övergångsställen lämpar sig 
väldigt bra på ställen där det 
passerar mycket bilar i låg 
hastighet, som mitt inne en 
stad, men det är annars lätt 
att ta för givet att bilarna 
ska stanna. Man tar det som 
en rättighet och knatar ut i 
gatan och missar då någon 
part är risken stor att det 
händer en olycka, säger Len-
nart Helsing, presskommu-
nikatör på Trafikverket.

År 2000 infördes den så 
kallade ”zebralagen” för att 
öka trafiksäkerheten och ge 
fotgängarna större trygghet 
ute i trafiken. Lagen inne-
bär att fordonsförare har 
väjningsplikt vid obevakade 
övergångsställen. 

På många ställen blev 
effekten dessvärre den mot-
satta.

– Det blev mycket skrive-
rier om att lagen förstärkte 
förarnas skyldighet att 
stanna. Det kan ha medfört 
att man som gående betrak-
tade det som en företrädel-
serätt. Man är mycket mer 
noggrann med att se sig för 
när man korsar en väg där 
övergångsställe saknas.

Bygga bort riskerna
Kenneth Gustafsson, tra-
fikingenjör i Ale kommun, 
menar att det farligaste är att 
gå över ett övergångsställe 
som sällan används.

– Vanebilister, som kanske 
kör samma väg varje dag, är 

inte beredda på att någon 
plötsligt går ut i vägen. 
Känner sig då fotgängaren 
trygg eftersom den går på ett 
övergångsställe kan det sluta 
illa, särskilt om det kommer 
trafik från båda håll. 

Istället för övergångsstäl-
len försöker man i allt större 
utsträckning att bygga bort 
de höga hastigheterna och 
därmed minska riskerna. 

Ett exempel är Älvängen 
centrum, där man valde att 
bygga upphöjda passager 
för korsande gångtrafikan-
ter. Centrumgatan har även 
gjorts smal för att förebygga 
höga hastigheter. 

– I Älvängen kan du tryggt 
gå över centrumgatan i prin-
cip var som helst, säger Ken-
neth Gustafsson. 

Han menar att man idag 
har en annan prioritering när 
det gäller säkerheten, som 
skiljer sig mycket från hur 
man tänkte förr.

– Det gamla synsättet är 
att prioritera framkomlighet, 
medan man numera lägger 
allt mer fokus på säkerheten 
och det är inte alltid så popu-
lärt.

Trafikverket rekommen-
derar kommuner att ta bort 
övergångsställen där männ-
iskor riskerar att bli påkörda i 
höga hastigheter, men några 
officiella riktlinjer finns inte.

Enligt trafikingenjör 
Beata Åhall planeras inga 
specifika åtgärder i Ale 
kommun.

– Vi har inget uttalat mål 
och det pågår heller ingen 
officiell utredning i frågan 
om övergångsställen, utan vi 
ser över det från fall till fall. I 
första hand försöker vi att få 
ner den verkliga hastigheten 
på vägarna. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nytänk. Istället för traditionella övergångsställen valde man att i Älvängen centrum bygga 
upphöjda passager för korsande gångtrafi kanter. Centrumgatan har även gjorts smal för att 
förebygga höga hastigheter. 

Café Blå • ÄLVÄNGEN • 0303-74 88 60 • www.cafebla.org
Öppettider: Måndag-torsdag 8-18, fredag 8-21

LÅT OSS HJÄLPA 
DIG MED MATEN!
Vi har nåt för alla i familjen!

Vi har även paj, bakad potatis, 
lasagne och salladsbar!

Just nu!

ENTRECOTE 
Svenskt kött. 
Bit, skivor. 9990

/kg

Älvängen  |  0303-74 80 40

ÖPPET

7-23 
ALLA DAGAR

7-23 ALLA DAGAR 7-23 ALLA DAGAR

Priserna gäller t o m söndag 10/11-2013. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

FIKA TVÅ FÖR EN
Gäller ej sallad, och varm mat

Cafét är öppet till 21 på fredagar!

Just nu!

RÄKSALLAD
Butikstillverkad 

enligt vårt eget 

unika recept!
99:-/kg

Ursäkta röran!
Ursäkta röran i charken! Vi utökar 

med två meter kyldisk för att få bättre 
plats för köttet. Är det något ni inte hittar 

Max 1 kg/kund

OCH MYCKET,

MYCKET MERA

VÄLKOMNA

MASSOR AV  
MÖBLER:

prydnadssaker, tavlor, lampor, 

ARTIKLAR:
Sittvagn, cykel, säng, 

GÅRDSARTIKLAR:
Traktor, klippare, häcksax, 

ÖVRIGT:
LP- och CD -skivor, 
kasettband, vide-

videospelare, cyklar, 

ÄLVÄNGEN LÖRDAG

MARKNAD I 
KATTLEBERG

0303-74 62 70
0737-58 90 39

Vid frågor:


