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Partille Kommun
Om gång- och cykeltrafiken i Norra Sävedalen och i
Jonsered
Gång- och cykeltrafiken är viktiga delar i ett hållbart transportsystem. Andelen gångoch cykelresor påverkas av framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, cykelvägars
underhåll och skötsel, årstid och väderlek. Ett led i det regionala arbetet är att
upprätta bland annat ett stomcykelstråk mellan Göteborg och Alingsås. Detta ska
passera Norra Sävedalen.
I vår granskning av Norra Sävedalen och gång och cykling vid Göteborgsvägen har vi
konstaterat:
Säkerheten på ”stomcykelstråket” Göteborg-Alingsås inte är i närheten av de krav
som bör ställas. Korsningarna med Göteborgsvägen i väster och öster är utformade på
ett sätt som har stora säkerhetsbrister samtidigt som utrymmet för gång- och cykel har
fått vika sig för framför allt parkeringar utefter gatan.
Förbindelsen i förlängningen av Jonseredsvägen är på grund av ras av material ner i
Säveån. avstängd. Avstängningen har inneburit en ökad användning av vägen för
gång, men framför allt cykling. Den har blivit både trevligare och säkrare att
använda.
Vi har noterat att kommunen har ett ambitiöst arbete för att underlätta för mer
hållbart resande. Detta sagt för att peka på att mycket positivt arbete utförs för en
mer klimatanpassad trafik inom gång- och cykelområdet.
Förslag:
Norra Sävedalen.
Åtgärder för att höja säkerheten behövs! Området ingår i planer för stomcykelstråk
och har idag inte den kvaliteten som ett sådant kräver. Prioritera gång- och cykelstråk
genom Norra Sävedalen och åtgärda detta i samband med åtgärderna som måste till
av säkerhetsskäl! För handlarna utefter Göteborgsvägen bedömer vi att en bra
utformad plan för att gynna gångtrafiken också gör handeln mer attraktiv. Som andra
effekter av att främja gångtrafik kan inräknas ett mer hållbart samhälle, förbättrad
folkhälsa och ökad livskvalitet. Det kan prövas om området bör bli en gågata – helt
eller delvis; samtidigt kan också prövas om området lämpar sig som gågata under
vissa tider av året eller dygnet.
Jonseredsvägen
Det har gått ca. tre år sedan raset av vägen i Jonsered hände. Det kommer att ta
ytterligare några år innan den är lagad och klar för trafik. Jonseredsvägen bör ingå i
stomcykelstråket Göteborg-Alingsås varför kommande arbeten bör anpassas till dessa
förutsättningar och planeras med prioritetet för gång- och cykel.
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