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Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga ett
säkeft och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående
a rbetet med trafiksä kerhetsåtgä rder til lsa m ma ns med Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår ien motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige
beslutar att

. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro
eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset - Wärdshuset, till och från centrum,
för våra medborgares säkerhet.

. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att bygga en trygg
övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare boende på västra sidan av
Melleruds centrum.

Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, 5 361, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Trafikverket äger väg E45 samt riksväg 166 och det är endast Trafikverket som kan bestämma
vilka åtgärder som kan utföras på dessa vägar, Melleruds kommun har kontinuerligt en dialog
med Trafikverket angående trafiksäkerhetsåtgärder på riksväg 166 och E45. Tillsammans med
Sweco har Melleruds kommun tagit fram underlag samt förslag till Trafikverket för åtgarder på

riksväg 166 och E45,

Utöver förslagen på trafiksäkerhetsåtgärder så har Melleruds kommun gjort trafikmätningar
över E45:an samt riksväg 166 och lämnat in tillTrafikverket.

Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar vidare med frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för
E45:an samt riksväg 166 tillsammans med Sweco och Trafikverket,

Med hänvisning till det pågående arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med
Trafikverket a nser sa m hä I I byggnadsförva ltni ngen att motionen bör avslås.

Jörgen Eriksson (KIM) tackar för beredningen av ärendet.

Beslutsunderlag

r Motion,
r Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, S 361.
. Sa m hä I lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 108,
r Kommunstyrelsens beslut 2022-05-04,5 105.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående
a rbetet med trafiksä kerhetsåtgä rder til Isa mma ns med Trafikverket,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta

Beslutet skickas till
Jörgen Eriksson (KIM)
Sa m hä I lsbyg g nadschefe n

0P
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