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Ftirb attrad viigkorsning riksv:ig 136 - St
Rtirsvflgen
Stora Rors Intresseforeningen representerar fast- och sommarboende i St Ror. Sedan
ling tid tillbaka har vi fort fi'am onskemfll om en fdrbeittrad och seikrare anslutning fur
St Rorsviigen till riksviig (rv) 136 r,id Riilla Tall. Olyckor har intreifTat och tillbuden eir
tnAnga varje ir.

Vi har noterat att i stort sett varje anslutning till rv 136 frin Olandsbron till Borgholm.
Olands mest trafikerade vrigstrdcka, har byggts om till korsningstyp C (korsning med
korftilt for vzinstersvring enligt Transporlstyrelsens publikation VGU)', dven sAdana
med mindre trafik zin den till St Ror. Av nAgon anledning har jtist St Rorskorsningen
inte eindrats.

I det pigAende arbetet med fordjupad dversiktsplan for Riilla-St Rdr foreslis
fcirandrirlgar av St Rcirsviigen med anslutande viigar. Det fims forslag orn att den
aktuella veigkorsningen ska flyttas sflviil 300 m soderut som 300 m norr ut. Ingen vet
idag om det rir rnojligt att Astadkomma den bebyggelse och de verksamhetsomriden
som krdvs for att en omdaning av vzignzitet ska kunna bli ekonomiskt forsvarbar. Detta
kan endast avgoras i samband med framtida detaljplanering och diirmed
samlllanhiingande prcivning enligt miljolagstiftning m.m. Med tanke pi de problem
som har identifierats i miljcikonsekvensbeskrivningen och i liinsstyrelsens
sarnrAdsl,ttrande kornmer det att ta lAng tid innan detaljplaner har faststlillts.

For att ytterligare 6r av fordrojning ska undvikas tinskar St Rdrs Intresselbrening att
Borgholms kommun lyfter ut korsningen ur planarbetet och omedelbart
pflbiirjar projektering enligt bifogade ftirslag. Milsiittningen bdr vara att den ska
vara klar till nrista sommarsuisong. De fltgarder som behdver vidtas rir forhillandevis
sm6. Markforh6llandena ar okomplicerade och den strdcka sorl bor byggas om och
asfalteras zir kort.

Betriiffande finansieringen vill vi hZinvisa till Trafikverkets yttrande 2009-08-31, TSG
2009-63, " Traf-rkverkens yttrande 6ver remissversionen av Regional transpofiplan fbr
Kalmar lzin iren 2010-2021". Pi sidan 3 Aterfinns information om "Potter for mindre



f,tgarder": "Vdgverket anser att enklare itgiirder i flera fall bdr dvervZigas for att
frigora medel till Atgzirder som ger stdrre miluppfyllelse. Hzir mdrks fltgarder fdr
trafiksZikerhet och pendling." Om finansiering inte Zir mojlig inom ramen for den
regiorrala transportplanen, bor kommunen sjiilv sti for itgarder och kostnader.

Det zir v6r bedornning att en korsning av nedanstAende slag v2il ftller St Rors behov,
dven rned en okning av boende i omr6det som i fiarntiden kau bli fdljden av den ovan
nzimnda planen for Riilla-St Ror. Andring av korsningen enl vArt forslag stdmmer
ocksfl overens med den fyrstegsprincip som Trafikverket tilliimpar nrir det gtiller vilka
itgiirder som ska utforas i ett givet fall: Fcirst undersciks om valet av transportsdtt kan
pAverkas. i andra hand vziljs ldsningar som innebzir effektivare utnyttjande av befintlig
infrastruktur. i tredje hand blir det aktuellt med ombyggnad och forbattring av
befintlig infrastruktur ochfr;r,st i./itircle hctncl kommer nybyggnad och storre
ombyggnadsAtgiirder.

I bilaga 1 framgAr det aktuella vrigavsnittet med dagens anslutning. Som framgAr av
kartan kan en breddning av vdgen for att ge plats fbr ett vdnstersvZingskorftilt ske 6t
vdster mellan nltvarande korsning och fastigheten miirkt 5:9 pfl kartan. Borgholms
kommun iiger den berorda marken (skog) och som synes bercirs inga andra fastigheter.
Det finns ocksfl utrymme for den gAng- och cykelvZig som planeras mellan
Glomrninge och Borgholm. I bilaga2 dr en korsning, typ C, med i stort sett samma
mfitt som den vid Isgzirde inlagd. Skalan dr samma skala som i bilaga 1 . Som synes fAr
den viil plats pfl kornmunens mark mellan nuvarande avfart och fasti-eheten nteirkt 5:9.

Utover de uppenbara forbiittringarna fcir fordonstrafiken med en ombyggnad till typ C
fAs fo lj ande til liiggsfordelar:

. Srikrare for gflngtrafikanter frAn St Ror pA viig till/frAn busshAllplatsen,
sodergAende riktning.

. Siikrare overgAng for gfingtrafikanter frAn St Ror till/fifrn busshflliplatsen,
norrgflende riktning.

. Genom att vzigen breddas At vdster sA komrner sikten i kurvan att forbiittras i
bAda riktningarna.

PA uppdrag av St Rors Intressefdrening
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