Till Trafikverket,
Samhällsbyggnadsnämnden gav Samhällsbyggnadskontoret i uppgift att utreda
trafiksituationen på tre vägar i kommunen. Vid denna utredning framkom det att på
Kyrkvägen i Torup finns en undermålig och osäker järnvägsövergång som ägs och förvaltas
av Trafikverket.
Kyrkvägen löper från Gamla Nissastigen till Bosgårdsvägen och knyter ihop södra och norra
Torup. På Kyrkvägen finns en järnvägskorsning med bommar. På denna järnvägskorsning
finns det inga gång- eller cykelbanor, utan vägen är helt anpassad efter bilen och därför får
övriga trafikanter samsas med biltrafiken på dess körbana.
Det finns viktiga målpunkter på båda sidorna av järnvägskorsningen. I de norra delarna ligger
Torups skola med förskoleverksamhet samt låg- och mellanstadieverksamhet. De barn som
bor i södra delarna av Torup är därför hänvisade till att använda kyrkvägen som en del av sin
väg till skolan. Torups skola har ca 150 elever.
Baserat på folkbokförningsregistret bor det 53 barn i åldrarna 6 till 13 söder om järnvägen
som med största sannolikhet använder Kyrkvägen som en del av sin väg till skolan. Räknar
man även in de barn som går på förskolan ökar antalet barn från 53 till 80. Dessa färdas
dagligen över järnvägen och samsas med då med den övriga trafiken.
Väg 150 är utpekad av Länsstyrelsen som rekommenderad väg för transporter med farligt
gods, en så kallad primär transportväg. Detta gör att väg 150, och därmed järnvägskorsningen
vid Torups centrum trafikeras av många lastbilar. Vidare är järnvägskorsningen på Kyrkvägen
en del av en omledningsväg för trafiken på väg 150 ifall något skulle hända vid den andra
järnvägsövergången i Torup.
Inom snar framtid, i enlighet med Hallandstrafikens planer, kommer dessutom tågtrafiken att
öka på denna sträcka. Något behöver således göras vid järnvägsöverfarten vid Kyrkvägen, för
att öka säkerheten.
Vi vill understryka vikten av er handling BVH 701 - Plankorsningar, Bygga nytt, Bygga bort, Val
av skyddsalternativ. Med denna handling i minnet vill vi gärna se att Kyrkvägen i Torup förbättras
för gång- och cykeltrafik.

Samhällsbyggnadsnämnden begär att trafikverket snarast utreder trafiksituationen på
Kyrkvägen i Torup.
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