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Kommunfullmäktige i LjusnarsbergJJi~~'if~-:°1G- · .d 
Motion om 

Förstärkt arbete kring Bergslagsdiagonalen 

Liberalerna i Ljusnarsberg anser att effektivitet och trafiksäkerhet i kommunen är viktig för 
pendlare, besökare, företag och övriga användare av trafikinfrastruktur. Vi menar att vi behöver 
se över vilka möjligheter kommunen har för att förstärka trafikverkets arbete för att förbättra 
vägkvalitet och trafiksäkerhet på riksväg 50. Alla ska kunna åka till och från Ljusnarsberg för 
arbete, skolan och rekreation på ett säkert och smidigt sätt. 

Tveklöst den viktigaste transportled för kommunens framtid är riksväg 50. De allra flesta som 
bor i kommunen är på ett eller annat sätt beroende på transporter över riksväg 50. Man åker med 
bil till jobbet, företag transporterar sina gods över vägen, kvalificerade medarbetare pendlar in 
till våra viktiga företag och ambulanser tar patienter över riksvägen till lasarettet eller USÖ. 
Kort och gott, varje förbättring i vägens kvalitet påverkar kommunens framtid positiv. 

Många förbättringar har blivit genomfö1t de senaste åren, vid Askersund byggs det nu för fullt 
och noIT om Lilla Mon blir det 2-1 väg med mi ttseparering 2017. Dock då tar det stopp i 
trafikverkets planering för förbättringar i Örebro län. Ingen förbifart Lillån, ingen förbifart 
Storå, ingen mittseparering mellan Lindesberg och Kopparberg och inget planerat för den 
farliga vägen noIT om Kopparberg. Förbättringar av övriga delar av R50 och av E20 och E18 
ökar trycket på svagaste delar i kedjan, som olyckligtvis ligger koncentrerat kring Ljusnarsberg. 
Trafiksäkerhet och möjligheten att bo och arbeta i Ljusnarsberg påverkas negativ av 
nedprioriteringen. 

Ny teknik med eldrivna och autonoma fordon kan revolutionera möjligheten att hållbart pendla 
och transportera gods meHan gles byggd och storstan på ett hållbart sätt, men sådana 
förbättringar kräver högkvalitativ väginfrastmktur för att ge full nytta till tätorterna i 
Ljusnarsbergs kommun. Det är viktig att Ljusnarsbergs kommun i samråd med Lindesberg, 
Nora och Örebro gör allt för att fa riksväg 50 högt på prioriteringslistan hos vägverket. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta; 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att öka 
förbättringstakten av riksväg 50:s vägkvalitet. 

Kopparberg, 9 november 2016 

För Liberalerna i Ljusnarsberg 

Hendrik Bijloo, Gruppledare 
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