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Statens veivesen (SVV) igangsatte i oktober arbeid med fjerning av fire busslommer og etablering av kantstopp i Øvre
Kråkenes på Bønes. Beboerne reagerte sterkt på dette da vi opplevde at fjerningen av busslommene skapte trafikkfeller.
Dette initierte igjen innbyggerinitiativet; Få vekk trafikkfellene - Gi Bønes busslommene tilbake, som samlet 609
underskrifter, før vi avsluttet oppropet. Underskriftslisten med et vell av kommentarer og teksten i initiativet følger
vedlagt denne e-posten.
Vi vil oppfordre dere som gruppeledere til å se gjennom underskriftslisten og kommentarene fra bekymrede foreldre og
beboere. Kantstoppene oppleves som unødvendige og skaper fare og usikkerhet for myke trafikkanter. For ytterligere
argumentasjon viser vi til teksten i initiativet. Etter at SVV før ferien innførte forkjørsvei over Øvre Kråkenes og
Bønesskogen, har vi opplevd økt hastighet. Det vanskeliggjør forholdene langs veien ytterligere. Fra før er vi allerede mye
plaget av gjennomgangstrafikk vestover som følge av ”hullet” i bomringen på Fjøsanger.
Arbeidet er ennå ikke fullført, men vi opplever allerede farlige forbikjøringer av bussene på holdeplasser. Det blir for
enkelt å si at bilene ikke skal kjøre forbi. De gjør det. Det er realitetene alle må forholde seg til. Også administrasjon og
folkevalgte. Kravet om å få tilbake busslommene i Øvre Kråkenes er ikke en kamp mellom kollektivtrafikken og
privatbilismen. Det er et spørsmål om det offentlige skal bidra til å skape trafikkfeller. Trafikksikkerheten trumfer alt.
Vi har opplevd utsagn fra administrasjonen om at protestene egentlig skyldes at bilistene er irritert over redusert
fremkommelighet og at beboerne i stedet burde gå eller sykle langs veien for å komme frem. Det er for enkelt og
innebærer en grov nedvurdering av bekymrede foreldre og andre beboere. Det er bl.a.11 barnehager på Bønes hvor til
det er naturlig å kjøre barna. Det oppleves helt klart som unødig tidsspill når bussene kjører i Øvre Kråkenes, særlig i
rushtiden, med en hale av biler bak seg. I tillegg til at det er temmelig kaotisk, for eksempel litt før kl 08.00 når 2-3
skolebusser skal trafikkere strekningen sammen med tre busser i rute; nr 14, 15 og 25. Dette kan ikke gå bra i lengden.
Flinke folk gjør også feil. Vi er redd det er gått prestisje i saken om de fire busslommene for administrasjonen og at vi
nå vil få et fokus på kostnadene ved en tilbakeføring. Til det er svaret enkelt; dropp rundkjøringen på Kråkenes som
ingen trenger og ingen ønsker. For bakgrunn for vår motstand mot rundkjøringen viser vi til e-post av 02.10.17. Bønes vil
få et bedre busstilbud ved å gjenopprette bussforbindelsen slik den var tidligere da bussene gikk både over
Danmarksplass og Fyllingsdalen. Dette kravet vil bestå uavhengig av rundkjøring eller ikke.
Vi vil oppfordre dere til å ta turen til Kråkenestoppen en morgen litt før kl 08.00 slik at dere kan få et inntrykk av kaoset
som nå råder. Så får vi håpe at fornuften seirer til slutt.
Ved behov for mer informasjon, vennligst ta kontakt.
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- kontaktutvalg for Bønes, Kråkenes og Straumsgrend
Gunnar W. Ramsdal
leder
Vårt Bønes er kontaktutvalg for Bønes, Kråkenes og Straumsgrend med formål å arbeide for bydelens beste. Vi har for
tiden 14 medlemmer; FAU Bønes skole, FAU Fjellsdalen skole, FAU Bergen Kristne Grunnskole, Bønes idrettslag, Bønes
basketballklubb, Bøneskoret, Bønes skoleorkester, Bønes skolekorps, Bønes speidergruppe, Natteravnene på Bønes og
foreløpig fire velforeninger og borettslag. Vi har intensjon om å vokse inn mot velforeninger, huseierlag og borettslag. Vi
mener at vi er representative for stemningene i bydelen.

