LEVANGER KOMMUNE
TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET

postboks 130
7601 Levanger
Tlf. 74052842

REFERAT FRA MØTE I TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET 27.09.04
Følgende møtte: Guri Skjesol, Petter I. Walseth, Karl M. Buchholdt, Hartvig Eliasson, (barnerepr.,)
og Roar Eriksen (sekretær).

Guri orienterte først om møte på Steinkjer med vegvesenet og fylket vedr. trafikksituasjon i Åsen med
hensyn til undergang, planovergang og eventuell bru. Kostnadsfordeling og alternative løsninger på
bru. Jernbaneverket møtte dessverre ikke.
Sak 11/04 Forberedende møte med vegvesenet.
Saker i forhold til forestående befaring på skoleveger. Spesielt vanskelige punkter på fylkesveger og
riksveger. TS- utvalget ønsker å være en del av deltagerne på møte med vegvesenet.
Sak 12/04: Trygg skoleveg, innkomne klager.
Fra støtteavdelingen har utvalget fått oversendt en del ankesaker på avslag på skoleskyss for en del
elever til uttallelse.
TS-utvalget har i denne forbindelse gjennomgått dk-sak 15/03, ”Retningslinjer for innvilging av
skoleskyss for elever”. For utvalget er det like viktig med en trygg skoleveg om det er en eller ti
elever, eller om skolen er privat eller offentlig. Ut fra de klager som er innkommet, som alle handler
om smale, svingete og uoversiktlige vegstrekninger, ønsker TS-utvalget å innarbeide i
retningslinjene vegstrekninger som er trafikkfarlige for små barn.
Det er på mange strekninger økt trafikk gjennom utbygging av hyttefelt, nye massetak med påfølgende
tungtrafikk og i landbruksnæringen blir det stadig større kjøretøy og redskap med høyere hastighet.
Følgende strekninger er gjennomgått, og hvor utvalget krever skoleskyss:
- E6 fra Grubbåsen mot Åsen sentrum
- Rv 753 fra Åsenfjord(Branndalen) mot Åsen sentrum
- Riksveg 754 mellom Skogn og Markabygd. Bl.a busslomme ved Leinskorsen.
- Fylkesveg 120 og 121 i Markabygd
- Fylkesveg 119 Alstadhaug-Julsborg
- Fylkesveg 135 ved Bjørvika mot Ytterøy skole.
Oversendes driftskomiteen med anmodning av endring av retningslinjene.
Sak 13/04: Søknader vedr. fartsdempere og fartsreduksjoner
Søknader behandles heretter administrativt. Søknad skal inneholde:
- Skriftlig søknad til enhet veg, park og parkering
- Underskrifter fra alle beboere på aktuelle strekninger
- Kartbeskrivelse hvor det er enighet om å anlegge humper
Fartsmålinger vil bli foretatt før endelig avgjørelse.
Sak 14/04: Utførte oppgaver i henhold til Trafikksikkerhetsplan
Det ble søkt om TS-midler på utbygging av fortau langs Nordsivegen på Nesset, og en del mindre
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tiltak. Da Levanger kommune ikke hadde godkjent TS-plan på det tidspunkt tildelingene skjedde fikk
vi avslag på våre søknader. En del punkttiltak ifølge plan er utført. 2 Gatebelysningspunkt i
Stokkanvegen vil bli utført i høst.

Sak 15/04 Referatsaker
- Demonstrasjon Alkolås torget lørdag 2. oktober
- Dagkonferanse ”Aktive skolebarn” Steinkjer
- Trafikksikkerhetskonferanse Stjørdal 17-18. nov.
- Brev fra Momarka barnehage.

Neste møte: mandag 08. november.
Levanger 29.09.04

Guri Skjesol
Leder

Kopi til: Møtedeltakerne
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