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TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET

7601 Levanger
Tlf. 74052842

REFERAT FRA MØTE I TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET 09.10.06
Følgende møtte: Guri Skjesol, Gunnar Løvås, Asle Granås (for Petter Walseth), Thor B. Granum fra
lensmannen, og Roar Eriksen (sekretær).
Forfall: Hartvig Eliasson og Petter Walseth
Sak 12/06 Referatsaker
- Guri refererte ang. behandling av skoleskyss-saker. Finn Christiansen blir saksbehandler fra
kommunens side i slike saker.
- Gunnar refererte kort fra åpningen av 0-visjonsstrekningen på Steinkjer. Informasjon om strekningen
Tiller – Mule. Ordførerne fra Levanger og Stjørdal deltok.
- Gikk gjennom prioriteringsliste for forsterking av kommunale veger
Sak 13/06: Trafikale forhold ved Skogn barne- og ungdomsskole
Henvendelse fra skolen til trafikksikkerhetsutvalget vedr. problemer med trafikkavvikling ved skolen.
Skolene selv må besørge at de trafikale forhold ved de respektive skoler er tilfredsstillende og bekoste
eventuelle tiltak selv.
Sekretær sender svarbrev til skolen.
Sak 14/06: Høringsuttalse vedr. forhold i Skolevegen/Elverhøyvegen som følge av utbygging på
Nordlijordet.
Trafikksikkerhetsutvalget har laget høringsuttalelse til reg.plan som er oversendt til enhet plan og bygg.
Sak 15/06: Trafikkforhold i Høgberget
Utvalget har mottatt 3 henvendelser på trafikkforhold i Momarka. Forholdene går på for høy hastighet og
kryssing av farlig veg.
Enhet veg park og parkering ser på forholdene og vurderer flytting av 30 km sone og bygging av 1 opphøyd
gangfelt og en fartsdump.
Sak 16/06: Jernbanegata, henvendelse om høy hastighet med påfølgende tiltak
Saken er tidligere behandlet i TS-utvalget i.f.m. stenging av Kirkegata. Det er på det rene at trafikken og
hastigheten har økt i område.
Veg park og parkering vurderer bygging av 1 evt. 2 stk opphøyde gangfelt i Jernbanegata inn mot Holbergs
gate.
Sak 17/06: ”Gamle E6” Ronglan-Hammer, søknad om nedsatt hastighet.
Søknad fra Rolf Enstad på vegne av beboere langs vegen om å sette ned hastigheten på ”gamle E6” fra Ronglan
til Hammer. I tillegg søkes det om oppgradering til forkjørsveg.
Utvalget slutter seg til forslaget om å sette ned hastigheten til 60 km/t på strekningen Kolsum – Hammer.
Forbi boligene ved nordre ende av Hammerflata og forbi Trosdal skiltes 50 km/t.
Vegen skiltes ikke som forkjørsveg.
Sak 18/06: Åsensentret/Åsentunet, søknad om fartsdempende tiltak fra Hammerøyvegen og
vegen inn til tunet
TS-utvalget har mottatt søknad vedr. ovennevnte. Utvalget er av den oppfatning at vegen innover er smal og
forholdsvis kort og som ikke vil invitere til høye hastigheter. Før evt. tiltak iverksettes må det gjennomføres en
fartsmåling på vegen. Utføres i høst.
Neste møte: Bestemmes senere
Levanger 15.10.06
Roar Eriksen
Sekretær

Kopi til: Møtedeltakerne

