LEVANGER KOMMUNE

postboks 130

TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET

7601 Levanger
Tlf. 74052842

REFERAT FRA MØTE I TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET 27.11.06
Følgende møtte: Guri Skjesol, Gunnar Løvås, Thor B. Granum fra lensmannen, Hartvig Eliasson og Roar
Eriksen (sekretær).
Forfall: Petter Walseth
Sak 19/06 Referatsaker
-

Trygg Trafikk, mottatt skriv vedr. kandidat til styret. Vi har ingen forslag.

Sak 20/06: Kriterier for skoleskyss
TS-utvalget ønsker etter en del klagesaker å endre kriteriene for tildeling av skoleskyss, behandlet i F-sak 20/05.
Utvalget ønsker på nytt å gjeninnføre retningslinjer som skal ligge i bunn, vedtak som ble oppheva i F-sak
20/05. Vedtak om enkeltstrekninger får komme i tillegg, der det vises til punkt i retningslinjene.
Utvalget finner det således riktig å gå tilbake til de retningslinjer som ble vedtatt i Undervisningsningskomiteen
sak 046/01, med små justeringer
Forslag til vedtak til driftskomiteen følger vedlagt.

Sak 21/06: Trafikksikkerhetsmidler 2007
Det søkes om midler til følgende prosjekt;
- Fullføre belysning på Ronglan fra Tuv skole mot sentrum.
- Fortau langs Skolevegen ved Frol oppvekstsenter
- Rydde opp i trafikale forhold ved Åsen oppvekstsenter
- Fortau/opphøyd gangfelt i Høgberget/Momarka
Sak 22/06: Trafikkforhold ved Levanger videregående/Levanger Kro
Trafikkforholdene på og rundt den kommunale vegen mellom Levanger videregående skole og Levanger Kro
kan til tider være kaotiske og uoversiktlige. Veg og p-plass/kjøreareal til Nord Kro har ingen klare
avgrensninger. Det kan allerede neste bli aktuelt å legge om/forlenge vegen fra Moanområdet nedenfor
Levanger Kro og opptil fylkesvegen ved innkjøringen til Mo gård. Vi avventer derfor bygging av denne vegen
før vi setter igang tiltak i området. Som strakstiltak og inntil vegen vil bli bygd vil vi våren 2007 merke vegen
med midt- og kantlinjer for å synliggjøre vegarealet.
Sak 23/06: Eventuelt
I.f.m. 0-visjonsprosjektet har kommunene fått tildelt kroner 25 000,- fra FTU.
Ts-utvalget foreslår å bruke dette opp mot trafikkrettet opplæring, og fordele midlene på følgende:
Frol oppvekst kr. 10 000,-, Nesset U-skole kr. 10 000,- og Leira mottak kr. 5 000,-.
Hver enkelt må komme med forslag til tiltak før utbetaling skjer.
Neste møte: Bestemmes senere
Levanger 03.12.06
Roar Eriksen
Sekretær

Kopi til: Møtedeltakerne

