LEVANGER KOMMUNE
TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET

postboks 130
7601 Levanger
Tlf. 74052842

REFERAT FRA MØTE I TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET 07.04.08
Følgende møtte: Guri Skjesol, Gunnar Løvås, Tove Løvås, Tor Arne Langås og Roar Eriksen (sekretær).
Tore Frantsen møtte til sak 08/08
Forfall: Jan Frode Bjørvik fra lensmannen og Kenneth Arntsen

Sak 06/08 Referatsaker/orienteringer
- Kommunalkonferanse for Nord Trøndelag på Inderøy 2. og 3. april.
- Den nasjonale Refleksdagen 16. oktober.

Sak 08/08: Opphøyd gangfelt v/Kirkegata 61 (saken framflyttet)
Utvalget har mottatt brev fra Tore Frantsen i Kirkegata 61 med anmodning å få fjernet eller flytte opphøyd
gangfelt utenfor eiendommen. Dette grunnet støy og rystelser, målinger er foretatt. Frantsen fikk 5 minutter til å
orientere utvalget om saken.
Vedtak: Trafikksikkerhetsutvalget gjør en henvendelse til Statens vegvesen med anmodning om å fjerne eller
flytte det opphøyde gangfeltet utenfor Kirkegata 61.

Sak 07/08: Brev fra Tjærahaugen Vel vedr. busslommer og gang-/sykkelveg langs
Okkenhaugvegen
Brev fra Tjærahaugen Vel med anmodning om bygging av gang-/sykkelveg fra Hegle grendehus til Leveråsen
samt bygging av 4 stk. busslommer i område Sveberg/Leveråsen.
Vedtak: Gang-/sykkelveg er tatt inn på prioriteringsliste i trafikksikkerhetsplan.
Det tas kontakt med fylket v/Statens vegvesen om mulighet for å få bygget noen av de forslåtte busslommer i år.
Blir utfallet negativt vil Levanger kommune søke om trafikksikkerhetsmidler i 2009.

Sak 09/08: Beplantning/dårlig sikt ved rundkjøring Trekanten.
Utvalget har mottatt en del henvendelser vedr. dårlig sikt grunnet høy beplantning i rundkjøringene på
Trekanten.
Vedtak: Utvalget sender en henvendelse til Statens vegvesen med anmodning om å skilte fotgjengerovergang
som krysser Rv. 774 v/Toyota Hell Bil. Beplantning i rundkjøring/trafikkøyer fjernes og erstattes med lavere
beplantning.

Sak 10/08: Fartsgrense 30 km/t i Levanger sentrum.
Det har vært jobbet med 30 km sone i Levanger sentrum de siste par år. I kommunestyremøte 19.10.05 ble det
fremmet en interpellasjon ang. trafikksituasjon i sentrum: ”Det innføres 30 km sone i hele sentrum av Levanger.
Gjeldende mellom Sundbrua, Jernbanebrua, Moan og Levanger bru”. Men en innføring av 30 km sone krever
at farten ikke er over 30 km i gj.snittsfart på alle målepunkt i sentrum.
Vedtak: Levanger kommune v/Kommunalteknikk og statens vegvesen arbeider med på siktå få gjennomført en
30 km sone i Levanger sentrum. Utvalget henstiller om at det bygges minst mulig opphøyde gangfelt og mere
politikontroll.

Sak 11/08: Eventuelt.
Gikk gjennom planer for ny gang-/sykkelveg Julsborg – Eideskorsen og ombygging av kryss ved Eideskorsen.

Neste møte: Tirsdag 09. juni 2008 kl. 16:00 på form.sk.salen.
Levanger 14.04.08

Roar Eriksen
Sekretær
Kopi til: Møtedeltakerne

