Levanger kommune
Kommunalteknikk

Møte trafikksikkerhetsutvalget 3. des. 2018 – referat
Tilstede: Gunnar Løvås, Bjørg A. P. Boneng, Arild Børseth, Knut Hjelmstad, Annette Tiller
Skjervø, Per Henrik Bykvist, Tor Albert Kverkild, Jonas Høglund og Roar Eriksen.
Morten Mørkved, repr. Nesheim skole, møtte til sak 2.
1. Godkjenning av referat fra møte 22.10.18
Ingen merknad til referat.
2. Forslag til løsning på trafikksituasjonen ved Nesheim skole.
Her må det sees på en kortsiktig og en langsiktig løsning. På en kortsiktig løsning er
det utarbeidet 3 forslag til løsning. Utvalget anbefaler løsningsforslag B som en
kortsiktig løsning. På en langsiktig løsning bør ikke biler/busser kjøre ned mot
skoleområdet, det må tenkes hjertesone.
Busser kun i Gjemblevegen. Anmode enhet Bygg og Eiendom om bedre belysning i
Åsgårdsvegen. Ny belysning i Gjemblevegen vil komme på plass første halvdel av
2019.
3. Kryssløsning ved Prix og Breidablikktunet.
Syklister er stort sett problemet med kryssende gang-/sykkelveg over kjøreveg.
Kommunalteknikk sjekker ut med vegvesenet om det er arrangement som kan
benyttes for å gjøre bilister og syklende oppmerksom på hverandre, eksempelvis med
blinkende lys.
4. Kryssing av Halssteinvegen ved Momarka barnehage.
I dag er det opphøyd gangfeltet for kryssing og belysning i midtrabatt mellom
gangveg og kjøreveg. Anser dette som tilstrekkelige tiltak. Merkingen av gangfeltet
sjekkes til våren.
5. Spørsmål om gatelys og fartsgrense Eidsbotnvegen.
Strekningen fra Eideskorsen til Sørlia har ikke nedsatt fartsgrense og ikke belysning.
Vegen benyttes ikke som skoleveg og strekningen har kun 1 stk. inn-/utkjørsel til 1
eiendom. Oppfyller derfor ikke kriterier til nedsatt fart. Kommunalteknikk vil
allikevel måle snitthastighet på strekningen for eventuelle å vurdere senere tiltak som
nedsetting av hastighet til 60 eller 70 km/t..
6. Skoleskyss på strekningen Okkenhaugvegen 12B til Vårtun kristne
ungdomsskole.
Returneres Finn Christiansen, TS-utvalget skal ikke ha slike saker.
7. Skoleskyss og påstigning i Kleivan Okkenhaug.
Her er det spørsmål om konkrete tiltak på fylkesveg som anlegging av opphøyd
gangfelt og nedsatt hastighet. Oversendes derfor vegvesenet for vurdering.
8. Høringsuttalelse revisjon av Levanger havn
Utfordringer med trafikksikkerhet ved utbygging av Levanger havn. Utfordringer
belyses. Knut starter med input til høringa som sendes til de andre medlemmene for
eventuelle tilføyelser.
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9. Forberedelse til evalueringsmøte/revidering av Temaplan trafikksikkerhet 21.
januar 2019.
Spørsmålsstilling til deltakere/enhetsledere på hva som er gjort i forhold til
trafikksikker kommune/Temaplan trafikksikkerhet på respektive enheter. Legges
frem på møte.
10. Eventuelt
- Revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Gunnar starter på
skrivinga og sender så til de andre medlemmer for tilføyelser.
- Avkjørsel fra E6 til den nye hallen i Åsen;
Er den bygd i henhold til vegvesenets retningslinjer.
Sekretær har undersøkt med Bygg og Eiendom som byggherre, og fått til svar at
avkjørsel er bygd i henhold til gitte retningslinjer og godkjent av vegvesenet.

Med hilsen

Roar Eriksen
Sekretær
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