Møtereferat
Dato: 22.03.2019
Til stede:

Bjørn Enge, Aina Bogen , sekr. P.I.Almås

Forfall:

Gjelder:

Møtetid:

Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for
reisende/Nedsettelse av gruppe - Ref. fra møte 21.03.19
21.mars 2019 kl.11

Møtested:

Sak:

2018/33426

Møterom ved eiendom- og
kommunalteknikk i 3.etg.

Pkt. 1

Konstituering
 Bjørn Enge ble utpekt til å ivareta lederfunksjonen i gruppen
 Sekr. Er oppnevnt av Rådmannen

Pkt.2

Gjennomgang av mandatet fra vedtaket i formannskapet av 11.10.18 sak F 46/19.
Gruppen har fanget om signalet i henvendelsen som var grunnlaget for saken i
formannskapet.
Gruppen har også registrert tidligere synspunkter på mangelen av leskur i langs off.
vei.
Det ble fremlagt et kart over kommunen hvor de fylkeskommunale veiene er vist
med veifunksjon.
Gruppen skal konsentrere arbeidet sitt om behov for leskur langs kommunal vei .
Gruppen kan tilrå at formannskapet avgir uttalelse / henstille til Fylkeskommunen
om ønsker om leskur langs fylkesveinettet i kommunen.

Pkt.3

Gjennomgang av det kommunale veinettet for å se hvor behovene er:
 Bussholdeplass v/ Rådhuset har betydelig antall busspassasjerer.
Gruppen vil foreslå at det etableres 2 stk. leskur i Korsenområdet – 1 leskur
ved bussholdeplass ved innkjøring til Rådhusplassen og 1 leskur ved
bussholdeplass på «gml.. E6» - kommunevei nr.2215. Ingen leskur skal ha
installasjon for «sanntidsskjerm».
P.g.a. fremtidig utvikling av Korsenområdet må det avventes med flere leskur
til nærmere planer for trafikkavviklingen blir fremlagt.
Prinsippskisse av bussholdeplass v/Rådhuset av 26.04.19 ble utdelt.

 Gruppen .drøftet evt. leskur langs fylkeskommunalt veinett. Behovene
varierer særlig i forhold til skoleskyss – hvor praksisen er at skolebuss stanser
der elever bor.
Konkret ble det drøftet evt. leskur langs Fv 30- hvor flg. holdeplasser ble nevnt
spesifikk:
1. Kryss Fv30 / Kjørkvollveien – litt begrenset kunnskap om behovet
2. Rognes sentrum
3. Kotsøy sentrum – der er det nylig etablert leskur vis a vis kryss mellom Fv 30
og Fv 6560(til Budal) og Fv 6550/6552
4. Fv 30 Osøybru – har i dag leskur – men kun for nordgående trafikk.
5. Fv 6554 har leskur v/ Singsås Skole
6. Singsås sentrum. Kommunen har mottatt henvendelser om leskur v/ Singsås
Jernbanestasjon – da venterom Singsås Stasjon ikke er tilgjengelig.
7. I Budalen er det kollektive busstilbudet tilnærmet fraværende – kun
skoleskyss. Leskur er derved lite aktuelt nå.
Gruppen anser at behovet rundt omkring langs fylkesveinettet er varierende men vil tilrå leskur i Rognes sentrum og Singsås sentrum.
Pkt.4

Fremdrift
 Gruppen avventer gjennomlesning / godkjennelse av møteref. fra møtet
21.03.19.
 Ny saksutredning utarbeides til formannskapet som kommunens
trafikksikkerhetsutvalg.
 Når vedtak er gjort kan det sendes egen henvendelse til Trøndelag
Fylkeskommune om kommunens ønske om leskur langs fylkesveiene i
kommunen.

Møtet slutt kl. 12:00.

Per Ingar Almås
Sekr.

Kopi: Bjørn Enge , Aina Bogen
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