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Møtedato

1-231 Auka - Fv 32 Moksnes - gang- og sykkelveg - reguleringsplan
- Uttalelse fra KTU
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg ser fram til at gang- og sykkelvegen langs Kv 24 på
strekningen Moksnes – Auka blir bygd. Utvalget støtter også vedtaket i Komite plan om å ta
kontakt med Statens vegvesen/Fylkeskommunen for å få fullført med gang- sykkelveg langs Fv
32 for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra Haraldreina inn til Stjørdal sentrum.
Til formannskap, komiteer, nemnder:
1.
2.
3.
4.

PS 10/12
Plankart datert 26.01.12
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger
Forslag til reguleringsplan for Kv 24 Gang- og sykkelveg Moksnes – Auka er lagt ut til offentlig
ettersyn. Gang- og sykkelvegen er en videreføring av eksisterende fra kryss med E14, forbi
Haraldreina skole og til forbi avkjørsel til Aunet Karosseriverksted AS (Auka). Den har
1.prioritet i Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid og er også prioritert i hovednett for
sykkel. I vestre del av planområdet er også vegen omlagt en del for å slake ut en kurve og gi
bedre linjeføring.
Formålet med planen er å gi en tryggere skoleveg for elever ved Haraldreina skole og for å
bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter til og fra Stjørdal sentrum.

Komite plan vedtok i tillegg til å legge planen ut til offentlig ettersyn at de ønsker at Stjørdal
kommune tar kontakt med Statens vegvesen for å få anlagt gang- og sykkelveg også langs Fv 32
på den strekningen som gjenstår mellom Moksnes og Lillemoen.
Vurdering
Å få videreført gang- og sykkelvegen langs Kv 24, Hognesaunvegen vil gi en mye tryggere
skoleveg for mange barn i området i tillegg til at alle myke trafikanter blir ivaretatt langs denne
vegstrekningen. Dersom fylkeskommunen også får anlagt gang- og sykkelveg langs Fv 32
mellom Moksnes og Lillemoen vil det gi et sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra E 14
ved Haraldreina og inn til Stjørdal sentrum.

