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Møtedato

Parkeringsregulering v/ Apotekgården - Hotellgata
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg anbefaler at det ved Apotekergården avsettes to parkeringsplasser reservert for taxi langs Kjøpmannsgata og to plasser reservert for taxi på den offentlige
delen av parkeringsplassen sør for Apotekgården.
Videre anbefaler utvalget at det på den offentlige delen av denne plassen innføres tidsbegrenset
parkering på inntil 3 timer med påbud om å benytte parkeringsskive.
I tillegg anbefaler utvalget at det på denne plassen også reserveres to plasser for forflytningshemmede med særlig parkeringstillatelse.
Saken oversendes Regionvegkontoret til endelig vedtak.
Den sendes også politiet til uttalelse som sendes direkte til Regionvegkontoret.
Nødvendig skilting er vist på skiltplan S-250, datert 02.10.2014.
Utgiftene ca. kr. 15.000,- dekkes over konto vedlikehold kommunale veger.
Vedlegg:
1. Skiltplan S-250, dat. 02.10.14
2. Oversiktskart
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger
Ved Apotekgården er det vanskelig for drosjene å få parkert på en lovlig måte. Da det er både
lege, tannlege og apotek her er det mange besøkende som benytter drosje hit.

I reguleringsplan for Stjørdal sentrum vedtatt 27.03.2008 er det regulert kantparkering langs
Kjøpmannsgata og i skiltplan vedtatt av Regionvegkontoret den 03.12.2012 er det langs
Kjøpmannsgata innført tidsregulert parkering forbi Apotekgården opp til kryss med
Stokmovegen.
Parkeringsplassen sør for Apotekgården er delt mellom offentlig og privat. På den offentlige
delen ønsker kommunen å få innført tidsregulering.
Vurdering
Langs Kjøpmannsgata hvor det er kantparkering med tidsregulering, kan de to siste plassene
mot øst skiltes med skilt nr. 552 «Parkering» med underskilt nr. 808.551 med tekst «For taxi».
Også to plasser på den offentlige delen av parkeringsplassen sør for Apotekgården kan skiltes på
tilsvarende måte. Dette vil gi mulighet for drosje å parkere på en lovlig måte ved bringing og
henting av kunder til Apotekgården.
For å unngå langtidsparkering på den offentlige delen av parkeringsplassen sør for
Apotekgården bør det ved innkjøring av denne skiltes med skilt nr. 552 «Parkering» med
underskilt nr. 834 og 831 for å innføre en tidsbegrenset parkering på inntil 3 timer med påbud
om å benytte parkeringsskive.
For å oppfylle kravene til universell utforming bør også to plasser på denne parkeringsplassen
reserveres for forflytningshemmede med særlig parkeringstillatelse. Dette gjøres ved å benytte
skilt nr. 552 «Parkering» med underskilt nr. 807.8 og 828.

