Uttalelse i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - 04.05.2015
Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg (KTU) ber om at Rådmannens forslag til vedtak trekkes og
at KTU’s prioritering legges til grunn som Stjørdal kommunes innspill til Nasjonal
Transportplan.
KTU har satt opp følgende tiltak i prioritert rekkefølge for programområdene Statens vegvesen
ber om innspill til i forhold til Nasjonal Transportplan:
Utbedring eller mindre omlegginger av kryss og avkjørsler, inkludert flaskehalser for
tungtrafikk.
1. E6 - Kryss Skatvalskorsen utbedres og sikres enda bedre.
2. E14 - Sikring av kryss ved Statoilstasjonen vest for Hegramo
3. E14 - Sikring av kryss med Fv 28 ved Avelsgård
4. E14 - Utbedring av innkjøring til E14 fra Flora bru
Gang/sykkelveger.
1. E14 - Videreføring Gråelva – Haraldreina
2. E6 - Fullføring Kvithammer – Skatvalskorsen
3. E6 - Sammenhengende gang- og sykkelveg Skatval kirke – Tiller
4. E14 - Flormo – Tomtbakken
5. E14 - Videreføring Haraldreina – Ligårdskrysset
6. E14 - Sammenhengende gang- og sykkelveg Stjørdal – Meråker grense
Trafikksikkerhetstiltak (siktbedring og tiltak på sideterreng osv.)
1. Generell utbedring av kryssingsforhold for myke trafikanter langs E6 og E14 ved hjelp
av over-/undergang eller parallell gang- og sykkelveg. Eksempelvis ved Bolkan, Hofstad
og Hegramo.
2. E14 - Undergang Hegramo kryss E14/Fv 752
3. Stjørdal kommune støtter opp om et evt. forslag om avkjøring fra gamle E6 Hommelvik
inn på Fv 705 i retning Selbu da dette vil få effekt i forhold til å redusere
trafikkbelastningen på E6 og Fv 705 i Stjørdal kommune.
Miljø- og servistiltak (tiltak mot forurensning, hvileplasser, rasteplasser mm.)
1. Anlegg av hvileplasser og rasteplasser i tillegg til “Reis videre kollektivt” (Park-andRide) også direkte langs E6 og E14. Dette for å legge til rette for beredskap og som
tilbud for tunge kjøretøy.
Kollektivtiltak (buss, tog, ferje, hurtigbåt)
1. E6 og E14 - Anlegg av tilstrekkelig antall busslommer som blir plassert på en
trafikksikker måte etter avtale med Stjørdal kommune.
2. E6 og E14 - Ny kollektivterminal Stjørdal stasjon.
3. E6 - “Reis videre kollektivt” parkeringsplasser Stjørdal stasjon og Hell.
4. E6 - Tosidig busstopp i Værneskrysset.
5. Miljøpakken utvides til å inkludere Stjørdal kommune.
Behandling i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - 04.05.2015
Ruth Øfsti fremmet følende forslag:

Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg (KTU) ber om at Rådmannens forslag til vedtak trekkes og
at KTU’s prioritering legges til grunn som Stjørdal kommunes innspill til Nasjonal
Transportplan.
KTU har satt opp følgende tiltak i prioritert rekkefølge for programområdene Statens vegvesen
ber om innspill til i forhold til Nasjonal Transportplan:
Utbedring eller mindre omlegginger av kryss og avkjørsler, inkludert flaskehalser for
tungtrafikk.
1. E6 - Kryss Skatvalskorsen utbedres og sikres enda bedre.
2. E14 - Sikring av kryss ved Statoilstasjonen vest for Hegramo
3. E14 - Sikring av kryss med Fv 28 ved Avelsgård
4. E14 - Utbedring av innkjøring til E14 fra Flora bru
Gang/sykkelveger.
1. E14 - Videreføring Gråelva – Haraldreina
2. E6 - Fullføring Kvithammer – Skatvalskorsen
3. E6 - Sammenhengende gang- og sykkelveg Skatval kirke – Tiller
4. E14 - Flormo – Tomtbakken
5. E14 - Videreføring Haraldreina – Ligårdskrysset
6. E14 - Sammenhengende gang- og sykkelveg Stjørdal – Meråker grense
Trafikksikkerhetstiltak (siktbedring og tiltak på sideterreng osv.)
1. Generell utbedring av kryssingsforhold for myke trafikanter langs E6 og E14 ved hjelp
av over-/undergang eller parallell gang- og sykkelveg. Eksempelvis ved Bolkan, Hofstad
og Hegramo.
2. E14 - Undergang Hegramo kryss E14/Fv 752
3. Stjørdal kommune støtter opp om et evt. forslag om avkjøring fra gamle E6 Hommelvik
inn på Fv 705 i retning Selbu da dette vil få effekt i forhold til å redusere
trafikkbelastningen på E6 og Fv 705 i Stjørdal kommune.
Miljø- og servistiltak (tiltak mot forurensning, hvileplasser, rasteplasser mm.)
1. Anlegg av hvileplasser og rasteplasser i tillegg til “Reis videre kollektivt” (Park-andRide) også direkte langs E6 og E14. Dette for å legge til rette for beredskap og som
tilbud for tunge kjøretøy.
Kollektivtiltak (buss, tog, ferje, hurtigbåt)
1. E6 og E14 - Anlegg av tilstrekkelig antall busslommer som blir plassert på en
trafikksikker måte etter avtale med Stjørdal kommune.
2. E6 og E14 - Ny kollektivterminal Stjørdal stasjon.
3. E6 - “Reis videre kollektivt” parkeringsplasser Stjørdal stasjon og Hell.
4. E6 - Tosidig busstopp i Værneskrysset.
5. Miljøpakken utvides til å inkludere Stjørdal kommune.
Øfstis forslag og KTUs prioritering av tiltak enstemmig vedtatt.

