Trafiksäkerhetsrådet Tranås

Minnesanteckningar 4:e mars kl. 9.00-11.00
Deltagare;
Björn Thiele
Mattias Holmqvist
Jan-Erik Johansson
Sten Berggren
Torbjörn Eek

Ordförande
NTF
Polisen
Utredningsingenjör
Trafiksäkerhetssamordnare

Ärenden;
1. Shared Space.
Den tidigare beslutade resan till Skvallertorget fick ställas in p.g. av att allt för få
kunde deltaga. Resan planeras nu till septembermötet.
Ett antal personer har hört av sig och förutser en trafikinfarkt på Storgatan när Shared
Space införs. Det har också framförts synpunkter på att belägga området med gatsten.
Sten Berggren tar kontakt med kollegor i Norrköping för höra deras erfarenheter av
Shared Space.
2. Olycksstatistik för Tranås 2007. (utskickad).
Av statistiken framgår att det inträffade en dödsolycka under året. Det var en cyklist,
som utan belysning åkte söderut på RV 32 i dåligt väder.
3. Erbjudande från NTF om viss undervisning i Skolorna.
Mattias Holmqvist redogjorde på Mopedprojektet, som man erbjuder
Högstadieskolorna utbildning för ev. blivande mopedister.
Trafiksåkerhetsrådet beslutade att uttala sitt stöd för projektet och rekommenderar
Skolan att ansluta sig.
4. Framtida arbete med Trafiksäkerhetsfrågor.
Torbjörn meddelade att han fr.o.m. 1:a mars kommer att ägna sig huvudsakligen åt
trafiksäkerhetsfrågor. Trafiksäkerhetsrådet ser det som angeläget att
trafiksäkerhetsarbetet kommer in tidigt i planarbetet.
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5. Ev. Övriga ärenden.
Boende längs Norrabyvägen har hört av sig ang. trafiken och önskar att en gång och
cykelbana anläggs, för att minska olycksrisken för oskyddade trafikanter.
Konstaterades att GC-banan finns med i budgeten för 2011, samt att motsvarande bana
bör byggas längs Spolgatan. Ev. kan en enklare avskiljning med målning, göras i
vägbanan. Sten Berggren undersöker.
Sten Berggren redogjorde för planerna att möjliggöra en trottoarservering vid
Storgatan-Lilla Sveagatan. När rondellen byggs 2009 kommer ytan att ingå naturligt i
omgivningen. Trafiksäkerhetsrådet rekommenderar att man avskiljer ytan från
körbanan med ett räcke.
Trafiksäkerhetsrådet beslutade att anmäla Björn Thiele, Sten Berggren och Torbjörn
Eek till NTF:s åsmöte i Nässjö 18:e mars.
Sten Berggren redogjorde för planeringen för den nya Stridabron.
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