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Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post
sek@ringerike.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE NR 4
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

21/15

15/1884
Godkjennelse av møteprotokoll - 02.06.15

22/15

15/3453
Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune

23/15

15/7031
Avkjørsler fra Svareverudveien til Hoftsfossveien

24/15

15/7032
Trafikkforhold i Storløkkaveien

25/15

15/7034
Orientering om planene for Ringeriksgata

26/15

15/3255
Oppfølgingssaker
Ringerike kommune, 26.08.2015
John Bakken
leder

Sak 21/15
Godkjennelse av møteprotokoll - 02.06.15
Arkivsaksnr.: 15/1884

Saksnr.: Utvalg
21/15
Trafikkrådet
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

Side 2

Arkiv:

Møtedato
01.09.2015

Sak 22/15
Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune
Arkivsaksnr.: 15/3453

Arkiv: Q80 &30

Saksnr.: Utvalg
22/15
Trafikkrådet

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
På møtet i trafikkrådet 14.april 2015 ble det vedtatt at neste møte skulle være et arbeidsmøte
for trafikksikkerhetsplan i Ringerike kommune og prioriteringsliste vedr. gang-sykkelveier.
Prioriteringsliste vedr. gang-sykkelveier er fremmet som egen sak.

Tidligere behandlinger og vedtak
Trafikkrådet sak 11/15 og 25/14.

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 26.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Roger Sørslett

Side 3

Sak 23/15
Avkjørsler fra Svareverudveien til Hoftsfossveien
Arkivsaksnr.: 15/7031

Arkiv: Q01

Saksnr.: Utvalg
23/15
Trafikkrådet

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
Innkjøring fra Hoffsfossveien til Svarverudveien samt utkjøring fra Svarverudveien til
Hoffsfossveien har i mange år vært problematisk.
I den senere tid har dette blitt enda verre p.g.a hekk og postkassestativ som hindrer fri sikt.
Dette gjelder spesielt når en kommer fra Hønefoss og skal svinge til høyre inn i
Svarverudveien.
Melder av saken sier at det har medført store problemer ved at det på adresse Hoffsfossveien
46 bedrives klubb/kursvirksomhet som medfører at det til tider er 6 - 8 biler som parkerer
delvis i avkjøringen og ute i Hoffsfossveien. Situasjonen gjør det ikke bedre ved at det på
denne adressen bedrives utleie av leilighet/ hybel.
Det faktum at det fra samme adresse bedrives handelsvirksomhet medfører at det til tider er
betydelig varetransport.

Vedlegg
Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 24.08.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Roger Sørslett
saksbehandler: Roger Sørslett

Side 4

Sak 24/15
Trafikkforhold i Storløkkaveien
Arkivsaksnr.: 15/7032

Arkiv: Q80

Saksnr.: Utvalg
24/15
Trafikkrådet

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
Det har kommet innspill for Hofsfossvn spesielt hva gjelder vedlikehold og standard,ødelagte
fartsdumper mm.

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 26.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Roger Sørslett

Side 5

Sak 25/15
Orientering om planene for Ringeriksgata
Arkivsaksnr.: 15/7034

Arkiv: Q10 &30

Saksnr.: Utvalg
25/15
Trafikkrådet

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
I forbindelse med at den nye hallen i Schjongslunden er åpnet begynner tilbakemeldingene
om trafikkfarlige situasjoner og problemer med avviklingen å bli mange.
Sist er bekymringen for de "myke" trafikantene og da særlig barn som skal til
stadionområdet.
Nordre Buskerud politidistrikt har avholdt fartskontroll i Ringerikesgata og denne viser til
tider veldig høye hastigheter i 30 sonen.
Ringerike kommune vil derfor redegjøre for planene med Ringerikesgata i neste møte i
trafikkrådet.

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 24.08.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Roger Sørslett

Side 6

Sak 26/15
Oppfølgingssaker
Arkivsaksnr.: 15/3255

Saksnr.: Utvalg
26/15
Trafikkrådet
Forslag til vedtak:
Se vedlegg.

Side 7

Arkiv:

Møtedato
01.09.2015

Sak 26/15

OPPFØLGINGSSAKER FOR TRAFIKKRÅDET 2015
Møte
Dato
Fra
2013
02.04.

Fra
2015
10.03.
10.03.
.
10.03.
.

10.03

14.04.
14.04.
14.04.

Sak Saken gjelder:
nr. Tiltak:

Ansvarlig

26 Sykkelparkeringsplasser i Hønefoss
Trafikkrådet oversender saken til miljø- og
arealforvaltning med forslag om at utvidelse
av sykkelparkering ved Hønefoss busstasjon
innarbeides i reguleringsplanarbeidet.

Roger

3 Skolevei Monserud
Opplyst i møte 14.04.
Det foretas trafikktelling før videre tiltak
4 Vegkryss – Øvre Veien gård
Opplyst i møte 14.04.
Skilt blir satt opp i begge retninger
5 Skolevei Hvalsmoen 5 Plassveien 7
Det anlegges ett 20 meters langt fortau
mellom Ruaveien/krysningspunkt E 16.
Tegninger er laget. Avtale med grunneier
skal også på plass.
6 Trafikksituasjonen i Åsbygda, riksveg 241
Salem-Åsterud
Vegvesenet foreslår tiltak gjennomføres i
2016
Opplyst i møte 14.04.
Ikke utvidelse av 40 km`s sonen
11 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike
og kommune
12 Plan for gang- og sykkelveier
9 Trafikksikkerheten i Hallumdalen

Vegvesenet
v/Stine

10 Trafikksikkerheten i krysset FjellveienBålerudveien

Side 8

Vegvesenet
v/Stine
Vegvesenet
v/Stine

Vegvesenet
v/Stine

Roger
Vegvesenet
v/Stine
Roger

Frist

SAKSFRAMLEGG
Trafikkrådet

Arkivsaksnr.: 15/1884-8

Godkjennelse av møteprotokoll - 02.06.15
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

Arkiv:

SAKSFRAMLEGG
Trafikkrådet
Trafikkrådet
Trafikkrådet
Trafikkrådet

Arkivsaksnr.: 15/3453-4

Arkiv: Q80 &30

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune
Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
På møtet i trafikkrådet 14.april 2015 ble det vedtatt at neste møte skulle være et
arbeidsmøte for trafikksikkerhetsplan i Ringerike kommune og prioriteringsliste vedr.
gang-sykkelveier. Prioriteringsliste vedr. gang-sykkelveier er fremmet som egen sak.

Tidligere behandlinger og vedtak
Trafikkrådet sak 11/15 og 25/14.

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 26.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Roger Sørslett

SAKSFRAMLEGG
Trafikkrådet

Arkivsaksnr.: 15/7031-1

Arkiv:

Avkjørsler fra Svareverudveien til Hoftsfossveien
Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
Innkjøring fra Hoffsfossveien til Svarverudveien samt utkjøring fra Svarverudveien til
Hoffsfossveien har i mange år vært problematisk.
I den senere tid har dette blitt enda verre p.g.a hekk og postkassestativ som hindrer fri sikt.
Dette gjelder spesielt når en kommer fra Hønefoss og skal svinge til høyre inn i
Svarverudveien.
Melder av saken sier at det har medført store problemer ved at det på adresse Hoffsfossveien
46 bedrives klubb/kursvirksomhet som medfører at det til tider er 6 - 8 biler som parkerer
delvis i avkjøringen og ute i Hoffsfossveien. Situasjonen gjør det ikke bedre ved at det på
denne adressen bedrives utleie av leilighet/ hybel.
Det faktum at det fra samme adresse bedrives handelsvirksomhet medfører at det til tider er
betydelig varetransport.

Vedlegg
Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 24.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Roger Sørslett
saksbehandler: Roger Sørslett

Dette dokumentet mangler

Dette dokumentet mangler

SAKSFRAMLEGG
Trafikkrådet

Arkivsaksnr.: 15/7032-1

Arkiv: Q80

Trafikkforhold i Storløkkaveien
Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
Det har kommet innspill for Hofsfossvn spesielt hva gjelder vedlikehold og
standard,ødelagte fartsdumper mm.

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 26.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Roger Sørslett

SAKSFRAMLEGG
Trafikkrådet

Arkivsaksnr.: 15/7034-1

Arkiv:

Orientering om planene for Ringeriksgata
Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
I forbindelse med at den nye hallen i Schjongslunden er åpnet begynner tilbakemeldingene
om trafikkfarlige situasjoner og problemer med avviklingen å bli mange.
Sist er bekymringen for de "myke" trafikantene og da særlig barn som skal til
stadionområdet.
Nordre Buskerud politidistrikt har avholdt fartskontroll i Ringerikesgata og denne viser til
tider veldig høye hastigheter i 30 sonen.
Ringerike kommune vil derfor redegjøre for planene med Ringerikesgata i neste møte i
trafikkrådet.

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 24.08.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Roger Sørslett

SAKSFRAMLEGG
Trafikkrådet

Arkivsaksnr.: 15/3255-4

Oppfølgingssaker
Forslag til vedtak:
Se vedlegg.

Arkiv:

OPPFØLGINGSSAKER FOR TRAFIKKRÅDET 2015
Møte
Dato
Fra
2013
02.04.

Fra
2015
10.03.
10.03.
.
10.03.
.

10.03

14.04.
14.04.
14.04.

Sak Saken gjelder:
nr. Tiltak:

Ansvarlig

26 Sykkelparkeringsplasser i Hønefoss
Trafikkrådet oversender saken til miljø- og
arealforvaltning med forslag om at utvidelse
av sykkelparkering ved Hønefoss busstasjon
innarbeides i reguleringsplanarbeidet.

Roger

3 Skolevei Monserud
Opplyst i møte 14.04.
Det foretas trafikktelling før videre tiltak
4 Vegkryss – Øvre Veien gård
Opplyst i møte 14.04.
Skilt blir satt opp i begge retninger
5 Skolevei Hvalsmoen 5 Plassveien 7
Det anlegges ett 20 meters langt fortau
mellom Ruaveien/krysningspunkt E 16.
Tegninger er laget. Avtale med grunneier
skal også på plass.
6 Trafikksituasjonen i Åsbygda, riksveg 241
Salem-Åsterud
Vegvesenet foreslår tiltak gjennomføres i
2016
Opplyst i møte 14.04.
Ikke utvidelse av 40 km`s sonen
11 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike
og kommune
12 Plan for gang- og sykkelveier
9 Trafikksikkerheten i Hallumdalen

Vegvesenet
v/Stine

10 Trafikksikkerheten i krysset FjellveienBålerudveien

Vegvesenet
v/Stine
Vegvesenet
v/Stine

Vegvesenet
v/Stine

Roger
Vegvesenet
v/Stine
Roger

Frist

