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OPPFØLGINGSSKRIV VEDRØRENDE KONSEKVENSER VED STENGING AV HAVNEVEGEN PÅ ORKANGER
Moan Velforening vil igjen på vegne av sine medlemmer og alle beboere i Moan, ta opp
problematikken med økende trafikktetthet ved Tverradkomsten. Vi har tidligere skrevet til kommunen
vedrørende konsekvenser som følge av stenging av andre tilførselsveger.
Tverradkomsten har fra før av en meget stor trafikktetthet med trafikk fra industriområde, noe som
også vil bli tiltagende mht nyetableringer av industri og boliger.
En ting er at dette genererer et stort støyproblem for området på alle døgnets tider, på lik linje som for
beboerne ved Havnevegen – om ikke større. Vegen har også som følge av stor tungtransport fått stor
slitasje med dype sprekker og spor som igjen medfører ekstra støy/rystelser for beboerne som bor
langs med området. Tydelig tegn på at vegen ikke tåler slik belastning.
Videre stenging av Havnevegen vil bidra til større trafikkfare for beboerne på Orkanger, da det er
større ferdsel av myke trafikanter både i sentrumsgata og i Tverradkomsten enn det noen gang har
vært ved Havnevegen.
Alle beboerne i Moan frykter for sine barn som krysser Tverradkomsten både ved OTI området og
oppe ved Geilan, fra morgen til kveld.
Her kjører massiv tungtransport og busser (som ikke er i rute), også innenfor åpningstiden for
Havneveien (mellom 07 – 17).
Misnøyen blant beboerne i Moan er meget stor pga den fare trafikken i Tverradkomsten utgjør, og
forståelsen/sympatien med beboerne i Strandvegen i forbindelse med stenging av Havnevegen er
meget liten. Barns (og voksnes) kryssing av Tverradkomsten for adgang til både Idrettsparken og skole
er svært stor i dette området, og utgjør en stor risiko for myke trafikanter.
Tålmodigheten for beboerne i Moan tar snart slutt, - MÅ DET NØDVENDIGVIS EN ULYKKE TIL før det
blir forstått.
Moan Vel ber derfor Orkdal kommune om å gjenåpne Havnevegen til normal ferdsel, slik at
tungtransporten i alle fall slipper å kjøre igjennom Orkanger sentrum og ned Tverradkomsten for å
levere/hente sin last.
Trafikk via Havnevegen er kanskje ikke optimalt, men det er bedre å fordele ’trafikkbyrdene’ på flere
ferdselsårer enn å få all gjennomkjøring midt i det mest bebodde området med størst ferdsel av barn
– både som skoleveg og en veg til sine fritidsaktiviteter ved idrettsparken.
Moan Vel ønsker tilbakemelding på følgende:
- Gjenåpning av Havnevegen så snart som mulig (før testperioden er over)
- Kulvert for myke trafikanter ved OTI over til idrettsbanen (som følge av planlagt snarvei fra/til
Orklaparken)
- Busstrafikk som ikke er i rute kjører Tverradkomsten (kommunen følger opp dette med
selskapet)
Ser frem til en fremtidig god og snarlig løsning på problemet.
Med vennlig hilsen
For Moan Vel
Toril B. Kyllo, sekretær

