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Sammendrag 

Reguleringsplanen for hovedsykkelveg fra Gildhiemskrysset til Leangen stasjon følger opp 
anbefalte sykkelveger i utredningen «Forprosjekt sykkelveg Rv. 706 Sluppen-Ila-Rotvoll» utarbeidet 
av Statens vegvesen.  
 
Planforslaget regulerer et av delområdene for hovedsykkelveger på strekningen mellom Sluppen og 
Rotvoll. Strekningen starter ved Gildheimkrysset, går under Ranheimsvegen i kulvert, går videre 
nordover langs Leangenvegen, frem til Leangen stasjon, i bru over toglinjene og kobler seg på 
eksisterende hovedsykkelveg nord for jernbanen. Det er tilrettelagt for en sykkelrundkjøring ved 
Gildheimkrysset. Foreslått bruløsning er en stålkassebru i rustfritt stål. 
 
Planen tilrettelegger for en ny hovedsykkelveg som skal sørge for at flere vil få et tilbud om en 
attraktiv sykkelveg som i stor grad betjener de mest trafikkerte og besøkte områdene på østsiden 
av Trondheim. Planen vil være et positivt bidrag til at målene i Byvekstavtalen lettere kan nås. 
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1. Bakgrunn 

1.1 Plankonsulent, forslagsstiller 

Planforslaget er utarbeidet av ViaNova Trondheim AS og Selberg Arkitekter AS på vegne av 

Statens vegvesen og Miljøpakken. 

1.2 Hensikten med planen 

Reguleringsplanen følger opp anbefalte sykkelveger i utredningen «Forprosjekt sykkelveg Rv. 706 

Sluppen-Ila-Rotvoll» utarbeidet av Statens vegvesen. Utredningen er en vurdering av ulike 

delområder for hovedsykkelveger på strekningen mellom Sluppen og Rotvoll hvor begge er utpekt 

som prioriterte strekninger. Bakgrunnen for utredningen er bl.a. bymiljøavtalen og sykkelstrategi for 

Trondheim, som sammen danner et overordnet mål om å få flere til å gå og sykle i Trondheim, der 

nullvekstmålet ligger til grunn. Denne reguleringsplanen omfatter deler av delområde 6 «Leangbrua 

– Ranheimsvegen – Rotvollkrysset». En reguleringsplan for en mindre strekning langs delområde 

«Strandveien – Leangbrua» utarbeides parallelt med denne planen. 

Den nye gang- og sykkelveg planlegges i kulvert under Ranheimsvegen, fortsetter nordover langs 

Leangenvegen, krysser jernbanesporene ved Leangen stasjon i ny bru, og går deretter langs 

jernbanesporet frem til eksisterende gang- og sykkelveg som leder opp til Leangbrua. 

Kryssløsningen ved Ranheimsvegen/Gildheimsvegen skal utformes slik at det er tilrettelagt for en 

rundkjøring for syklende. I tillegg til ny hovedsykkelveg skal planen rydde opp i eksisterende 

avkjørselsforhold til virksomheter langs Leangenvegen.   

Hovedsykkelvegen skal ha høy standard og god kapasitet, samtidig som tilbudet skal ivareta 

trafikksikkerheten for gående og syklende. Det skal være eget sykkelfelt og eget adskilt fortau. 

Tiltaket skal utformes iht. Statens vegvesen sine håndbøker. 

1.3 Vesentlige utfordringer i planen 

Utfordringer i planen har vært utformingen av kryssløsninger langs Ranheimsvegen sammen med 

videreføring av ny trasé i kulvert under veg. Målsettingen har vært å tilrettelegge for en 

sykkelrundkjøring som gir god trafikksikkerhet og framkommelighet.  

Figur 1 Utsnitt fra Forprosjekt sykkelveg Rv. 706 Sluppen-Ila-Rotvoll. Statens vegvesen 
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Det har også blitt jobbet lenge med utforming av bruløsninger over jernbanen. Høyde på bru, rampe 

i begge endene, og påkobling til eksisterende gang- og sykkelveg nord for jernbanen skal 

imøtekomme kravene om universell utforming, ivaretar trafikksikkerheten, ha en god utforming og 

sørge for god trafikkavvikling.  

Planen legger opp til delvis omregulering av gjeldende planer for Leangen stasjon fra 2018, og 

øvrige tilstøtende og overlappende planer. Planen ivaretar hensynsone for kulturmiljø i forbindelse 

med framtidig flytting av Staalstua. Dette skal gjøres i forbindelse med Bane NOR sine planer om 

utretting av spor 1, og bygging av spor 13.   

2. Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Statlige retningslinjer/rammer/føringer 

Følgende nasjonale overordnede rammer vurderes som spesielt relevante for planarbeidet: 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, vedtatt 12.07.2015) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

• Nasjonal transportplan 2018 – 2029 

2.2 Regionale føringer 

Følgende regionale føringer vurderes som spesielt relevante for planarbeidet: 

• Planprogram - Regional plan for arealbruk, Trøndelag Fylkeskommune 

• Trøndelag fylkeskommune: Delstategi trafikksikkerhet 2019 - 2023 

• Trøndelagsplanen, Trøndelag Fylkeskommune 

• Fylkesplan «Ny giv for Trondheimsregionen. Fylkesdelplan for transport og 
utbyggingsmønster for perioden 2002-2011(2030)» 

2.3 Byvekstavtale 

Trondheim kommune forpliktet seg gjennom Bymiljøavtalen 2016-2023 til å legge til rette for en 

miljøvennlig byutvikling med samarbeid om arealbruk og finansiering av miljøvennlig transport 

mellom stat, fylkeskommune og kommune. Reforhandlet avtale, nå kalt Byvekstavtale mellom 

Trondheim kommune, Melhus kommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune, Trøndelag 

fylkeskommune og Staten 2019-2029.  

Det overordnede målet for byvekstavtalen er å sikre at veksten i persontransport tas med 

kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må bidra til å sikre bedre 

framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil.  

Byvekstavtalen angir bl.a. at staten skal finansiere ytterligere tiltak for gang-, sykkel- og 

kollektivtiltak på riksveg eller gang- og sykkelstrekninger med en riksvegfunksjon innenfor hele 

avtaleområdet som kommer i tillegg til de tiltakene som alt inngår i denne avtalen, bl.a.:  

• Tiltak for prioritering av kollektivtrafikken, bl.a. langs Omkjøringsvegen på strekningen 

mellom Sluppen og Rotvoll  

• Tiltak for videre utbygging av hovedruter for sykkel 
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2.4 Overordnede planer  

2.4.1 Kommuneplanens arealdel: 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Trondheim bystyre den 24.04.2014. Utsnitt av 

kommuneplanen er vist i Figur 2.  

I kommuneplanen er hovednett for sykkel anvist langs Nordlandsbanen og Rv. 706 med røde 

stiplete ringer, og traséen er vist med en tverrforbindelse som går via Bromstadvegen. Innenfor 

planområdet er det i tillegg jernbaneformål, sentrumsformål, næringsbebyggelse, og ved Leangen 

stasjon er området langs jernbanen avsatt til eksisterende og framtidig grønnstruktur.  

2.4.2 Kommunedelplan: 

Kommunedelplan for Lade – Leangen – Rotvoll ble vedtatt i Trondheim bystyre den 28.april 2005. 

Et utsnitt er vist i Figur 3. Kommunedelplanen samsvarer stort sett med kommuneplanens arealdel, 

men hovednett for sykkel langs Nordlandsbanen er ikke vist. 

Igangsatt kommunedelplan for Lade og Leangen er pt. stil i bero. 

Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel (24.04.2014). Planområdet er innenfor rød ring. 
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2.5 Kommunale overordnede vedtak og temaplaner 

Sykkelstrategi for Trondheim er utarbeidet av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune 

og Statens vegvesen. Strategien ble vedtatt i bystyret i Trondheim kommune våren 2014.  

Sykkelstrategien skal bidra til å alminneliggjøre sykling i Trondheim. Tiltaksbeskrivelsen inneholder 

bl.a. forslag til bedre og flere fysiske anlegg for syklister. Trondheim skal få et sammenhengende 

hovednett for sykkel med høy standard. En stor del skal bestå av sykkelveg med fortau, der 

syklister og fotgjengere har hver sine felt. 

2.6 Gjeldende reguleringsplaner 

• r20110035 Haakon V11’s gate 27 og 27B, gnr. 412 bnr. 271 og gnr. 412 bnr. 272 

• r20130001 Haakon VII´s gt. 27 og 27B, gnr 412 bnr 271 og gnr 412 bnr 272 

• r0425 Leangen, ny godsterminal (PBL 1985) 

• r20160021, Leangen stasjon 

• r20130001, Sykkelekspressvegen øst 

Figur 3 Utsnitt av kommunedelplanen for Lade – Leangen – Rotvoll. Planområdet er innenfor rød ring. 
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• r0336d, Bromstadvegens forlengelse (PBL 1985) 

• r0336, E6, Falkenborg - St. Hanshaugen m/tilknytninger til Haakon VII`gate og 
Innherredsveien (PBL 1985) 

• r0119, Innherredsveien og Nordlandsbanen fra Dalen blindeskole til Rotvold (PBL 1985) 

• r0119i, Louiselyst, Thoning Owesens gt.36, Leangenvegen 3 A og 3 B (PBL 1985) 

• r0119f, Leangenvegen 7, gnr. 5/26 (PBL 1985) 

• r20120032, Falkenborgvegen 36, gnr 5 bnr 31 

• r0248, Ladeforbindelsen mellom Amalienlyst og jernbanen med tilstøtende områder, med 
bestemmelser (PBL 1985) 

• r1139a, Leangen nordre, gnr.4/1 og Rotvold nedre, gnr.16/4 (PBL 1985) 

• r1170a, E6-øst, delplan 3, Strindheim / Gildheimsområdet (PBL 1985) 

• r20130022, E6 Innherredsveien og Ranheimsvegen, gnr 4 bnr 20 og 4/102 
 

Følgende reguleringsplaner er under arbeid: 

• r20190028 Falkenborgvegen 32, 33, 35, 37 og 39, Leangen sentrum øst 

• r20100052, Leangenvegen 10 

 

2.7 Planprogram/Krav om konsekvensvurdering 

Tiltaket er i tråd med overordnende planer og anses ikke å ha vesentlig virkninger for miljø og 

samfunn. Trondheim kommunen ved Byplankontoret har i oppstartsmøtereferat av 03.04.2020 

vurdert at planforslaget ikke utløse krav om konsekvensutredning. 

2.8 Andre planer som gir føringer for planarbeidet 

2.8.1 MP programområder, Forprosjekt sykkelveg – Rv 706, datert 20.09.2018. 

Forprosjektet er en vurderinger av ulike sykkelrutealternativer for å få en sammenhengende 

hovedsykkelveg på strekningen Rotvoll – Ila – Sluppen. Traséen er delt inn i 6 delstrekninger, der 

denne reguleringsplanen omfatter deler av delstrekningene 6 Leangenbua – Rotvoll.  

Bru over jernbanen ved Leangen stasjon er vurdert til å være helt sentral i for å nå målsettingene i 

forprosjektet, og denne ruta er viktig for at strekningen vil fungere samlet. Det er ca. 800 boliger 

under oppføring på Lilleby, og strekningen vil sammen med delstrekning 5 Strandveien – 

Leangenbrua, kunne forsyne store deler av Lade/Leangenområdet. I dette området er det mange 

store boligprosjekter under planlegging.  

2.8.2 Føringer fra Bane NOR 

Av hensyn til framtidig elektrifisering av Nordlandsbanen krever Bane NOR at konstruksjoner over 

jernbanen skal ha fri høyde på 7,6 m. 

2.9 Forholdet til/avvik fra gjeldende planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel, gjeldende kommunedelplan og 

det pågående kommunedelplanarbeidet for Lade og Leangen. Forbindelsen langs Leangenvegen 

mellom Ranheimsvegen og over jernbanesporet er ikke vist i dissen planene, men kun langs 

jernbanesporet og Ranheimsvegen og Rv. 706.  

Planforslaget følger opp intensjonene i overordnede planer for Trondheim som en sykkelby og 

kommuneplanens arealdels hovedsykkelveg.  
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3. Beskrivelse av området 

3.1 Berørte eiendommer 

 

Tabell 1 Liste over berørte eiendommer 

Gnr./B.nr 

5/1, 5/4, 5/5, 5/12, 5/18, 5/21, 5/24, 5/26, 5/29, 5/30, 5/37, 5/39, 5/42, 5/44 

3.2 Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet 

Figur 4: Oversiktskart viser planområdet markert med rød ring.  

Planområdet ligger i bydel Leangen, ca. 3 km øst for Trondheim sentrum. Planen er markert i Figur 

4. Totalt er planområdet på 10,1 daa.  

Planforslaget starter ved rundkjøringen hvor Ranheimsvegen, Falkenborgvegen og Leangenvegen 

møtes. Ny gang- og sykkelveg legges i kulvert under Ranheimsvegen, fortsetter langs 

Leangenvegen nordover, krysser over jernbanen ved Leangen stasjon i bru, går langs 

jernbanesporet på nordlig side til eksisterende gang- og sykkelveg ved Leangbrua.  
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3.3 Stedets arealbruk og karakter 

Områdene er preget av store infrastrukturanlegg (Nordlandsbanen), og både større og mindre 

veganlegg som Rv. 706 Innherredsveien, Ranheimsvegen og Falkenborgvegen. Langs 

Leangenvegen er det større arealer med, lager og industri med tilhørende utendørslagring og 

parkeringsplasser. Unntaket er Louiselyst gård og Leangen stasjon. Louiselyst gård er et historisk 

gårdstun fra midten av 1800-tallet som i dag benyttes som et selskapslokale. Gården er omfattet av 

hensynssone for kulturhistorisk verdi i kommuneplanens arealdel og vurdert til antikvarisk verdi 

klasse B. Leangen stasjon er vurdert til antikvarisk verdi klasse C.  

 

Området har mange harde flater i asfalt og betong som vist i Figur 5.  

3.4 Landskap 

Området er forholdsvis flatt og som beskrevet i kap. 3.6 ligger det på «baksiden» av de 

virksomhetene som finnes i Haakon VII’s gate og langs Rv. 706. Dette medfører at det er lite 

aktiviteter/liten sosial overvåkning i de områdene sykkelvegen planlegges. De aktivitetene som 

finnes, er knyttet til jernbanen. 

Figur 5: Overflater i asfalt og betong 
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3.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Registrerte kulturminner og bygninger med antikvarisk verdi som berøres av planområdet er vist i 

kart under.  

1. Louiselyst gård 

Gårdstun fra 1800-tallet som i dag brukes som selskapshus og restaurant.  

Bygninger med antikvarisk verdi klasse B – Høy antikvarisk verdi 

SEFRAK-registrerte bygninger 

 

2. Leangen stasjon 

Stasjonen åpnet i 1881, og betjenes av lokaltog. Stasjonen har vært fjernstyrt fra 

Trondheim stasjon siden 1976 og ubetjent siden 1984. Dagens stasjonsbygning er fra 

1944. Den har lenge vært planlagt revet. Ny stasjon i ved Leangenbrua ble åpnet august 

2019.  

 

3. Staalstua 

Bygning med antikvarisk verdi klasse C – Antikvarisk verdi. 

 

4. Haakon VII’s gate 29 

Lagerbygning med antikvarisk verdi klasse C – Antikvarisk verdi. 

 

5. Flyhangaren på Lade – Haakon VII’s gate 27B 

Bygning med antikvarisk verdi klasse B -Høy antikvarisk verdi. Bygningen er bygget om til 

kjøpesenter.  

Beskrivelse fra Askeladden/Riksantikvaren: «Flyhangaren på Lade ligger langt øst i Haakon 

VII's gate, og ble oppført under andre verdenskrig som en del av flyplassanlegget på Lade. 

Hangaren er oppført i tre og betong, og har i dag tilbygg mot sør og nord som er forutsatt 

revet og erstattet med nye tilbygg. Hangaren er både historisk, arkitektonisk og konstruktivt 

et unikt bygg i Trondheim med sine store bærende betongbuer, flotte fagverks-dragere i tre 

og hovedfasade med 8 meter høye porter under en 5 meter høy glassvegg. 

Takkonstruksjon består av innvendige fagverksdragere i tre på mellom 4-6 meter i høyden, 

og et spenn på ca. 36 meter.» 

Figur 6 Kulturminner og verneverdige bygg. Kilde: Riksantikvaren: askeladden.ra.no 
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3.6 Naturverdier 

Det er ingen registrerte naturverdier i området. Området er preget av bebygde areal for veg og 

bebyggelse og det er få naturverdier som er registrert. Derfor ansees det ikke nødvendig med 

nyregistreringer. 

Det er registrert to fremmede arter, hagelupin og svensk skrinneblom, innenfor planområdet. I 

bestemmelsene stilles det krav til at masser skal kontrolleres for å begrense spredning av 

fremmede arter.  

Like utenfor planområdet er det 3 registreringer av fuglearter med status «Nær truet» (NT). 

3.7 Rekreasjonsverdi 

Slik som området fremstår i dag, har det ingen rekreasjonsverdi. Det er avsatt et belte med 

grønnstruktur langs jernbanesporene ved Leangen stasjon, men området er i praksis et 

anleggsområde. Gang- og sykkelvegene i området innehar en viss rekreasjonsverdi som tur- og 

joggeløyper, men opplevelsesverdien innenfor planområdet er begrenset da det i stor grad beveger 

seg gjennom industri- og lagerområder.  

Leangen stasjon er et kartlagt som et friluftslivsområde i Trondheim kommunes arbeidsprogram 

«Plan for friluftsliv og grønnstruktur». Areal langs jernbanelinjen er avsatt til fremtidig grønnstruktur.  

Figur 7  Registrerte naturverdier i artskart. Kilde.: artsdatabanken.no 
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3.8 Trafikkforhold;  

Det er registrert en ÅDT på 3500 i Falkenborgvegen, 1300 langs Ranheimsvegen og 438 langs 

Leangen Allé. Det er ikke registrert trafikktellinger i Leangenvegen, men vi kan anta at den har 

relativt lav ÅDT da det er få besøksintensive bedrifter eller butikker langs denne vegen. Avkjørslene 

langs Leangenvegen går inn til treningssenteret 3T, restauranten Louiselyst gård, Trondheim Pole 

Studio, Rockwool og Polarbad.. Rockwool har to adkomster i starten av Leangenvegen, men 

trafikken i dit antas å være lav. Leangenvegen går i en sløyfe fra Gildheimskrysset og 

Falkenborgvegen.  

 

Det er få registrerte trafikkulykker langs vegene innenfor planområdet de siste 10 årene. Samtlige 

er registret som skadegrad «lettere skadd».  

 

3.9 Barns interesser 
Planområdet omfatter i hovedsak areal som brukes til eksisterende infrastruktur som gang- og 

sykkelveger, veg og jernbane. Areal langs jernbane er skjermet fra allmenn ferdsel og ikke i bruk av 

barn og unge. Fremtidig grønnstruktur avsatt i kommuneplanen og kommunedelplaner er ikke 

opparbeidet som tilgjengelige areal for barn og unge i dag.  

Figur 8 Registrerte trafikkulykker. Kilde NVDB/Statens vegvesen 
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3.10 Teknisk infrastruktur 

3.10.1 VA 

I Leangenvegen ligger det eldre kommunale vannledninger, hovedsakelig fra 1940, som er av dårlig 

kvalitet. Fra vannkum i Ranheimsvegen går det en vannledning langs Falkenborgvegen.  

Langs Leangenvegen er det ikke lagt spillvannsledning. Ved krysset 

Leangenvegen/Ranheimsvegen starter det en kommunal felles avløpsledning som går langs 

Falkenborgvegen. Avløpet fra Leangenvegen 2 er separert, men koblet til den kommunale felles 

avløpsledningen.  

Langs Leangenvegen sør for jernbanesporene er det ikke kjent at det ligger overvannsledning. I 

gang- og sykkelvegen sør for Ranheimsvegen ligger det overvannsledning og sandfang. I 

Gildheimskrysset (rundkjøringen Leangenvegen/Ranheimsvegen) er det vist et sandfang på kart 

over eksisterende VA. Nord i Leangenvegen er det et sandfang ved Leangenvegen 7, hvor 

tilknytningspunkt er ukjent. Øvrige sandfang i området ligger på privat område, og er ført bort fra 

Leangenvegen og mot hhv Leangen alle og Falkenborgvegen. 

Sør for jernbanesporene ligger det en kommunal felles avløpsledning, som fører felles avløpsvann 

mot Leangen Allé. 

Nord for jernbanesporene har dagens g/s-veg sandfang som er ført til kommunal felles 

avløpsledning, Ø1200mm.  

3.10.2 Fjernvarme 

I deler av Leangenvegen ligger det infrastruktur for eksisterende fjernvarmeanlegg.  

3.10.3 Elektro 

Det ligger flere telekabler og en høyspentkabel i bakken ved ny hovedsykkelveg. Kablene er bla. for 

eksisterende gatelys og telekabler, og går til/fra teleskap/signalskap. Det ligger en eksisterende 

høyspentkabler (66kV) som går både langs ny hovedsykkelveg og som krysser området til Bane 

NOR (Leangen stasjon).   

På sørsiden av Ranheimsvegen krysser det en støpt trekkerørskanal (OPI) som inneholder 

trekkerør for Tensio (høyspent 66kV og lavspent), Telenor(tele), GlobalConnect(tele) og SVV 

(lavspent/tele), OPI-kanelen er tilpasset plassering av ny kulvert. 

3.11 Grunnforhold  

Ifølge NGUs bergrunnskart (Figur 9) består berggrunnen i området av grønnstein og grønnskifer. 

Løsmassekartet fra NGU viser at løsmassene består av fyllmasser over marine avsetninger. Ifølge 

NGUs rapport om Geologiske bakgrunnsdata for kartlegging av radonfare i Norge, er det liten 

radonstråling fra grønnstein og grønnskifer. for fullstendig kart og beskrivelse henvises de til vedlagt 

fagnotat om miljøgeologi, Vedlegg 6.  

SVV foretok en enkelt-boring på nordsiden av Ranheimsvegen i mars 2020. Boringen indikerte 

fyllmasser over fast leire fra ca. 3 meters dybde. Det ble registrert stor bormotstand videre ned til 15 

meter hvor boringen ble avsluttet. Boringen indikerte ikke kvikkleire eller sprøbruddmaterialer som 

medfører fare for skred. Det henvises til geoteknisk notat i Vedlegg 5 for mer informasjon om 

grunnboringene ved Leangen stasjon.  
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3.12 Forurenset grunn 

NGI har gjort en vurdering av potensiale for forurenset grunn innenfor planområdet. Det er påvist 

registrerte lokaliteter med forurenset grunn, samt lokalitet hvor det foreligge mistanke om forurenset 

grunn. Utgraving av forurenset grunn er tidligere gjennomført i nordre og søndre del av 

planområdet, men det er rapportert at det er gjenværende forurensede masser. 

Det henvises til vedlagt fagnotat om miljøgeologi, Vedlegg 6, for ytterligere detaljer. 

3.13 Støyforhold 

Støy vil ikke beskrives i planbeskrivelsen. Dette er avklart med Trondheim kommune. Tiltaket er 

ikke å regne som støyfølsomt, og det vil heller ikke generere støy mot omkringliggende omgivelser.  

3.14 Næring 

Følgende bedrifter er registrert i næringsbygg i og ved planområdet:   

• Rockwool Fabrikk Trondheim. Adkomst, utendørslagring og parkeringsplass 

• 3T-Leangen 

• Okkenhaug bil AS 

• Spabutikken Polarbad 

• Louiselyst gård 

• Dekk1 Lade 

• Leangen Fysioterapi ANS 

• Tømrermester Arnstein Sørgård AS 

• ETTO bygg AS 

Figur 9 Berggrunnskart 
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4. Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Planlagt arealbruk, reguleringsformål 

I Tabell 2 vises arealformålene som inngår i planforslaget.  

 

Tabell 2 Arealformål som inngår i planforslaget 

Arealtabell – Formål på grunnen   

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur Areal (daa) 

2012 - Fortau  2 

2015 - Gang-/sykkelveg  0,9 

2017 - Sykkelanlegg  3,3 

2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg  1,5 

2019 - Annen veggrunn - grøntareal  1,0 

2020 - Bane (nærmere angitt baneformål) 1,3 

2021 - Trasé for jernbane 0,1 

Sum areal denne kategori: 10,1 

    

Totalt alle kategorier:   10,1 

Arealtabell – under grunnen (undergang ved 
Ranheimsvegen)   

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur Areal (daa) 

2012 - Fortau 0 

2017 - Sykkelanlegg 0,1 

2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg 1 

Sum areal denne kategori: 1,1 

    

Totalt alle kategorier:   1,1 

  

Arealtabell – over grunnen (bru ved Leangen stasjon)   

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur Areal (daa) 

2012 - Fortau 0,2 

2017 - Sykkelanlegg 0,3 

Sum areal denne kategori: 0,5 

    

Totalt alle kategorier:   0,5 

 

Arealet for hovedsykkelvegen reguleres til ytterkant av skulder. Areal utenfor dette reguleres enten 

til annen veggrunn – teknisk, annen veggrunn – grøntareal eller til gjeldende formål. 



 

 

Hovedsykkelveg Gildheimskrysset – Leangen stasjon 03.07.2020 20 

 
 

For å sikre at det er tilstrekkelig areal til anleggsområdene reguleres et avsatt areal til 

bestemmelsesområde - midlertidig anleggsområde. Disse områdene skal ikke brukes til å etablere 

nye tiltak, og vil reetableres til opprinnelig stand etter at anleggsperioden er over. I plankartet vil det 

i tillegg til bestemmelsesområdet for midlertidig anleggsområde, legges en hensynssone over 

området for gjeldende planer (hensynssonen 910 – gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde). 

Reguleringsformålet i gjeldende plan vil ikke vise i plankartet. Bakgrunnen for dette er at formålene 

kan være utgått på grunn av lovendringer eller nye tegneregler. En endring i plankartet vil få følger 

for gjeldende bestemmelser.  

4.2 Trafikkløsninger  

Hovedsykkelvegen skal utformes etter Statens vegvesenets håndbok N100 «Veg og 

gateutforming». Hovedsykkelvegen planlegges med bredde på 4,0 m sykkelveg og 2,5 meter fortau. 

I praksis vil sykkelvegen beslaglegge en korridor på 6,5 m pluss bredden på kantstein. Det settes 

av plass til 1,5 m snøopplag, inn mot industriområdet på østsiden av sykkelvegen. Området 

utformes som en buffersone som gir en tydelig avgrensing mellom industriområdene og 

hovedsykkelvegen.  

Der vegen ligger på fylling vil hovedsykkelvegen ha 0,25m skulder på hver ytterside. 

Typisk normalprofil der hovedsykkelvegen ligger på fylling er vist i Figur 11. 

. 

Figur 11 Normalprofil av hovedsykkelveg på fylling. 

Figur 10 Typisk normalprofil for sykkelvegen med fortau langs Leangenvegen. 
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4.2.1 Undergang ved Falkenborgvegen/Gildheimskrysset 

For kryssing av Ranheimsvegen er det planlagt en plasstøpt undergang med bredde 6,5 m og 

høyde 3,1 m. Vinger på sørsiden av undergangen er lagt parallelt med Ranheimsvegen og er tenkt 

forblendet med naturstein tilsvarende som for undergangen som ligger under Leangvegen like ved. 

Vinger på nordsiden av kulverten legges med vinkel ca. 45 grader ut i vegfyllingen. På topp sikres 

vingemurene med flettverksgjerde. 

Langs nordsiden av Ranheimsvegen ligger det en OPI-kanal i vegfyllingen like under dagens 

rekkverksplassering. Denne og bankett for eksisterende rekkverk er tenkt tatt vare på under 

byggingen. Ranheimsvegen reetableres til samme situasjon som i dag. Undergangen er derfor 

forlenget på nordsiden for å unngå konflikt ved bygging av vingemurer. 

Figur 12 Hovedsykkelveg med fortau langs Leangenvegen, sett mot nord. 
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For å forbinde gang- og sykkelvegene som møtes like sør for undergangen på en trafikksikker 

måte, er det her planlagt en rundkjøring for syklister. 

 

 

Figur 13 Ny undergang sett mot nord. 
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4.2.2 Kryssløsning gang- og sykkelveg 

Dagens kryssløsning mellom gående og syklende som ligger mellom Ranheimsvegen, Rv. 706 og 

Gilheimkrysset er utformet som et T-kryss (3 armer). Planlagt løsning gir en ekstra arm i 

kryssområdet, der tre av armene vil være hovedsykkelveger mens en er en gang- og sykkelveg 

(langs Ranheimsvegen).  

Gang- og sykkelvegen har mindre trafikk og er derfor underordnet de andre armene. Krysset er 

planlagt som en rundkjøring. Dette er vist i Figur 14. Hensikten er å få ned farten på de syklende, 

samtidig som det er et trafikksikkert, lesbart og oversiktlig kjøremønster. De gående må tas hensyn 

til slik at de ikke kommer i konflikt med syklende i høy fart. De syklende må ikke inviteres til å ta 

snarveier over rundkjøringen, eller krysse direkte mot kjøreretningen til venstre. 

4.2.3 Leangen gang- og sykkelbru 

Leangen GS-bru er planlagt utført med en total brulengde på ca. 65 m i to spenn og en 

føringsbredde på 6,5 meter. Foreslått bruløsning er en stålkassebru i rustfritt stål. Materialet er valgt 

for å minimere behov for fremtidig vedlikehold over jernbanen. Det er fastsatt et frihøydekrav på 7,6 

meter over jernbanen og det innebærer at eksisterende gang- og sykkelveg på nordsiden av 

jernbanen må heves. Dette er foreslått løst med en 170 meter lang traukonstruksjon. 

Brua får en breddeutvidelse inn mot T-krysset på nordsiden for å skape et romslig og oversiktlig 

kryss. Planer om framtidig elektrifisering av jernbanen gjør at det må monteres beskyttelsesskjerm 

på utsiden av rekkverket over sporene. 

Søyle i akse 2 er plassert sentrisk mellom eksisterende jernbanespor. I vedtatte planer for Leangen 

stasjon er det tilrettelagt for forlengelse av perrong, utretting av eksisterende jernbanespor og nytt 

Figur 14 Skisse av mulig rundkjøring ved Gildheimskrysset  
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spor (spor 13). Disse planene er, med det grunnlag som er tilgjengelig, tatt hensyn til for å sikre at 

Bane NOR har tilstrekkelig areal for sine framtidige planer.  

På brua og betongtrauet er det tenkt benyttet lett gang- og sykkelrekkverk. På traukonstruksjonen 

vil det være naturlig med sprossepaneler, mens på brua må det monteres brøytetette paneler over 

underliggende jernbane. Belysning vil enten monteres integrert i håndløper på rekkverk, eller som 

vanlige lysmaster montert på konstruksjonene. Foreløpig illustrasjon av brua er vist i Figur 15.  

Brua planlegges fundamentert på stålkjernepeler til berg som kan bores med en liten rigg mellom 

jernbanesporene. Med stålkjernepeler til berg er det ikke fare for setningsdifferanser mellom 

aksene. Det må graves bratte skråninger mot eksisterende jernbanespor på begge sider, og det kan 

være fare for mindre utrasing av overbygningsmasser under sporene. Erfaringer fra gravearbeidene 

som ble utført for ny Leangen stasjon i 2019 tilsier at de faste leirmassene står godt. Fare for 

mindre utrasing er hovedsakelig knyttet til overbygningsmasser av pukk og sand.  

Det må kontrolleres for setninger i sporområdet før togtrafikk kan settes på igjen, og det må 

utarbeides en gjennomføringsplan for å ha kontroll på at arbeidene er praktisk mulig å gjennomføre 

på den tiden som står til rådighet. I forbindelse med videre detaljprosjektering må 

gjennomføringsplanen kontrolleres ift. nødvendig gravedybde og skråningshelning 

Det presiseres at figuren er kun ment som en illustrasjon og viser ikke korrekt gjengivelse av 

toglinjer, bygg, vegetasjon og terreng. 

4.3 Grønnstruktur 

Planen regulerer midlertidig anlegg- og riggområde over regulert grønnstrukturen (turdrag og 

turveg) i planen for Leangen stasjon. Disse områdene må tas kun med for å regulere midlertidig 

anleggsområde, og gjeldende plan for Leangen stasjon vil fortsatt gjelde. Det stilles krav til 

gjennomføring i planen for Leangen stasjon om at tekniske planer skal omfatte disse områdene. 

Plan for utforming av grønnstruktur i disse områdene må gjøres i utbygger av Leangen stasjon sine 

tekniske planer. Utforming av disse områdene ligger derfor utenfor denne planens avgrensning. 

Planen omfatter plan for annen veggrunn - grøntareal. Vedlagt illustrasjonsplan viser bearbeiding 

med koter av sideterrenget (skjæring/fylling), og plassering av trær. 

Figur 15 Foreløpig skisse av ny gang- og sykkelvegbru ved Leangen stasjon. Perspektiv mot øst. 
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4.4 Universell utforming,  

Det er lagt til grunn utforming av gang- og sykkelvegen etter håndbok N100 og tabell D.9: Maksimal 

stigning for gang- og sykkelveger utenfor sentrumsområder. Dette gir en maksimal stigning på 7 % 

på rampe opp til bru over jernbanesporene på Leangen stasjon.  

4.5 Teknisk infrastruktur 

4.5.1 VA-prosjektering  

Kommunalt ledningsnett skal prosjekteres og bygges i henhold til Trondheim kommunes VA-norm. 

Vannledningen i Leangenvegen er ønsket skiftet ut. Vannledningen i Ranheimsvegen / 

Falkenborgvegen skal legges om for å unngå konflikt med kulvert for hovedsykkelvegen.  

Det henvises ellers til vedlagt VA-notat, Vedlegg 4. 

Avløp felles og Spillvann 

Spillvannsledninger til eksisterende bebyggelse skal ivaretas. Sanitæmeldinger er kun veiledende, 

så plassering av stikkledninger må kontrolleres ved byggeplan.  

Ved bygging av kulvert for hovedsykkelvegen, er det behov for å legge om den kommunale felles 

avløpsledningen som ligger i Ranheimsvegen/Falkenborgvegen. Det antas at det er mulig å legge 

om i samme trasé som vannledningen. Sandfang som er tilknytt avløp fellesledningen må ivaretas. 

Overvann 

Overvann fra området må fordrøyes før påkobling til kommunalt nett. Beregninger er uført iht. 

Trondheim kommunes VA-norm. 

Hovedsykkelvegen får et høybrekk like ved Leangenvegen 2, rett nord for ny kulvert. Håndtering av 

overvann fra hovedsykkelvegen er derfor delt i to, men med et skille lengre nord. Sørover føres 

overvannet til kommunal ledning, og nordover føres overvannet til en AF-ledning. Trondheim 

kommune Kommunalteknikk har akseptert påkobling av overvann, med forutsetning av at største 

tillatte dimensjon skal være Ø200mm.  

Overvannsmengder 

Trondheim kommunes VA-norm beskriver forutsetninger og krav til beregning av 

overvannsmengder. Disse forutsetningene legges til grunn for beregning av overvannsmengder og 

fordrøyning.  

Fordrøyningsmagasin kan utformes på flere ulike måter. Det er et krav at fordrøynigsmagasinet har 

kontrollert videreført vannmengde, jf. Trondheim kommunes VA-norm. Valg av løsning må 

tilpasses, samt at plassering må være slik at det er tilgjengelig for drift og vedlikehold.  

4.6 Kulturminner 

Hensynssone for framtidig plassering av Staalstua omfattes av planen. Planforslaget tilrettelegger 

for at det er mulig flytte å bygningen når Bane NOR ønsker å rette ut spor 1. Det er ikke på 

nåværende tidspunkt konkrete planer om utretting av spor 1, og dermed ingen planer om flytting av 

Staalstua. Det legges opp til at hensynssonen i gjeldende plan for Leangen stasjon reguleres bort, 

og at hensynssonen reguleres inn i planforslaget sørvest for dagens plassering av Staalstua. 

Hensynssonens plassering er avklart med Byantikvaren og Bane NOR. Bestemmelser og plankart 

ivaretar at gjeldende plan fremdeles skal gjelde. Rekkefølgekrav i plan for Leangen stasjon vil 

derfor kunne innfris. Framtidig flytting av Staalstua ivaretas og bekostes av BaneNor.  

Det er behov for at deler av jernbaneområdet benyttes som riggområde. Området vil overføre de 

samme bestemmelsene og formålene som i gjeldende plan.  



 

 

Hovedsykkelveg Gildheimskrysset – Leangen stasjon 03.07.2020 26 

 
 

4.7 Risiko- og sårbarhet (planlagt situasjon) 

4.7.1 Oppsummering og avbøtende tiltak 

Analysen viser at det totalt sett er registrert liten fare for uønskede hendelser innenfor planområdet 

eller som følge av tiltaket. Det er likevel noen punkter som bør følges opp i det videre arbeidet.  
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Konsekvenser for liv og helse 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav 29  15, 27, 30 

 

S
a
n

n
s
y
n

li
g

h
e
t 

Konsekvenser for stabilitet 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav 29, 30 27  15 
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Konsekvenser for materielle verdier 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav 27, 29 30 15 

 

NR.15 Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart og skipsfart. 

Risikoen for at jernbane og veg kan utsettes for hendelser som senker transportsystemets evne til å 

opprettholde funksjonalitet er forbundet med at uvedkommende kommer seg inn på området og 

forårsaker hindringer eller stans. Dette er vurdert til å ha store konsekvenser, men lav sannsynlighet.  

Avbøtende tiltak 

Det stilles krav til sikkerhetsgjerder mellom offentlige trafikkareal for sykkelvegen for å hindre 

uvedkommende å komme inn på området.   
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NR.27 Samferdselsareal – Jernbane og veg 

Nærføring til jernbanespor vil kunne medføre uvedkommende på jernbanens arealer. Ferdsel i 

sporområdene har spesielt høy risiko. Øvrig trafikksikkerhet på veg er i forbindelse med kryssing av 

vegarealer mellom myke trafikanter og andre kjøretøy i området.  

  

Avbøtende tiltak 

Det etableres sikkerhetsgjerder mot jernbanesporene. 

Adkomster for Rockwool stenges i Leangenvegen og etableres i Leangen Allé.  

 

NR.29 Trafikksikkerhet (med spesielt fokus på anleggsfasen) 

Anleggsfasen medfører omlegging av veg for de berørte vegene Ranheimsvegen, 

Gildheimskrysset, påkjøringsrampe fra rv. 706 og langs Leangenvegen. Omkjøring medfører nytt 

kjøremønster. Omkjøringene skjer på veger med lite trafikk og omkjøring på rv. 706 medfører at 

trafikk mot Gildheim og Leangenvegen og Leangen Allé østover må ta av noen hundre meter lengre 

vest. Omkjøring vil skje på eksisterende veger.   

  

Avbøtende tiltak 

Midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden vil følge arbeidsvarslingsplan. Det er i forkant gjort en 

foreløpig vurdering av omfanget for midlertidig trafikkavvikling i anleggsfasen for å kunne avsette 

tilstrekkelig areal til i plankartet som midlertidig beslag. 

 

NR.30 Sikkerhet for brukere 

Gang- og sykkelvegen vil gå gjennom øde område med lite sosial overvåkning. På strekning langs 

Leangenvegen, ved Leangen stasjon og over bru vil det være lite sosial kontroll og overvåkning. 

Brukere vil kunne oppleve utrygghet og området kan også være utrygt nattestid. Det er lite grunnlag 

for å si noe om sannsynligheten for at det påtreffer hendelser langs det nye anlegget. Men det er 

generelt vurdert til å være lite sannsynlig at dette kan skje, men alvorlighetsgraden hvis dette skal 

skje, er stor.  

Avbøtende tiltak 

Tiltak som ligger i planen, er etablering av belysning langs vegen og på industriområdene. 

4.7.2 Konklusjon 

Analysen viser at det totalt sett er registrert liten fare for uønskede hendelser innenfor planområdet 

eller som følge av tiltaket. Trafikken i området er lav og konfliktområdene mellom myke trafikanter 

og kjøretøy er få. Togstasjonen og toglinjene er potensielt svært farlige, men sannsynligheten for at 

det skjer ulykker som har store konsekvenser her er lave. Sikkerhetsgjerder vil bli satt opp, og det 

er lagt til grunn at den generelle oppfatningen til folk er at dette er stor respekt for toglinjer, og 

generelt sett oppfattes som farlige.   
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5. Virkninger av planforslaget 

5.1 Overordnede planer 

5.1.1 Kommuneplanens arealdel 

Planen vil i hovedsak følge opp det overordnede grepet i kommuneplanen til Trondheim kommune. 

I kommuneplanens arealdel er hovedsykkelruten vist langs jernbanelinjen og rv. 706 

(Innherredsveien). Det er i tillegg vist en tverrforbindelse over Bromstavegen. I dette planforslaget 

vil det etableres en tverrforbindelse mellom disse to hovedsykkelrutene langs Leangenvegen.  

Bakgrunnen for å lage denne forbindelsen er vurderingene i forprosjektet til Statens vegvesen 

«Forprosjekt sykkelveg – RV 706». Her er konklusjonen at forbindelsen langs Leangevegen vil 

være gjennomførbar med få kryssinger av trafikkerte bilveger, og trenger ikke komme i konflikt med 

eksisterende kryss eller rundkjøringer.  

5.1.2 Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025 

Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune står bak sykkelstrategien 

gjennom miljøpakken. Sykkelstrategien legger opp til flere målsettinger for at sykkelbyen Trondheim 

skal bli bedre og tryggere. Det er et mål om et 180 kilometer langt, sammenhengende sykkelnett, 

der sykkel skal binde bydelene sammen, og sykkelveger skal værespesielt tilrettelagt for de som 

sykler. I tillegg er det målsettinger om trygge og attraktive p-plasser for sykler, god drift året rundt og 

at det skal være trygt å sykle i Trondheim. En ny hovedsykkelveg mellom Gildheim og Leangen 

bidrar til å bygge et sammenhengende sykkelvegnett som binder sammen bydelene i Trondheim, 

og det gjør det mer attraktivt å benytte sykkel istedenfor personbil. Gang- og sykkelvegen vil 

planlegges med en bredde på minimum 4 meter, noe som gjør vintervedlikehold lettere. Det er også 

avsatt areal langs anlegget til snøopplag. 

5.1.3 Kommunedelplan for dobbeltspor Leangen – Hommelvik 

I konsekvensutredningen for gjeldende kommunedelplan «Dobbeltspor Leangen - Stjørdal. 

Leangen – Hommelvik» ble det utredet forskjellige traséalternativer mellom Trondheim og 

Hommelvik og Stjørdal. Alternativ A ville gått langs eksisterende jernbanetrasé, og ville berørt 

planområdet for hovedsykkelvegen. Den vedtatte kommunedelplanen gikk for anbefalte 

traséalternativ D1. Dette alternativet omfatter ikke planområdet. Leangen stasjon var sentral i 

Alternativ A pga. tilknytningen til gang- og sykkelveger og øvrig kollektivforbindelse. Som følge av at 

vedtaket ikke valgte alternativ A vil ikke kommunedelplanen båndlegge noe av arealet til 

planforslaget. Hovedsykkelvegen vil sannsynligvis ikke medføre noen begrensninger for en 

eventuell fremtidig utvikling av dobbeltspor ved Leangen stasjon. Brua har også høyde 7,6 meter 

over spor for å være høy nok for fremtidig elektrifisering av jernbanen. 

5.2 Landskap  

De største endringene i landskapet er etableringen av gang- og sykkelbru over jernbanelinjene ved 

Leangen stasjon. Utover dette vil ikke planforslaget medføre konsekvenser som synes i det 

bebygde landskapet. Gang- og sykkelvegene bygges langs eksisterende veger i et område der veg, 

fortau og gang- og sykkelveger er omfattende.  

Ny bru over Leangen stasjon gir ingen negative konsekvenser for landskapsbildet. Brua tilfører ikke 

et nytt element i bylandskapet, hverken på nært hold eller i et fjernvirkningsperspektiv. Ny bru ligger 

ca. 0,6 meter høyere enn Leangenbrua, men vil ha en slankere konstruksjon og utforming. 

Rekkverk er tiltenkt utført i transparent materiale. 
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Det aller meste av bebyggelse i området består av lager og industri, treningssentre og 

bilforretninger ol. Det er igangsatt planlegging av boligbebyggelse sør for brua, men denne planen 

er ikke vedtatt. Det er ikke gjort en vurdering av fjernvirkningen av brua for de fremtidige boligene i 

dette området. 

Figur 16 Ny bru over jernbanesporene ved gamle Leangen stasjon vises i forgrunnen, sett mot vest. 
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5.3 Kulturminner og kulturmiljø  

Staalstua er ivaretatt som beskrevet i kap. 4.7. Ingen andre kulturminner er berørt av tiltaket. 

5.4 Grunnforhold  

Ved bygging av sykkelrundkjøring i området mellom Ranheimsvegen og rv. 706 er det behov for 

etablering av mur mot avkjøringsrampen på Rv. 706 (Innherredsveien), i den forbindelse er det 

geoteknisk notat lagt (Vedlegg 5) opp til at det kan bli nødvendig å stenge rampen når det skal 

graves ut for å etablere muren. Langs Leangenvegen fram til jernbanen er det ingen større inngrep 

som krever geoteknisk vurdering. Det skal bygges bru over jernbanesporene. Det er ikke funnet 

kvikkleire eller sprøbruddmaterialer som tilsier at det kan være fare for skred i det aktuelle området. 

Figur 17 Ny bru for hovedsykkelveg sett mot sør 
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5.5 Naturverdier  

Planforslaget er blitt vurdert opp imot hvordan tiltakene i planen vil påvirke naturforhold etter 

naturmangfoldloven §§ 8 – 12.   

§8 Kunnskapsgrunnlaget  

Det er gjennomført kartlegging av naturtyper og arter i planområdet. Kartleggingen er gjort gjennom 

å søke tilgjengelige kartdatabaser. På bakgrunn av funnene i disse og tiltakets påvirkninger av 

omgivelsene er det vurdert til at det ikke er nødvendig med en ytterligere befaring i området. Det 

vurderes som lite sannsynlig at større naturverdier er oversett. Kunnskapen om hvordan tiltaket vil 

kunne påvirke naturverdier ansees som god.  

Det henvises til kapittel 3.6 for oversikt over registrerte naturverdier innenfor området. Det er kun 

registrert fremmede arter innenfor planområdet. Bestemmelsene sikrer at det under anleggsfasen 

skal innarbeides nødvendige beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av fremmede og skadelige 

plantearter.  

§9 Føre-var prinsippet  

Det er lite trolig at tiltaket vil medføre omfattende, utforutsatte miljøkonsekvenser utover det som er 

vurdert i denne rapporten. Kunnskapen om naturverdier i området, og hvordan tiltaket vil påvirke 

disse ses på som tilstrekkelig, slik at føre-var-prinsippet ikke vil komme til anvendelse.   

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Det er ikke registrert sårbare naturtyper eller arter som vil påvirkes av tiltaket. Tiltaket vil i liten grad 

øke den samla belastningen for disse.                                                                                        

§11 Kostnader  

Kostnadene ved gjennomføring av avbøtende/kompenserende tiltak og bruk av miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder og eventuelle miljøforringelser utover det som er beskrevet skal dekkes 

av tiltakshaver.  

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Tiltaket vil bli gjennomført med de miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som er vanlig praksis   

ved denne typen tiltak. 

5.6 Friluftsliv  

Innenfor planområdet er det avsatt fremtidig grønnstruktur i kommuneplanens arealdel, og i 

kommunens Plan for friluftsliv og grønne områder er området avmerket som tilgang av fremtidig 

grønt annet enn grønt 2001-2012. Områdene ligger på den sørlige siden langs jernbanelinja. 

Arealet er ikke sammenhengende med øvrig grønnstruktur i området og er i dag regulert til 

jernbaneformål. Det går i dag en gangveg langs jernbanelinjene som forbinder Leangen stasjon og 

Leangenbrua. Det er ikke utover dette er tilrettelagt for utearealer med andre kvaliteter. 

Det er ikke vurdert at planforslaget beslaglegger areal som forhindrer en eventuell opparbeidelse av 

grønnstruktur i området.  

5.7 Overordnet trafikkvurdering 

I Statens vegvesenets forprosjekt for sykkelveg langs Rv. 706 er det vurdert ulike løsninger for en 

sammenhengende hovedsykkelveg på strekningen Rotvoll-Ila-Sluppen. Målet med prosjektet var å 

finne forbedringer og sammenheng i infrastrukturen som igjen ville få flere til å sykle og gå. Planen 

er en gjennomføring av delstrekning 6 i dette forprosjektet.  

Gjennomføringen av planen vil være et steg i riktig retning sett for å nå nullvekstmålet i 

personbiltrafikken fra NTP og bymiljøavtalen. Hovedsykkelvegen skal ha høy standard og god 

kapasitet samtidig som tilbudet skal ivareta trafikksikkerheten for både gående og syklende. 
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Strekningen henger sammen med Lillebyområdet som reguleres i en egen plan, men som forløper 

parallelt med denne planen (opprinnelig skulle disse to planen slås sammen til én plan). I 

forprosjektrapporten står det blant annet at:  

«Det er ikke et tilsvarende tilbud i dag på denne strekningen. Det er ca. 800 boliger under oppføring 

på Lilleby og strekningen vil kunne forsyne store deler av Lade/Leangen-området der det også 

ønskes bygging av flere tusen boliger. Strekningen er enten regulert eller ligger i kommunedelplan. 

Planarbeid og bygging kan skje straks. 

Ellers vil ny bru over jernbanen ved Leangen stasjon østfra være helt sentral. Denne ruta er viktig 

for at strekningen vil fungere samlet (2015).» 

Videre er det vurdert at siden tyngdepunktet i befolkning flytter seg i retning Lade, er det naturlig at 

hovedtraséen legger seg langs jernbanelinja. Det er også nevnt at denne strekningen er i stor grad 

ivaretatt gjennom eksisterende planer og kommunedelplaner. Traséen ligger i jevn høyde og har få 

kryssinger. Fremkommeligheten er vurdert til å kunne bli meget god, men det er vist til at 

utfordringen er å finne en naturlig trasé fra Ranheimsvegen og over til nordsiden av jernbanen ved 

Leangenområdet. Denne planen vil i stor grad løse denne utfordringen.  

Alternativ til kryssing over jernbanen vil være via Peder Falcks veg. Denne er vist i 

kommunedelplanen for Lade – Leangen – Rotvoll. Denne strekningen vil medføre en ekstra 

kryssing av kjøreveg i plan ved rundkjøringen i Bromstadvegen, den vil ikke kunne holde 

standarden som hovedsykkelvegen ellers legger opp til (total bredde 7 meter), og strekningen vil bli 

200 meter lenger. Se Figur 18 og Figur 19.  
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Figur 18 Trasé med bru over jernbanen ved Leangen stasjon iht. planforslag. 
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Figur 19 Trasé langs Falkenborgvegen, Peder Falcks veg iht. KDP 
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5.8 Barns interesser  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal legges til grunn 

ved all planlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal sikre et trygt oppvekstmiljø 

som samsvarer med barn og unges behov, og skal ivareta det offentlige sitt ansvar for å sikre dette. 

Planen vil legge til rette for trafikksikre ferdselsårer på sykkel og til fots mellom Gildheimskrysset og 

Leangen stasjon, med forbindelse vestover mot Lilleby og Lade. Tiltaket er planlagt for å minimere 

konfliktpunkter med biltrafikk gjennom avkjørselssanering. Disse momentene er med på å gjøre det 

mer attraktivt og trafikksikkert for barn og unge å gå og sykle på denne strekningen. Tiltaket vil 

være med på å bygge opp under målsettingene som ligger inne i rikspolitiske retningslinjer for barn 

og unge.  

5.9 Forurensning,  

Som omtalt i kapittel 3.12 er det registrerte lokaliteter med forurenset grunn i og ved planområdet, i 

tillegg til at det foreligge mistanke om forurenset grunn. Utgraving av forurenset grunn er tidligere 

gjennomført i nordre og søndre del av planområdet, men det er rapportert at det er gjenværende 

forurensede masser. I og med at det er registrert eller mistanke om forurenset grunn, vil det i 

henhold til Forurensningsforskriften stilles krav til godkjent tiltaksplan før det utføres graving i 

masser. Bestemmelsene vil stille rekkefølgekrav til at godkjent tiltaksplan skal foreligge for 

igangsettingstillatelse. Tiltaksplanen skal inneholde opprydningsbehov og nødvendige tiltak. 

5.10 Kapasitet på infrastruktur for vannforsyning og avløp  

Overvann som føres mot nord  

Trondheim kommune har gitt tillatelse til å knytte til dagens kommunale AF-system (avløp-

fellessystem), med kriteriet om at overvannsledningen fra hovedsykkelvegen ikke skal være større 

enn Ø200mm. Dette er ivaretatt, og det vil bli etablert et fordrøyningsmagasin som sørger for at 

dette oppfylles.  

Overvann som føres mot sør  

Det antas at det er tilstrekkelig kapasitet på overvannssystemet, jf. dialog med Trondheim 

kommune. Det vil bli etablert fordrøyningsmagasin som sørger for påslipp til hovedledning overvann 

iht. Trondheim kommunes VA-norm.  

Spillvann 

Eiendommen Leangenvegen 7 vil få nytt påkoblingspunkt nedstrøms dagens påkoblingspunkt. 

Dersom innmålinger av ledningene avdekker at det ikke er gjennomførbart, vil det være mulig å 

knytte til spillvannslending som ligger i dagens ekspressykkelveg lenger sør i planområdet.  

Vannforsyning 

Det skal ikke knyttes på flere abonnenter enn det som er der i dag. Hovedvannledningen er av 

dårlig kvalitet og Trondheim komme skal renovere denne ledningen. Dette skjer uavhengig av 

denne planen.. En ny hovedvannledning vil gi en bedre vannforsyningssikkerhet i området. 

5.11 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planen legge til rette for en ny hovedsykkelveg som i et overordnet perspektiv forbinder tett 

bebygde boligområde, både eksisterende og planlagte. Alle boligområdene i Trondheim øst vil få et 

sammenhengende utbygd gang- og sykkelvegnett som forbindes med flere næringsområder. 

Tiltaket gjør det lettere for brukere av området til å nå ulike målpunkt til fots eller vha. sykkel.  

Brua over jernbanen ved Leangen stasjon gjør at kryssingen av en ellers sterk barriere mellom 

Ladeområdet og Leangenområdet blir atskillig lettere. Kryssingen er etter Statens vegvesen sin 
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vurdering, bla. i Forprosjekt for sykkelveg langs Rv. 706, strategisk plassert slik at det blir færre 

kryssinger av biltrafikk, syklister og gående i plan, samtidig som at strekningen blir forbeholdt 

syklende som en ren transportetappe. Dette vil kunne bidra til at sykkel blir det foretrukne 

alternativet framfor personbil.  

For Rockwool og 3T som ligger øst for Leangenvegen vil adkomstene legges om. Rockwwol har to 

adkomster fra Leangenvegen som saneres, og som erstattes med én ny adkomst i Leangen Allé. 

Gjeldende plan regulerer denne adkomsten. Den nordligste adkomsten til 3T foreslås stengt, den 

sørlige opprettholdes. Det henvises til Figur 20 for illustrasjon av planlagt avkjørselssanering. I 

planforslaget legges det opp til at 3T samler adkomsten til den sørligste parkeringsplassen. Intern 

veg som forbinder parkeringsplassene, vil vises i tekniske planer.  

 

5.12 Samlet vurdering av virkninger for folkehelse  

I et folkehelseperspektiv er sykkelvegen et positivt tiltak som vil kunne senke terskelen for å gå og 

sykle til / fra områdene hovedsykkelvegen dekker. Hovedsykkelvegen medfører at reisetiden med 

sykkel går ned, og blir et reelt alternativ til bil. Forhåpentligvis medfører dette at reisevanene derfor 

påvirkes over tid, og det blir mer vanlig å reise med sykkel, eller å gå. 

Figur 20 Avkjørselssanering 
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5.13 Nullvekstmålet i personbiltrafikken  

Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. Byvekstavtalene mellom Trondheim kommune, 

fylkeskommunen og staten er et virkemiddel for å nå dette målet. Byvekstavtalen skal også bidra til 

mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettstedssentre. Som nevnt over vil 

hovedsykkelvegen sørge for at flere får et attraktivt gang- og sykkelvegtilbud, Hovedsykkelruta vil 

betjene de mest trafikkerte og besøkte områdene på østsiden av Trondheim. Planen vil være et 

positivt bidrag til at målene i Byvekstavtalen lettere kan nås.  

Partene har utarbeidet egne lokale delmål for Miljøpakken, og tiltakshaver mener at planen vil bidra 

til å nå samtlige av disse målene: 

1. Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra transport skal reduseres i tempoet som er 

nødvendig for å oppfylle Paris-avtalen, og i tråd med lokale klimamål. 

Sannsynligheten for å velge CO2-nøytral transport øker ved å tilrettelegg for gående og 

syklende 

2. Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i avtaleområdet skal være 

større enn befolkningsveksten. 

Hovedsykkelvegen vil betjene flere eksisterende og planlagte boligområder. 

3. Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere transportbehovet og gjøre det lett 

og tryggere å velge miljøvennlige transportmidler i en velfungerende bo- og arbeidsregion. 

Gang- og sykkelvegen forbinder flere bo- og arbeidssteder 

4. By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelig for alle. 

Gang- og sykkelvegen skal ha universell utforming. Stigning er på maksimalt 7%. 

5. Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall trafikkulykker totalt 

skal reduseres. 

En skjermet trase for gående og syklende vil kunne virke positivt på trafikksikkerheten i 

området.. Dette minsker risikoen for ulykker. 

6. Nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet skal overholdes. 

Tiltaket har ingen negative konsekvenser for luftkvalitet. 

7. Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet skal 

reduseres. 

Lokaltrafikk kan potensielt gå ned, noe som bidrar til mindre støy ved boligbebyggelse. 

8. Næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv. 

Næringstransport, som for eksempel sykkelbud kan komme raskere gjennom Trondheim 

øst. 

9. Øke brukertilfredsheten av tiltak i miljøpakken. 

En ny hovedsykkelveg langs Rv. 706 er et positivt bidrag som viser at det satses på sykkel 

og gange, og at målsettingene som Miljøpakken har satt seg tas på alvor.  
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6. Planlagt gjennomføring 

6.1 Tidsplan 

Prosjektet ligger inne i Statens vegvesenets sine tidsplaner med reguleringsplanfasen fra mars 

2020 til desember 2020. Byggeplan er foreløpig planlagt fra januar 2021 – juni 2021. 

Byggeperioden er planlagt fra juni 2021 – desember 2022. Kostnadene er beregnet til 160 mil.  

6.2 Anleggsgjennomføring 

6.2.1 Anleggsfasen 

De mest utfordrende operasjonene i anleggsfasen for brua ved Leangen stasjon vil være etablering 

av pelegruppen i akse 2, samt løfting og montering av stålseksjonene over jernbanesporene. 

Utgraving for fundamentet og boring av peler kan påvirke nærliggende spor, og utførelsen må 

planlegges nøye. For å forenkle utgravingen bør fundamentet plasseres så høyt som mulig i forhold 

til eksisterende terreng. Anleggsarbeidet må koordineres i samråd med Bane NOR. 

Det naturlig å legge opp til at stålkassen prefabrikkeres i verksted, og fraktes til brustedet i tre 

seksjoner. Brukassen vil da få én hovedskjøt på hver side av akse 2. Det vil forenkle arbeidene med 

montering av stålkassen at enkelte spor kan stenges periodevis i denne delen av byggefasen. Så 

lenge minst ett av hovedsporene nærmest akse 2 holdes åpent bør dette være løsbart.  

For undergang ved Gildheimskrysset vil Ranheimsvegen måtte stenges eller omlegges i 

anleggsperioden. Eksisterende OPI-kanal i vegfyllingen inneholder høyspentledning, og må ivaretas 

under bygging av ny undergang. 

Det vil legges opp til midlertidige anleggsområder i planen som tillates benyttet til virksomhet som er 

nødvendig for gjennomføring av veganlegget. Anleggsområdene omfatter blant annet midlertidig 

trafikkavvikling, anleggsveger, kortvarig oppstillingsarealer for biler og annet maskinelt utstyr, 

sikringstiltak, arbeid tilknyttet etablering av teknisk infrastruktur, samt terrengtilpasning av vegfyllinger 

og skjæringer med sideterreng. Det tillates anlagt avkjørsler i anleggsfasen, og disse skal 

opparbeides i henhold til Statens vegvesens retningslinjer. For at anleggsarbeidet med kulverten og 

bru skal bygges på kortes mulig tid, og med minst mulig forstyrrelser av bil- og togtrafikk vil det være 

nødvendig med areal i nærheten for å heise på plass og montere konstruksjonene. Adkomst til 

eiendommer og trafikkavvikling for myke trafikanter ivaretas også i anleggsperioden.  

6.2.2 Trafikkavvikling i anleggsfasen 

I forbindelse med bygging av kulvert under Ranheimsvegen, og murarbeidene mot Ranheimsvegen, 

må trafikken legges om inne på området til Rockwool. 

Ved bygging av mur på Gildheim vil graveskråningen gå over deler av avkjøringsrampen for Rv. 

706. Rampen blir sperret i denne perioden og trafikken må kjøre av i neste kryss. 

Ved etablering av hovedsykkelvegen langs Leangenvegen, må det settes opp langsgående sikring, 

og deler av eller hele Leangenvegen blir enveiskjørt i en periode.  

På nordsiden av Leangen, skal ny hovedsykkelveg legges i en traukonstruksjon. Ved bygging av 

denne må alle sykkel og gangtrafikk legges om på sykkelveg og fortau langs Bromstadvegen og 

Håkon VII`s gate på motsatt side av Nilsson trelast.  

I bestemmelsene er det satt av midlertidig anlegg- og riggområde som tillater omlegging av trafikk i 

anleggsperioden. Det stilles krav til at områdene tilbakeføres til den opprinnelige tilstanden.  
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7. Planprosess, innkomne innspill 

7.1 Planoppstart og medvirkningsprosess 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 03.04.2020. Varsel om oppstart ble sendt ut 

28.04.2020 i henhold til adresseliste fra kommunen. Det kom inn 5 merknader til planen i 

forbindelse med varsel om oppstart. Disse er oppsummert og besvart under. 

7.2 Sammendrag av merknader med kommentarer  

7.2.1 Fylkeskommunen i Trøndelag, brev datert 20.05.2020 

Tiltaket er i tråd med overordnede mål og planer. Det er en del nyere tids kulturminner i området 

som forutsettes hensyntatt i planarbeidet. Det vurderes utover dette at det vil være liten risiko for at 

det skal oppstå konflikt med andre fredede kulturminner i forbindelse med omsøkt tiltak. Det minnes 

på om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8, at dersom det skal 

komme frem noe som kan være et fredet kulturminne, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen 

varsles.  

Forslagsstillers kommentar 

Merknaden tas til orientering. Krav til håndtering av Staalstua i plan for Leangen stasjon er ivaretatt. 

7.2.2 Statens vegvesen, brev datert 06.05.2020 

Siden det er Statens vegvesen selv via Miljøpakken som er initiativtaker så har de følgelig ingen 

merknader på nåværende tidspunkt. 

Forslagsstillers kommentar 

Merknaden tas til orientering. 

7.2.3 Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 20.05.2020 

Klima og miljø, Landbruk 

Planinitiativet gjelder tilrettelegging for sykkel som transportform. Det er et positivt tiltak og vi har 

ingen spesielle merknader til prosjektet. 

Helse og omsorg, Barn og unge 

Trafikksikkerhet er et viktig folkehelsetema. Etablering av gang- og sykkelveier legger i tillegg til 

rette for fysisk aktivitet og økt mobilitet i alle aldersgrupper. Når planen kommer på høring, må 

trafikksikkerhet og sikring av helseforhold i bygge- og anleggsfasen være ivaretatt. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen. Hvordan universell utforming er 

ivaretatt bør framgå av dokumentene og videre sikres i bestemmelsene. 

Samfunnssikkerhet  

Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er i tråd med plan- og 

bygningsloven § 4-3. Fylkesmannen påpeker at kommunen som planmyndighet er ansvarlig for 

ROS-analysen.  

Forslagsstillers kommentar 

Universell utforming er omtalt i kapittel 4.3. 

ROS-analyse er vedlagt innsending av komplett planmaterialet. 
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7.2.4 Falkenborgvegen 32 Eiendom AS, brev datert 20.05.2020 

Trondheim kommune og selskapet Falkenborgvegen 32 Eiendom AS, representert ved Realinvest 

AS, Trøndelag Fylkeskommune og Trym AS, har en pågående reguleringsprosess for et område 

vest for Leangenvegen. Planforslaget ble sendt inn til kommunal behandling 27.04.2020. 

Forslag til planavgrensning for hovedsykkelvegen berører planområdet til Leangen sentrum øst i 

vesentlig grad. Det henvises til utsnitt i figur x under. 

Det er avgjørende for utvikling av Leangen sentrum øst at arealene satt av til utbyggingsformål ikke 

blir redusert. Det bes derfor om at plangrense for hovedsykkelvegen settes lik plangrensen til 

Leangen sentrum øst sin nordlige plangrense. 

Boligfeltet som er planlagt på eiendommen Falkenborgvegen 32 har adkomst nord i Leangvegen, 

nærmest tidligere Leangen stasjon. Hovedsykkelvegen må hensynta denne kjøreadkomsten. 

Leangenvegen er i planforslaget søkt ivaretatt, og den opprinnelige vegtraseen er foreslått markert 

med en trerekke sør for tidligere Leangen stasjon. Det er satt av areal til uteopphold mellom 

Leangenvegen/ Leangen stasjon og planlagt boligbebyggelse. Dette for å ivareta bevaringssonen 

rundt den tidligere stasjonsbygningen. Intensjonen er forsterke områdets antikvariske kvaliteter 

(Leangen stasjon og Louiselyst gård), og ber om at planene for hovedsykkelvegen ivaretar disse 

kvalitetene. 

Forslagsstillers kommentar 

Området mellom jernbanelinjen og planområdet til Leangen sentrum øst er tatt med for kunne 

tilrettelegge for midlertidig rigg- og anleggsområde. Det reguleres kun for midlertidig anlegg- og 

riggområde og hensynssone som ivaretar at gjeldende plan fremdeles skal gjelde. 

 

Adkomst til boligområde kan komme i konflikt med ny hovedsykkelveg, og må ivaretas i detaljerte 

planer for Leangen sentrum øst.   

 

Figur 21 Utsnitt som viser foreslått planavgrensning med stiplet linje, og planforslag for Leangen 
sentrum øst med blå skravur.  
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Det er ikke lagt inn trerekke langs Leangenvegen. Det er heller ikke noe som hindrer en fremtidig 

etablering av trær langs vegen.  

 

Leangen stasjon og Staalstua ivaretas i planen. Plan tilrettelegger for at flytting av Staalstua kan 

gjøres på et senere tidspunkt, i tråd med intensjonene i gjeldende plan for Leangen stasjon.  

7.2.5 Bane NOR 25.05.2020 

Nærføring med jernbanen 

Planavgrensningen omfatter jernbanearealer og omfatter arealer i nærføring med jernbane. I 

Veileder for nasjonale jernbaneintereresser er planfaglige og sikkerhetsmessige krav for 

reguleringsplanen nærmere beskrevet, og i Teknisk regelverk for jernbane er det angitt krav knyttet 

til anlegg som oppføres på og ved jernbane. Det forventes at forslagsstiller og tiltakshaver setter 

seg inn i disse dokumentene. Jernbanelovens § 10 gjelder for alle tiltak som oppføres innenfor 30 

meter for nærmeste spors midte.  

Sikkerhetsgjelder må settes opp mellom sykkelveg og jernbane. For å unngå uønskede situasjoner 

knyttet til ferdsel på og ved jernbanespor, anmoder vi at sikkerhetsgjelder settes opp før 

anleggsstart. 

Støyvurderinger som gjennomføres i planarbeidet må ta høyde for at Bane NOR tilrettelegger for 

bedre kapasitet for godstog mellom Trondheim og Nord- Norge og økende antall persontog. 

Regulerte jernbanearealer  

Reguleringsplan for Leangen stasjon, vedtatt 2018, må legges til grunn for planarbeidet. Bane NOR 

vil ha en restriktiv holdning til nye tiltak innenfor sporarealene og avvik fra gjeldende 

reguleringsplan. Stasjonsområdet ved Leangen innehar en rekke funksjoner for reisende med 

jernbane, stedskarakterer for Leangenområdet og ikke minst for togtrafikken med tilhørende drift og 

vedlikehold. Det er viktig for Bane NOR å sikre at nytt tiltak innenfor stasjonsområdet ikke forringer 

de kvaliteter og utviklingsmuligheter som i dag foreligger for stasjonen. 

Konstruksjoner over jernbanen 

Ved Leangen stasjon foreslås ny sykkelbru plassert over jernbanespor og tiltaket som foreslås er 

komplisert. Det henvises til møter om dette i forkant av reguleringsplanoppstart. Frihøyde mellom 

spor til konstruksjoner over sporet må være 7,6 meter. Reguleringsplanen må dokumentere at det 

er mulig å oppføre ny sykkelbru over jernbanen med denne høyden. Plassering og utforming av 

brua avklares som del av søknadsprosesser etter jernbanelovens § 10. 

Reguleringsplanen må vise løsninger for utforming av ny sykkelbru med og uten pilarer mellom 

spor. Dersom brua må fundamenteres i sporarealer, skal plassering av tekniske anlegg på og ved 

jernbanespor avklares i nært samarbeid med Bane NOR. 

Kulturmiljøet ved Leangen stasjon  

Ny brukonstruksjon over jernbanen berører arealer avsatt til bevaring av kulturmiljø i gjeldende 

reguleringsplan. I reguleringsplanen for Leangen stasjon, er det angitt at godshuset skal flyttes 

innenfor arealer avsatt med hensynssone Vi anbefaler at reguleringsplanen viser at det er 

tilfredsstillende arealer innenfor bevaringsområde for kulturmiljø til at godshuset kan flyttes slik at 

det plasseres i tilknytning til den gamle stasjonsbygningen. Ny plassering av Staalstua må avklares 

i samråd med Bane NOR. 

Sikker byggegrunn  

ROS- analysen for planforslaget skal beskrivelse planens konsekvenser for jernbane i permanent 

situasjon og i anleggsfasen. Tekniske anlegg for overvannshåndtering, drenering og stabilisering av 

grunnforhold langs jernbanen må oppføres på en slik måte at jernbanens stabilitet og pålitelighet 

ikke forverres som følge av tiltaket. Vi viser til krav om sikker byggegrunn gitt i plan- og 

bygningslovens § 28-1 og TEK 17 kapittel 7. I planforslaget må det dokumenteres om tiltakene 
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planen legger til rette for kan utsette jernbanen for økt risiko for erosjon, skred eller setningsfare. 

Eventuelle risikoreduserende tiltak forutsettes drøftet og sikret gjennomført gjennom 

rekkefølgebestemmelser. 

Anleggsgjennomføring  
Utbyggingstiltak som forutsetter brudd i jernbanesporet, saktekjøring av tog og eller 
tilstandskontroller og kartlegginger av jernbanens sporarealer, forutsetter egne godkjenninger i 
henhold til jernbanens ruteplanprosesser. Oppføring av bruer over jernbanen, brupilarer mellom 
jernbanespor, konstruksjoner og sikkerhetsgjerder med videre i nærhet av jernbanespor kan ut fra 
sikkerhetshensyn ikke gjennomføres på tidspunkter da det går togtrafikk under og i nærheten av 
anleggsområdet. Det er viktig at prosjektet følger Bane NOR sin egen prosess for innmelding av 
arbeider som påvirker togtrafikken. For bestilling av sportilgang, både avtalt i ruteplanen og andre 
planlagte arbeider, skal bestillingsløsningen BEST-K benyttes.  
 

Forslagsstillers kommentar 

Nærføring med jernbanen 

Det er lagt inn krav til sikkerhetsgjelder mellom sykkelveg og jernbanen i bestemmelsene, og disse 

vises i teknisk plan. Krav til sikkerhet i anleggsperioden omfatter sikring mot jernbanen.  

Det legges ikke inn støyvurderinger i planen da det ikke generer støy og det er ingen støyfølsom 

bebyggelse i planen.  

Regulerte jernbanearealer  

Gjeldende reguleringsplan legges til grunn for planarbeidet.  

Konstruksjoner over jernbanen 

Det legges inn frihøyde mellom spor til konstruksjon på 7,6 meter. 

En løsning med bru i ett spenn over jernbanen er vurdert, men dette er ansett som lite aktuelt av 

flere grunner. Det vil være kostbart og kompliserende å bygge brua i ett spenn. Materialkostnader 

for brua øker og inngrep for å kunne fundamentere landkarene vil bli omfattende. Tidsbehov ved 

montering av brua vil sannsynligvis også øke betraktelig.  

Kulturmiljøet ved Leangen stasjon  

Reguleringsplanen viser areal for bevaringsområde for kulturmiljø som muliggjør flytting av 

godshuset slik at det plasseres i tilknytning til den gamle stasjonsbygningen. Ny plassering av 

Staalstua er drøftet i samråd med Bane NOR og Byantikvaren. 

8. Vedlegg 
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Vedlegg 11 B-001 Forprosjekt konstruksjoner 


