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Sammendrag 
Reguleringsplanen for hovedsykkelveg i Ladalen med kobling til Dalenbrua følger opp anbefalte 
sykkelveger i utredningen «Forprosjekt sykkelveg Rv. 706 Sluppen-Ila-Rotvoll» utarbeidet av 
Statens vegvesen.  
 
Planens hovedgrep er reguleringen av hovedsykkelveg ved Lilleby. Planen omfatter en mindre 
strekning (ca. 90 meter) av et område som enda ikke er regulert til sykkelanlegg. Reguleringsplanen 
vil regulere tre formål som inngår i hovedsykkelvegen; sykkelanlegg, gang- og sykkelveg og fortau. 
Ved å regulere dette område vil det komplettere regulert kontinuerlig hovedsykkelrute langs 
jernbanelinjen fra Rotvoll til Lilleby-området. Hovedsykkelvegen vil i tillegg tilkoble seg Dalenbrua, 
som skaper en forbindelse mot Haakon VII`s gate.  

Trondheim kommune har igangsatt et arbeid med å skifte ut eldre VA-ledninger i dette området. 
hovedsykkelvegen etableres i forbindelse med bygging av dette ledningsanlegget.  

Hovedsykkelveg skal ha høy standard og god kapasitet, samtidig som tilbudet skal ivareta 
trafikksikkerheten for gående og syklende 
 
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. 

Planens hovedmål er å få til en kontinuerlig hovedsykkelveg fra Rotvoll til Lilleby-området. 

Planen vil avgrenses i nord mot Haakon Magnussons gate og plangrensen til planen for 
Lillebyområdet r20090017. Bakgrunnen for avgrensningen er å få med påkobling fra regulert 
hovedsykkelveg til gang- og sykkelvegen over Dalenbrua og inkludert påkobling til dagens 
vegsystem med kryss, kjøreveg og gang- og sykkelveg videre nordover, som nylig er opparbeidet. 

 

Figur 1 Utsnitt fra Forprosjekt sykkelveg Rv. 706 Sluppen-Ila-Rotvoll. Statens vegvesen 
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Trondheim kommune har igangsatt et arbeid med å skifte ut eldre VA-ledninger og kulvert i og ved 
planområdet. Prosjekteringen av dette skjer parallelt med behandlingen av denne planen. Denne 
infrastrukturen bør legges i bakken før etablering av hovedsykkelvegen. 

Hovedsykkelvegen skal ha høy standard og god kapasitet, samtidig som tilbudet skal ivareta 
trafikksikkerheten for gående og syklende. Anlegget skal utformes etter kravene Statens vegvesen 
sin håndbok N100. 

1.3 Vesentlige utfordringer i planen 
Hovedsykkelvegen er planlagt mellom et eldre lager/skur på nordsiden av jernbanen. For å unngå 
riving av bygningen ved bygging av hovedsykkelvegen er linjeføringen tilpasset bygget. Se  Figur 3. 

Dersom utskifting av VA-ledninger/kulvert i området skal utføres vil det med stor sannsynlighet bli 
behov for å rive bygningen. Trondheim kommune ivaretar en eventuell riving av bygningen i 
forbindelse med planlegging og gjennomføring av utskifting av VA-anlegget.  

  

Figur 2 Utsnitt av gjeldende planer i området. Manglende regulert hovedsykkelveg er vist med rød ring. 
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Figur 3 Hovedsykkelvegen vil ligge mellom skuret og jernbanesporet. 
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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 
• 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 under. 

I kommuneplanen er hovednett for sykkel anvist langs Nordlandsbanen og over Dalenbrua, og 
videre nordover mot Haakon VII`s gate. Innenfor planområdet er det i tillegg jernbaneformål, 
grønnstruktur og næringsbebyggelse.  

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. Hovedsykkelruten over Dalenbrua, 
med forbindelse nordover mot Haakon VII`s gate er vist med stiplet rød strek. 

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

Figur 4 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. 

  

Figur 5 Utsnitt av kommunedelplanen for Lade – Leangen – Rotvoll. Planområdet er innenfor rød ring. 
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2.6 Gjeldende reguleringsplaner 

2.6.1 Reguleringsstatus ved delplan 1 (ved Lilleby smelteverk): 
Følgende reguleringsplaner er gjeldende for området: 

• r20100014, Dalen – Lade. Tverrforbindelsen gang- og sykkelveg 
• r0634, Lade 
• r0425, Leangen ny godsterminal 
• r20090017, Lillebyområdet 
• r2010014, dalen – Lade. Tverrforbindelsen gang- og sykkelveg 

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 referat fra oppstartsmøte av 03.04.2020 
vurdert at planforslaget ikke utløser 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, dette 
planforslaget omfatter den manglende strekningen i deler av delstrekningene 5. Strandveien – 
Leangenbrua, og forbindelse til Dalenbrua. 

Delplan 5 ligger innenfor siste del av strekningen Strandveien – Leangenbrua og er i forprosjektet 
vurdert til å gi størst enkeltvis potensiale. Det er ca. 800 boliger under oppføring på Lilleby og 
strekningen vil kunne forsyne store deler av Lade/Leangenområdet der det også ønskes å bygge ut 
flere tusen boliger.  

2.9 Forholdet til/avvik fra gjeldende planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, gjeldende kommunedelplan og det 
pågående kommunedelplanarbeidet for Lade og Leangen. Tverrforbindelsen langs Dalenbrua over 
jernbanesporet er vist i disse planene.  

Planforslaget følger opp intensjonene i overordnede planer for Trondheim som en sykkelby og 
kommuneplanens arealdels hovedsykkelveg.  

3. Beskrivelse av området 

3.1 Berørte eiendommer 
Gnr./Bnr. 

411/222, 413/5, 413/6, 413/14, 413/19, 413/129, 413/130, 413/133, 413/184 
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3.2 Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet 
 

Figur 6: Oversiktskart viser planområdet markert med rød ring.  

Planområdet ligger i bydel Lade, ca. 2,5 km øst for Trondheim sentrum. Planen er markert i Figur 6. 
Totalt er planområdet på ca. 3 daa.  

Planformålet for sykkelvegen ligger langs jernbanen, og starter omtrent 70 meter øst for Dalenbrua. 
Dalenbrua ligger sør for City Lade og Lilleby. Sykkelvegen går langs Nordlandsbanen og under 
Dalenbrua for å koble seg på gjeldende reguleringsplan, Lillebyområdet r20090017. 
Reguleringsplanen sikrer en gjennomgående hovedsykkelveg mot Lilleby. Planforslaget sikrer også 
tilkobling fra hovedsykkelvegen til Dalenbrua, som reguleres til gang- og sykkelveg.  
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3.3 Stedets arealbruk og karakter 
Områdene er i dag et sideareal langs jernbanen. Bebyggelsen langs planområdet er i stor grad 
nedslitt og ellers preget av noe vegetasjon/villnis. Dalenbrua krysser landskapet og jernbanen. 
Deler av området i vest er et byggeområde. Gjeldende status på planen er en fremtidig skole. 
Arealet nord for planen er et lager-/industriområde, og i tillegg ligger varehuset City Lade med 
parkeringsplasser her.  

3.4 Landskap 
Området ligger parallelt med jernbanesporene bak et industriområde. Dalenbrua er et 
landskapselement som tar mye oppmerksomhet. Øvrig areal er preget av tett vegetasjon. Det er et 
lite interessant område i et landskapsperspektiv. 

3.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrerte kulturminner som har status som automatisk fredet, eller andre bygninger 
med antikvarisk verdi innenfor planområdet.  

3.6 Naturverdier 
Det er ingen registrerte naturverdier i området. Området er preget av kratt og villnis. Det er registrert 
hagelupin sør for området. Hagelupin er en fremmedart i Norge. I bestemmelsene stilles det krav til 
at masser skal kontrolleres for å begrense spredning av fremmede arter.  

3.7 Rekreasjonsverdi 
Slik som området fremstår i dag, har det ingen rekreasjonsverdi. Det er avsatt et belte med 
grønnstruktur langs hele jernbanesporene fra Leangen stasjon og videre vestover i 

Figur 7 Dagens situasjon. Kilide Google maps 
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kommuneplanen. I kommunedelplanen for Lade – Leangen – Rotvoll er det lagt inn en turveg i dette 
grøntdraget. Denne er ikke opparbeidet.  

3.8 Trafikkforhold;  
Trafikkmengden i Haakon VII`s gate nord for Dalenbrua har en registrert ÅDT på 3000. Området 
nord for Dalenbrua er et større utflytende areal som delvis er brukt som parkeringsplasser for Coop 
Obs Bygg.  
 
Det er få registrerte trafikkulykker langs Haakon VII`s gate nord for planområdet. Samtlige er 
registret som skadegrad «lettere skadd».  
 
3.9 Barns interesser 
Planområdet omfatter i hovedsak jernbaneareal og baksiden av eldre industribygg, og anses som 
uegnet for barn  

3.10 Universell utforming 
Krav i håndbok N100 legges til grunn for prosjekteringen. Påkoblingen til Dalenbrua planlegges slik 
at den tilfredsstiller krav om universell utforming.  

3.11 Teknisk infrastruktur 

3.11.1 VA 
Det er ingen kjente vannledninger i reguleringsområdet. 

På Lilleby krysser en kommunal felles avløpsledning Ø1600 og en overvannsledning Ø1600 
jernbanesporet og området som skal reguleres til hovedsykkelveg.  

3.11.2 Elektro 
Langs Dalenbrua går det eksisterende gatelys på brua. Kablene går langs brua frem til krysset 
Haakon VII´s gate og Håkon Magnussonsgate. Kart viser en kryssing av planområdet, men de skal 
ikke være i konflikt med tiltakene i planen.  

3.12 Grunnforhold  
Ifølge NGUs bergrunnskart 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. 

3.13 Forurenset grunn 
NGI har gjort en vurdering av potensiale for forurenset grunn innenfor planområdet. Innenfor 
planområdet Lilleby er det registrert lokaliteter hvor det er påvist forurenset grunn, samt lokalitet 
hvor det foreligger mistanke om forurenset grunn. Utgraving av forurenset grunn er tidligere 
gjennomført i søndre del av planområdet, men det er rapportert at det finnes ytterligere 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 anleggsstart. 

Det henvises til vedlagt notat, Vedlegg 5, om miljøgeologi for ytterligere detaljer.  
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3.14 Støyforhold 
Det er avklart med Trondheim kommune at tiltaket ikke er å regne som støyfølsomt, og det vil heller 
ikke skape støy mot omkringliggende omgivelser. Derfor blir ikke støy behandlet videre i 
planbeskrivelsen. 

3.15 Næring 
De er få næringer og aktiviteter tilknyttet planområdet. Trondheim kommune har et lager som ligger 
nært inntil, langs jernbanelinjen i østre del av planområdet. Lageret blir brukt av Trondheim Bydrift. 
På befaring ble det konstatert at lagret er i dårlig forfatning. 

4. Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Planlagt arealbruk, reguleringsformål 
Planen vil i hovedsak omfattes av følgende formål: fortau, sykkelanlegg og gang- og 
sykkelvegformål. I tillegg reguleres annen veggrunn – grøntareal langs deler av strekningen for å 
sikre nødvendig areal utenfor vegkant. Deler av tilliggende arealer reguleres som midlertidig rigg- 
og anleggs-område.  

 

Tabell 1 Arealtabell 

Arealtabell – Formål på grunnen   
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur Areal (daa) 
2011 - Kjøreveg 0,1 
2012 - Fortau 0,3 
2015 - Gang-/sykkelveg 0,6 
2017 - Sykkelanlegg 0,4 
2019 - Annen veggrunn - grøntareal 1,6 
Sum areal denne kategori: 3,0 
    
Totalt alle kategorier:  3,0  

 

Arealet for hovedsykkelvegen reguleres til ytterkant av skulder. Areal utenfor dette reguleres enten 
til annen veggrunn – teknisk, annen veggrunn – grøntareal eller til gjeldende formål. 

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. 
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4.2 Trafikkløsninger  
Hovedsykkelvegen skal utformes etter Statens vegvesenets håndbok N100 «Veg og 
gateutforming». 

Hovedsykkelvegen planlegges med to ulike profiler.  

Fra øst, fram til gang-/sykkelvegen som kobler hovedsykkelvegen sammen med eksisterende gang-
/sykkelveg over Dalenbrua vil hovedsykkelvegen ha en total bredde på 7 meter. 4m sykkelveg og 
2,5 meter og 0,25 meter skulder. Se Figur 8.   

Videre mot vest skilles sykkelveg og fortau fra hverandre og det etableres et grøntareal mellom 
sykkelveg og gangveg. Sykkelvegen beholder en bredde på 4,0 m sykkelveg og gangvegen 
planlegges med 3-3,5 meter bredde. Se Figur 9. 

Planen regulerer arealet under Dalenbrua. Brua er regulert i reguleringsplanen for Lillebyområdet 
r20090017. Dette arealet ligger i nivå over grunnene og berøres ikke av denne planen. 

 

Der hovedsykkelvegen går parallelt med Nordlandsbanen vil den ha 0,25m skulder på hver 
ytterside. Det vil være plass til omtrent 1,5 meter bredt snøopplag utover dette. 

Figur 9 Typisk normalprofil for sykkelvegen med fortau langs jernbanen. 

Figur 8 Normalprofil på hovedsykkelvegen fra øst, fram til gang-
/sykkelvegen/Dalenbrua 
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4.2.1 Hovedsykkelveg  
Hovedsykkelvegen vil sørge for at en kontinuerlig sykkelveg kan etableres fra Rotvoll til Dalenbrua. 
Dette er en delstrekning i en sammenhengende hovedsykkelveg på strekningen Rotvoll-Ila-
Sluppen.  

Planen vil bidra til et bedre utbygd gang- og sykkelvegnett i den østlige delen av Trondheim. 
Utbyggingen vil følge opp Trondheim kommune sin sykkelstrategi, Byvekstavtalen og de nasjonale 
målsettingene i Nasjonal transportplan om å ta persontransportveksten i byområdene med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Disse prosjektene har alle som mål om å få flest mulig i 
Trondheim til å velge sykkel som det foretrukne reisemiddelet fremfor personbilen. 

 

Hovedsykkelvegen er hovedsakelig forbeholdt syklister, og er å anse som en transportetappe 
mellom Gildheimsområdet og Lilleby/Lade. Under Dalenbrua må sykkelvegen unnvike søyleparene 
på brua. Det etableres et T-kryss på vestsiden av Dalenbrua, der den ene armen fortsetter vestover 
mot Lilleby, og den andre går nordover til Haakon VII`s gate  

4.3 Grønnstruktur 
Planen regulerer midlertidig anlegg- og riggområde over regulert grønnstrukturen (grønnstruktur – 
friområde) som ligger inne i planen for Lillebyområdet, r20090017. Disse områdene må tas med for 
midlertidig anleggsområde. Plan for utforming av grønnstruktur i disse områdene må gjøres i øvrige 
detaljreguleringsplaner for å kunne se på helheten og sammenhengen med skole og bebyggelse. 
Dette ligger utenfor denne planens avgrensning.  

4.4 Universell utforming,  
Det er lagt til grunn at sykkelveg, gang- og sykkelveger og fortau utformes etter håndbok N100 og 
tabell D.9: Maksimal stigning for gang- og sykkelveger utenfor sentrumsområder. Dette gir en 
maksimal stigning på 7 %.  

Figur 10 Eksisterende bru for gang- og sykkelveg og fortau, Dalenbrua, med planlagt hovedsykkelveg under. 
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4.5 Tilknytning til infrastruktur 

4.5.1 VA-prosjektering  
Trondheim kommune har en intensjon om å fase ut gamle Ladebekken kulvert fra avløpssystemet. 
Det er utarbeidet et forprosjekt «Haakon VII’s gate – Nye VA-ledninger» hvor tre alternative 
løsninger er belyst. Rapporten innstiller på alternativ 3: «Føre Ranheimsavløpet i ledninger langs 
Haakon VII’s gate til Haakon VII’s gate 25, videre i planlagt Peder Falcks veg til jernbanen og videre 
vestover i planlagt hovedsykkelveg langs jernbanen for tilknytting til omlagte Ladebekken kulvert 
ved Haakon VII’s gate 11C». Trondheim kommune har startet på arbeidene i Haakon VII’s gate. 
Utførelsen av ledningsanlegget langs jernbanen er ønsket utført samtidig som bygging av 
hovedsykkelvegen  

Når dette er utført, vil gamle Ladebekken kulvert settes ut av drift. For reguleringsplanen 
Hovedsykkelveg Gildheim-Leangen og Lilleby vil det bety at overvann fra sykkelvegen nord for 
jernbanen, og vest for Bromstadvegen, må planlegges tilkoblet nytt anlegg. Dersom det nye VA-
anlegget ikke er ferdig når denne delen av hovedsykkelvegen etableres, må det etableres en 
midlertidig tilknytning til gamle Ladebekken kulvert (2x Ø1200 AF). 

Ved Lilleby (Haakon VII’s gate 11C) er nye VA-ledninger planlagt tilknytt eksisterende kommunale 
ledninger som krysser jernbanen. 

 

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

4.6 Risiko- og sårbarhet (planlagt situasjon) 

4.6.1 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   15, 27, 30 
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Konsekvenser for stabilitet 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav 30 27  15 
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Konsekvenser for materielle verdier 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav 27 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.   

 

NR.27 Samferdselsareal – Jernbane og veg 

Nærføring til jernbanespor vil kunne medføre uvedkommende på jernbanens arealer. Ferdsel i 
sporområdene har spesielt høy risiko.  

Avbøtende tiltak 

Det etableres sikkerhetsgjerder mot jernbanesporene. 

 

NR.30 Sikkerhet for brukere 

Hovedsykkelvegen vil gå gjennom øde område med lite sosial overvåkning. På strekning langs 
jernbanesporene 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. 

4.6.2 Konklusjon 
Analysen viser at det totalt sett er registrert liten fare for uønskede hendelser innenfor planområdet 
eller som følge av tiltaket. Jernbanesporene langs industriområdet er potensielt svært farlige, men 
sannsynligheten for at det skjer ulykker som har store konsekvenser her er lave. Sikkerhetsgjerder 
vil bli satt opp.  
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5. Virkninger av planforslaget 

5.1 Overordnede planer 

5.1.1 Kommuneplanens arealdel 
Planen vil følge opp det overordnede grepet i kommuneplanen til Trondheim kommune. I 
kommuneplanens arealdel er strekningen, inkludert Dalenbrua, vist som en hovedsykkelrute langs 
jernbanelinjen og Rv. 706 (Innherredsveien).  

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 Blir det ikke båndlagt noe av areal langs Nordlandsbanen.  

5.2 Landskap  
Det er marginale endringer i landskapet som følge av utbyggingen av sykkelvegen. Området ligger i 
stor grad gjemt bak eldre industribygg, og under en allerede etablert bru for gang- og sykkelveg. 
Grøntdraget som skal etableres langs Dalenbrua vil få et asfaltert element, men har liten/ingen 
innvirkning på landskapet ellers. Tiltaket gjør at grøntdraget blir lettere tilgjengelig. 
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5.3 Kulturminner og kulturmiljø  
Det er ingen registrerte kulturminner som berøres innenfor planområdet. 

5.4 Grunnforhold  
På Lilleby er det kun aktuelt med små terrenginngrep, og Trondheim kommune har tidligere utført 
grunnundersøkelser. Det forutsettes at nytt VA-anlegg skal etableres før den nye 
hovedsykkelvegen. Nærliggende bygg på nordsiden av hovedsykkelvegen må vurderes revet når 
det skal graves for nytt VA-anlegg. 

Det ikke kartlagt faresoner for kvikkleireskred i det aktuelle området. Det skal imidlertid være påvist 
kvikkleire lenger mot nord og vest på Lilleby. Ettersom de planlagte terrenginngrepene er små, er 
det etter alt å dømme ikke behov for geotekniske tiltak. Likevel må stabiliteten av skråningen mot 
Ladebekken i nordvest kontrolleres i forbindelse med videre prosjektering. 

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 et stykke utenfor planområdet. Bestemmelsene sikrer at det under 
anleggsfasen skal innarbeides nødvendige beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av fremmede 
og skadelige plantearter.  

Figur 11 Ny hovedsykkelveg går under Dalenbrua og kobler seg på lengre nord. 
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§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 
kommunes Plan for friluftsliv og grønne områder er området avmerket som tilgang av fremtidig 
grønt, annet enn grønt 2001-2012. Områdene ligger på den nordlige siden langs jernbanelinja. 
Arealet henger sammen med øvrig grønnstruktur i området og er i dag regulert til jernbaneformål. 
Det går i dag en gangveg langs jernbanelinjene som forbinder området i øst ved Leangen stasjon 
og Lillebyområdet. Utover dette er det ikke tilrettelagt for andre aktiviteter tilknyttet friluftsliv. 

Det er ikke vurdert om 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 (Statens vegvesen, 2015) ble 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. Dette er et steg i riktig retning 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. 

 

 
Figur 12 Strekning 5 Strandvegen - Leangenbrua 
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Forprosjektet deler strekningen Rotvoll-Ila-Sluppen inn i 5 delstrekninger. De to mindre 
strekningene som skal vurderes i denne rapporten er en del av delstrekning 5, Strandvegen-
Leangbrua. Delstrekning 5 er i forprosjektet vurdert til å ha størst enkeltvis potensiale, følgende 
vurdering av gitt i rapporten:  

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. 

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. 
Planforslaget vil bidra til trafikksikre ferdselsårer på sykkel og til fots mellom Leangen, 
Lillebyområdet og nordover mot Haakon VII`s gate (Lade). Tiltaket er planlagt for å minimere antall 
kryssinger med biltrafikk og for å bedre framkommeligheten. Dette gjør området mer attraktivt og 
færre kryssinger i plan gjør ferdselen mer trafikksikker for barn og unge. Tiltaket vil være med på å 
bygge opp under målsettingene i rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.  

5.9 Forurensning,  
Som omtalt i kapittel 3.13 er det registrerte lokaliteter med forurenset grunn i og ved planområdet, i 
tillegg til at det foreligge mistanke om ytterligere forurenset grunn. Utgraving av forurenset grunn er 
tidligere gjennomført i søndre del av planområdet, men det er rapportert at det er gjenværende 
forurensede masser. I og med at det er registrert og mistanke om ytterligere 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  
Det er ingen kjente vannledninger i reguleringsområdet. 

På Lilleby krysser en kommunal felles avløpsledning Ø1600 og en overvannsledning Ø1600 
jernbanesporet og området som skal reguleres til hovedsykkelveg.  

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. 

Tilkoblingen til Dalenbrua over jernbanen gjør at reisende østfra kan gå eller sykle fra Rotvoll til 
Lade og Lilleby, og (etter hvert) inn mot sentrum. Hovedsykkelvegen er etter Statens vegvesenets 
vurdering, 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.  
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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 Den reduserte reisetiden tiltaket gir vil kunne medføre at flere velger å gå eller sykle. 
Forhåpentligvis medfører dette at reisevanene d påvirkes over tid 

5.13 Nullvekstmålet i personbiltrafikken  
Det skal i alle saker svares ut hvordan planen forholder seg til byvekstavtalen av 25.6.2019, det vil 
si.  

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 infrastrukturen 
til sykkel og gange. 

2. Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i avtaleområdet skal være 
større enn befolkningsveksten. 
Gang- og sykkelvegen 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. 
Traséen legges uten kryssinger i plan. 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. 
Et nytt og utvidet gang- og sykkelnettverk bygd etter dagens standard, inkludert ny bru over 
jernbanen, øker brukertilfredsheten, 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 for bygging av Rv.706 Hovedsykkelrute 
Gildheim-Lilleby skole. Byggeplan er foreløpig planlagt i løpet av 2021, og byggeperioden er 
planlagt fra juni 2022 –2023. Kostnadene er beregnet til 100 mil. Dette planforslaget er som nevnt 
en del av en lengre strekning. Pga. at det skal legges ny infrastruktur i bakken innenfor planområdet 
skal denne delen av strekningen bygges av kommunen. 

6.2 Anleggsgjennomføring 

6.2.1 Anleggsfasen 
Det satt av et større midlertidig anleggsområde vest for Dalenbrua, samt areal på begge sider av 
gang- og sykkelvegen langs Dalenbrua. Et belte sør for hovedsykkelvegen er satt av for å etablere 
strekningen i øst-/vestlig retning.  

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.  

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 4 merknader til planen. Disse er 
oppsummert og besvart under. 

7.2 Sammendrag av merknader med kommentarer  

7.2.1 Fylkeskommunen i Trøndelag, brev datert 05.05.2020 
Som regional myndighet er Fylkeskommunen i Trøndelag positive til tiltaket.  

Etter Fylkeskommunens vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med 
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltaket. 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. 

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. 
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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 4.5. 
ROS-analyse er vedlagt innsending av komplett planmaterialet. 

7.2.4 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. 

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 
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.  
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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 skaper støy og det er ingen støyfølsom 
bebyggelse i planen.  

7.2.5 Trondheim kommune, Kommunalteknikk 04.05.2020 
Innspillet fra VA-avdelingen i Kommunalteknikk går ut på at det bes om å vurdere å ta inn i et 
område ved jernbanen vist med rød skravur på vedlagt kopi av annonsen. (Skravur vises over bygg 
langs jernbanesporet på nordlig side, se Vedlegg 7). Her har kommunalteknikk en stor 
avløpskulvert med diameter 1,6 m, som ble utført ved tunnelering i 2014 (omlegging og separering 
av Ladebekken kulvert). Dette var i samråd, og ihht avtale med grunneier. Franzefoss har et enkelt 
stålbygg her, mens kommunedelplanen forutsatte at den planlagte sykkelvegen skulle gå der. 

Det bør være restriksjoner mot å tillate ny bebyggelse på denne delen av tomta pga nødvendig 
tilgang til avløpskulvert i bakken. Kommunalteknikk er nå igang med et forprosjekt sammen med 
SVV for sykkelvegen og nye avløpsledninger som skal legges langs jernbanen. Ny avløpsledning 
skal kobles på avløpskulverten i det skraverte området, og i den forbindelse må stålbygget 
midlertidig demonteres. 

Forslagsstillers kommentar 

Det ble gjennomført et koordineringsmøte med TK kommunalteknikk og deres rådgiver for å se på 
behovet for utvidelse av planavgrensningen ifm. utskifting av va-anlegget. Planområdet er utvidet til 
å omfatte deler av det nevnte bygget. 

8. Vedlegg 
 

Vedlegg 1 3D-illustrasjoner  

Vedlegg 2 Teknisk plan 

Vedlegg 3 VA-notat  

Vedlegg 4 Geoteknisk notat  

Vedlegg 5 Miljøgeologi - fagnotat 

Vedlegg 6 ROS-analyse 

Vedlegg 7 Innkomne merknader 

Vedlegg 8 Trafikksikkerhetsvurdering  
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