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Varsel om oppstart av planarbeid for hovedsykkelveg Gildheimkrysset - Leangen stasjon og 
Ladalen - Thrond Nergaards veg - tilbakemelding 

Vi viser til deres brev mottatt 30. april angående planoppstart for hovedsykkelveg og befaring ved 
planområdet ved Leangen stasjon 20. mai angående planforslaget.  
 
Nordlandsbanen og Trønderbanen er av nasjonal, regional og lokal betydning for person- og 
godstrafikk. I henhold til Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018 – 2029 og 
byvekstavtalen for Trondheimsområdet og nasjonal transportplan 2018 – 2029 planlegges utvikling 
av banestrekningen Trondheim – Stjørdal i de kommende årene. Banestrekningen i Trondheim 
kommune planlegges elektrifisert og utvidet med sikte på bedre sporkapasitet og dobbeltspor. 
Leangen stasjon er et sentralt knutepunkt for togtrafikken på Stavne-Leangenbanen, 
Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Trønderbanen. 
 
Bane NOR har følgende kommentarer til oppstartvarsel: 

Nærføring med jernbanen 

Planavgrensningen omfatter jernbanearealer og omfatter arealer i nærføring med jernbane. I vår 
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. Vi forventer 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.  

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/handlingsprogrammet-for-jernbanesektoren-20182029-fastsatt/
https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
https://trv.banenor.no/wiki/Forside
https://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Soknad-om-tiltak-naer-jernbane/
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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. Vi viser til møter avholdt om dette tiltaksområdet i forkant av reguleringsplanoppstart.  
Frihøyde mellom spor til konstruksjoner over sporet må minimum være 7,6 meter. 
Reguleringsplanen må dokumentere at det er mulig å oppføre ny sykkelbru over jernbanen med 
denne høyden. Plassering og utforing 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 
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. 
 
Vennligst ta kontakt med vår arealplanlegger dersom det er spørsmål knyttet til saken. 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Sjef Planforvaltning 
Planavdelingen, Planforvaltning  

Hilde Marie Prestvik 
arealplanlegger 
 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  
SELBERG ARKITEKTER AS Martin Øverbø Schulte 
Kopi:  
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Innspill til planarbeid for hovedsykkelveg Gildheimskrysset - 
Leangen stasjon 
 
Vi viser til ovennevnte varsel om igangsatt planarbeid.  
 
Trondheim kommune og selskapet Falkenborgvegen 32 Eiendom AS, representert ved Realinvest AS, 
Trøndelag Fylkeskommune og Trym AS, har en pågående reguleringsprosess for et område kalt 
Leangen Sentrum Øst. Planprogrammet ble fastsatt 01.10.2019 og planforslaget ble sendt inn til 
kommunal behandling 27.04.2020.  
 
Forslag til planavgrensning for hovedsykkelvegen berører planområdet til Leangen sentrum øst i 
vesentlig grad: 
 
I nord, mot jernbanen, går deres forslag til planavgrensning inn på kommunal eiendom som i 
planforslag for Leangen sentrum øst foreslås regulert til skole- og boligformål, se området markert 
med blått i figur 1 og 2 nedenfor.  
 

 
Figur 1: Utsnitt plankart Leangen sentrum øst. Areal som 
inngår i varslet planområde for sykkelvegen er markert 
med blått. 

 
Figur 2: Utsnitt som viser foreslått planavgrensning for 
ekspressykkelvegen. Arealet som berører planforslag for 
Leangen sentrum øst er markert med blått. 

 
  



Trym Bolig AS 
Postboks 1905  www.trym.no 
7448 Trondheim  Org.nr. 998 166 292 +47 73 57 50 00 

Varslingsmaterialet viser ikke hva som er planlagt innenfor det blå skraverte området. Det er 
avgjørende for utvikling av Leangen sentrum øst at arealene satt av til utbyggingsformål ikke blir 
redusert. Vi ber derfor om at plangrense for hovedsykkelvegen settes lik vår nordlige plangrense.  
 
Boligfeltet som er planlagt på eiendommen Falkenborgvegen 32 har adkomst nord i Leangvegen, 
nærmest tidligere Leangen stasjon (se oransje pil i figur 3). Hovedsykkelvegen må hensynta denne 
kjøreadkomsten.  
 

 
Figur 3: Utsnitt fra illustrasjonsplan for Leangen sentrum øst. Utsnittet viser den nordøstre delen av Falkenborgvegen 32 

 
Leangenvegen, som er den opprinnelige hovedvegen gjennom området, er i planforslag for Leangen 
sentrum øst søkt ivaretatt. 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, for å ivareta bevaringssonen rundt den tidligere stasjonsbygningen. Vår 
intensjon er at den planlagte utviklingen vil forsterke områdets antikvariske kvaliteter, herunder 
Leangen stasjon og Louiselyst gård. Vi ber om at også planene for hovedsykkelvegen ivaretar disse 
kvaliteter.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Diana van der Meer 
Trym Bolig AS 
Tlf. +47 92826133 
E-post: diana.meer@trym.no 
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Fylkeskommunens uttalelse til varsel om igangsatt 

planarbeid for hovedsykkelveg Gildheimkrysset, Leangen 
stasjon, Trondheim kommune.  

 

 

Så langt vi kan se, er tiltaket i tråd med overordnede mål og planer.  

 

Det er en del nyere tids kulturminner i området, jevnfør utsnitt fra kommunens 

aktsomhetskart kulturminner under. Vi forutsetter at disse blir hensyntatt i 

planarbeidet.  

 
 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Kommunal 
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Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med 

automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak. Vi minner 

om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. 

Dersom det under opparbeiding skulle komme fram noe som kan være et 

fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag 

fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal 

foreta de konkrete grunnarbeidene. 

 

Vi minner om plan- og bygningslovens §1-1, som sier at estetisk utforming og 

universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 

byggetiltak, jevnfør pkt 5.2. i planbeskrivelsen til oppstartsmøtet. 

 

For øvrig viser vi til kommunens kommentarer til oppstartsmøtet 

 

Vi har besvart varsel om igangsatt planarbeid for hovedsykkelveg Ladalen i 

eget brev av 05.05.2020. Vi beklager at Gildheimkrysset-Leangen stasjon ble 

med i overskriften for dette brevet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne Caroline Haugan      Vegard Hagerup 

seksjonsleder       rådgiver  

   

Saksbehandlere: 

Areal- og samfunnsplanlegging: Vegard Hagerup 

Eldre tids kulturminnevern: Knut Harald Stomsvik 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelse til varsel om igangsatt reguleringsplan for hovedsykkelveg 
Gildheimskrysset - Leangen stasjon og for hovedsykkelveg Ladalen - 
Thrond Nergaards veg - Trondheim kommune 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte 
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
 
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 er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven og skal 
ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak. Universell utforming av trafikkarealer er viktig 
for å sikre selvstendighet og lik deltakelse for forflytnings- og orienteringshemmede. Universell 
utforming handler ikke kun om den fysiske tilgjengeligheten, men også lesbarhet av omgivelsene og 
hvor lett det er å orientere seg på området. Alle grupper med redusert funksjon vil dra nytte av 
dette, også de eldre som rammes av forventet svekkelse grunnet alder. 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. Det er viktig at kommunen er bevisst sitt ansvar for å kvalitetssikre og godkjenne analysen. 
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Kommunens oppgave er blant annet å 
 følge opp intensjonen med en ROS-analyse, som er å komme frem til om et område er 

bebyggbart eller ikke, og hvordan vi kan ivareta samfunnssikkerheten ved utbygging 
 sørge for at ROS-analysen gjøres tidlig i planarbeid og senest skisseres etter oppstartsmøte   
 ha klare forventninger og krav til utreder av en plansak om tema, metodikk og utforming av 

en ROS-analyse, og hvilke kvalitetskrav som forventes (kvalitetskrav kommunen kan sette, er 
foreslått i veileder fra DSB om samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017).)  

 sørge for at avdekket risiko skal møtes med tiltak som sikres i planbestemmelsene eller 
gjøres juridisk gjeldende på andre måter 

  
Som et minimum bør ROS-analyser i plansaker 

 være utarbeidet med bakgrunn i DSBs veileder fra 2017 (se også liste over mulige kilder i 
vedlegg 5)  

 inneholde en analyse med beskrivelser og ikke en ren sjekkliste med kryss under «ja» eller 
«nei» 

 inneholde en kildeliste til analysen 
 ha kommunens helhetlige ROS-analyse, fylkesROS, arealplanens ROS-analyse, andre 

tilstøtende områders ROS-analyser og kommunens beredskapsplanverk som en naturlig del 
av kildegrunnlaget i tillegg til NVE og NGU med flere 

 ha en vurdering av et endret klima. Ekstremvær, som styrtregn og vind vurderes, og 
overvannshåndtering ivaretas i plansaken. Se informasjon på klimatilpasning.no  

  
Fylkesmannen vurderer innsigelse (jf.DSBs retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse) når 

 det kun er en sjekkliste med avkrysning uten beskrivelser, kilder og vurderinger.  
 det brukes beskrivelser som «området er ikke spesielt utsatt for XXX» uten at det videre 

grunngis eller vises til kilde 
 grunnleggende tema, som et endret klima, eller ras/flom og lignende som tydelig er 

avmerket i kart, ikke er vurdert  
 det er identifisert risiko og sårbarhet i området, men planforslaget ikke beskriver hvordan 

dette skal følges opp med avbøtende tiltak som sikres igjennom arealformål, hensynssoner 
eller generelle bestemmelser 

 når mangler ved analysen fører til at de vurderingene som er gjort er lite etterprøvbare/ det 
er usikkert om analysen gir tilstrekkelig grunnlag for planlegging. 

 det planlegges tiltak av nasjonal/regional viktighet og det er forhold i området som kan ha 
innvirkning på dette, som ikke er vurdert eller har manglende vurdering 

 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opplysningene 
som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse 
når planen sendes på høring.  
 
 

 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige 
regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt 
planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt 
med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen. 
Se kontaktliste.  

mailto:postmottak@trondelagfylke.no


  Side: 3/3 

 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om 
at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på e-
post: plantrondelag@kartverket.no 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Varsi Stubbrud (e.f.) 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Tor Sæther 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
Samfunnssikkerhet: Isabell Engvik Lykke – 73 19 92 24 
Oppvekst og velferd: Knut Dypvik – 74 16 83 74 
Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen – 74 16 82 14 
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Tilbakemelding på varsel om igangsatt planarbeid for planene 

Hovedsykkelveg Gildheimkrysset - Leangen stasjon og for hovedsykkelveg 

Ladalen - Thrond Nergaards veg i Trondheim kommune 

Viser til deres brev av 28.04.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 

videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. 

 

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

merknader på nåværende tidspunkt. 

 

  

 

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

June Stubmo 

seksjonsleder Jan-Kristian Janson 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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