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Varsel om oppstart av planarbeid. Fortau langs Mikkelvegen,
strekningen Egganvegen - Øvre Sjetnhaugan, detaljregulering,
Plan-ID r20220052

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette igangsetting av reguleringsplan for
fortau langs Mikkelvegen på Sjetnemarka i Trondheim. Strekningen er på ca. 600 meter
fra holdeplass Paul Skolemesters veg i sør, gjennom Mikkelvegen og til holdeplass
Mikkelvegen i nord. Dette varselet går ut til berørte grunneiere.

Planarbeidet bygger på et samarbeid mellom Miljøpakken og
Henning Larsen/Rambøll Norge AS, avd. Trondheim.

Hensikt med planen
Hensikten med planen er å sikre myke trafikanter et trafikksikkert gang/sykkeltilbud
langs Mikkelvegen som er en viktig skoleveg. Vegen er i dag bratt, svingete, med smale
“sommerfortau” og trafikkeres med buss. For å redusere omfang av inngrep i private
hager skal man vurdere enveisregulering opp Mikkelvegen. Det skal også vurderes noe
endring av holdeplass-lokaliseringer, og det skal sikres mer trafikksikre
krysningspunkt/ fotgjengeroverganger. Det skal samtidig gjennomføres utskifting av
kommunale vann og avløpsledninger langs strekningen. Det vises for øvrig til
planinitiativ som finnes på https://miljopakken.no/mikkelvegen

Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om
konsekvensutredning.

Innspill ved planoppstart
Dette brevet sendes ut til alle som berøres av arbeidet med reguleringsplanen og til
relevante offentlige myndigheter. Det ønskes i denne omgang innspill til oppstart av
planarbeidet. Det blir også mulig med innspill når planforslaget legges ut til offentlig
ettersyn.

Varsel om oppstart med vedlegg kan også sees på https://miljopakken.no/mikkelvegen

Innspill til planarbeidet sendes til konsulentfirma Henning Larsen v/ Malin Loe, på
e-post: malin.loe@henninglarsen.com. Eller per brev til PB 9420 Torgarden, 7493
Trondheim. Frist for innspill er satt til 8. februar 2023

Spørsmål kan også rettes til oppdragsleder Erik Ditlefsen på e-post:
erik.ditlefsen@henninglarsen.com eller telefon +47 468 96 858

Invitasjon til folkemøte
Det vil bli avholdt et åpent folkemøte onsdag den 18. januar 2023 i Aulaen på Sjetne
skole, kl. 18:00-19:30.

Med hilsen Malin Loe
Avdeling Plan & Urbanisme
Henning Larsen/Rambøll Trondheim
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Vedlegg i brev
1. Planavgrensning på kart i målestokk 1:2000 (A4)

Planavgrensningen i vedlegg 1 er romslig slik at det er plass til å vurdere alternativer for
utforming av holdeplasser, fortau og midlertidig anleggsbelte.

Ved eiendom 326/620 er plangrensen utvidet for å hensynta en mulig utskifting av
gammel vannledning.

Endelig reguleringsplan vil bli utarbeidet innenfor planavgrensningen, og vil omfatte et
mindre areal når planen sendes på høring.

Vedlegg som kan lastes ned fra https://miljopakken.no/mikkelvegen:
1. Planavgrensning på kart i målestokk 1:2000 (A4)
2. Tilbakemeldingsbrev, 16.12.2022
3. Planinitiativ, 26.08.22
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