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Agenda

● Presentasjon av teamet
● Bakgrunn for prosjektet
● Rammene for prosjektet
● Planavgrensning
● Problemstillinger
● Foreløpige tekniske løsninger
● Planprosess og informasjon
● Anleggsgjennomføring
● Avtaleinngåelse og grunnerverv
● Spørsmål og diskusjon i plenum/etter møtet
● Kontaktinformasjon



Bakgrunn for prosjektet

Strekningen har i dag kun tosidig, 

smale “sommerfortau” og er bratt og 

svingete og trafikkeres av buss. 

Dette gir et lite attraktivt og utrygt 

tilbud for myke trafikanter, spesielt 

om vinteren hvor snø lagres på de 

smale fortauene.

Bjørn



Bakgrunn for prosjektet

● Tiltaket inngår i forslagslista til vedtatt kommunedelplan for Trafikksikkerhet i Trondheim 

kommune 2020 - 2024 og er et viktig trafikksikkerhetsprosjekt:

○ Miljøpakken har Nullvisjonen for antall skadde og drepte i trafikken

○ Det er en viktig skolevei

● Kommunen har et nullvekstmål, all økt trafikk skal tas som gang/sykkel/kollektiv

● Kommunalteknikk har oppdaget et behov for utskifting av vannledninger

Bjørn



Rammene for prosjektet
● Eksisterende reguleringsplaner.

○ Mikkelvegen er ikke regulert i nyere tid

● Skisseprosjekt 2021 med anbefalning

● Vegnormalene

● Sommerfortau langs vestsiden beholdes

● Ruteplan buss

● Geotekniske undersøkelser

Bjørn



Planavgrensning

● Ca. 600 meter lang strekning

● Romslig grense 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 omfatte et mindre 

areal når planen sendes på høring

● Vurderer plassering av kollektivholdeplasser og 

gangfelt på Øvre Sjetnhaugan og Alf Godagers v.

Erik



Problemstillinger

● Renovasjon

● Plassering av holdeplasser

● Trafikksikkerhet for syklende nedover som 

møter bussen

● Sikt og stigning ved visse avkjørsler

● Kvikkleiresone

● Fremkommelighet i anleggsperioden

● Midlertidige inngrep i hager under 

anleggsperioden (trær)

● Ivareta VA prosjekt i vei

● Skilting og belysning

Erik



Kollektivtrafikk - i dagBjørn



Kollektivtrafikk - fremtidBjørn

Framtidig ruteplan:

- Holdeplasser tilpasset 

enveiskjørt Mikkelveg



Foreløpige tekniske løsninger

● Nytt, fullverdig fortau langs østre side av 
Mikkelvegen

● Fortau: 3,0 meter bredde inkl. 0,5 meter 
skulder/snøopplag

● Kjøreveg: 4,25 meter
● Det smale fortauet på vestsiden vil i 

utgangspunktet bli liggende som i dag, men 
aktuelt å ta noe for å sikre tilstrekkelig bredde 
på vegbanen

● Utskifting av rør medfører betydelig 
gravearbeid 

○ Grunnundersøkelser vil kunne legge 
føringer for arbeidet

Tyholtveien

ca 4,3 m

Asbjørnsens gate

3 m

Erik



Planprosess og informasjon

Vi er her

Byplan/ 

Erik



Planprosess og informasjon

● Oppstartsmøte med kommunen 16. desember 2022
● Varsel om oppstart sendt ut til grunneiere og offentlige 

myndigheter 6. januar 2023
● Planarbeid ferdig våren 2023 - oversendes Byplan til 1. gangs 

behandling
● Planarbeid til høring/offentlig ettersyn høsten 2023
● Vedtak årsskifte 2023/24

Medvirkning:

● Folkemøte 18. januar 2023
● Individuelle møter etter behov/ønske
● Skriftlige innspill til reguleringsplan (frist 8. februar 2023)
● Dialog med byplan i høringsperioden (høsten 2023)

Byplan/ 

Erik



Anleggsgjennomføring

Tidsperspektiv avhenger av:

● Planprosess

● Vedtatt reguleringsplan

● Finansiering avklares etappevis

● Avtaler med grunneiere (grunnavståelse)

Forventede ulemper i byggeperioden:

● Begrenset fremkommelighet for alle trafikantgrupper

● Inngrep i hager

● Støy og anleggstrafikk



Spørsmål og diskusjon

Husk frist for innspill 8. februar.

Kontaktinfo Miljøpakken:

● Bjørn Grimsmo, Prosjektleder, tlf: 909 80 928, bjorn.grimsmo@trondheim.kommune.no 

Kontaktinfo Rambøll:

● Erik Ditlefsen, Fagansvarlig plan (oppdragsleder), tlf: 468 96 858, erik.ditlefsen@henninglarsen.com 

● Malin Loe, Prosjektmedarbeider plan, tlf: 452 47 919, malin.loe@henninglarsen.com 
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