Møtereferat:
Møte:

Leangenstasjon– Samrådsmøte
nr 3 medStatensvegvesen

Saksref.:

Sted:

Trondheim,Statensvegvesen

Møtedato:

Referent:

Anna Widén-Björk

Deltakere: BaneNOR:

Antall sider inkl. denne:

MadeleineKristensen,Anna Widén-Björk, KarenRanestad(Lync)

SVV: RandiTrøan,BeateSolveigGamstSjåland
Sak
nr.:

Saker til behandling

3.0 Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

07.09.2017

Velkommenog runde rundt bordet.
Presentasjonav tiltaket og forskjeller fra opprinneligplan
Trafikksituasjonfor reisendeuten Metrobuss
Trafikksituasjonfor reisendemed Metrobuss
Eventuelt

Plangrunnlagetble oversendti forkant av møtet.

Velkommen og runde rundt bordet.

Info

Presentasjonav tiltaket og forskjeller fra opprinnelig plan

Info

3.1
3.2
Viser til vedlagtpresentasjon
. Pågrunn av kostnadskutthar prosjektet
værtnødttil å kutte i tidligere skissertløsning,meninnenfor forslagtil
reguleringsplan.Revidertløsninghinder ikke at reguleringsplanforslaget
skal kunnebyggesfullt ut.
SVV informererom at de legger20 % av antalletreisendetil grunnfor
vurderingav antall plasserfor sykkelparkering.
SVV stiller spørsmåltil om breddenpå bruaer stor nok for de
konstruksjonersomkreves.BaneNOR har lagt Metrobussens
prosjekteringsveileder
til grunn.SVV tar en intern rundeom breddebehov
og kommertilbake til BaneNOR.

Trafikksituasjon for reisende(uten Metrobussholdeplass)
3.3
Før Metrobussenfår holdeplasserpå bruaer ikke behovetfor å krysse
brualike stort sometterholdeplassene
tasi bruk. Det er reisendesom
begynnerå gå mot stasjonenpå feil side veiensom eventuelthar behov
for å villkrysse. BaneNOR planleggerskilting for å få reisendeå krysse
veien før de kommerfrem til brua.
SVV påpekerat hvis det byggeskun et heishuspå østsidener det økt
risiko for sammenstøtmellom syklister og gående.SVV menerat det er
viktig å se på avbøtendetiltak for villkryssing. Det kan for eksempel
settesopp gjerderfor å unngåat de somallikevel har tatt feil side ikke
krysserbrua,menbenyttereksisterendeundergangog overgang.Et annet
alternativer å etablereen overgangmedsignal.

Info

2

Side 2

Saknr.:

Sakertil behandling

Ansvar

Trafikksituasjon for reisende(med Metrobussholdeplass)

Info

3.4
Problematikkenmedvillkryssing vil bli størrehvis
Metrobussholdeplassen
plasserespå brua.Behovetfor å krysseøker.
SVV foreslårat lysregulerteovergangerkan leggespå brua.

Info

Eventuelt
4.5
SVV serutfordringermed at bilister stopperpå bruapå grunn av lang
avstandtil kiss n’ride og foreslårat kiss n’ride kan plasserespå tomtentil
Fylkeskommunen(fremtidig videregåendeskole).
15.9.2017
Anna Widén - Björk

Frist

Møtereferat:
Møte:

Leangenstasjon– Samrådsmøte
medStatensvegvesen

Saksref.:

Sted:

Trondheim,Statensvegvesen

Møtedato:

Referent:

Anna Widén-Björk

Deltakere: BaneNOR:

Antall sider inkl. denne:

MadeleineKristensen,Anna Widén-Björk

COWI: PrebenLyngaasJensen,TomasDybvik
SVV: JennySkjellnes,RandiTrøan,Tine Solem, SunnivaRønning,SignhildVolden
Sak
nr.:

Saker til behandling

1.0 Agenda
•
•
•
•
•

Info

Velkommenog runderundt bordet
Presentasjon
av tiltaket og forskjeller fra opprinneligplan
Dagensituasjon– reguleringsplan
Forhold rundt Leangbrua
Eventuelt

Plangrunnlagetble oversendti forkant av møtet.

Velkommen og runde rundt bordet.

Info

Presentasjonav tiltaket og forskjeller fra opprinnelig plan

Info

1.1
1.2
Viser til vedlagtpresentasjon
. På grunnav kostnadskutthar prosjektet
værtnødttil å kutte i tidligere skissertløsning,meninnenforforslagtil
reguleringsplan.Revidertløsninghinderikke at reguleringsplanforslaget
skal kunnebyggesfullt ut.

Dagensituasjon – reguleringsplan

15.09.2017

Info

1.3
Viser til vedlagtpresentasjon.
BaneNOR ønskertrinnvis utbyggingav
tiltaket gjennomat kun et heishusbyggesi førsteomgang.
Vedrørendekiss n’ride er BaneNOR i dialog medFylkeskommunenfor
en eventuellkiss n’ri de i tilknyt ning til ny videregåendeskole,mendette
er ikke en del av forslagettil reguleringsplanen.

Forhold rundt Leangbrua
1.4
BaneNOR ønskermed dettemøtetinnspill til planenfør den leggesut til
offentlig ettersyn.
Følgendeinnspill ble tatt imot og sjekkesav BaneNOR:
-

Det må væregod nok breddepå gang- og sykkelveienepå siden
av brua.Det må gis plassfor brukonstruksjoni planen.

BN

-

Tilstrekkelig avstandfra bruatil heishuset,slik at heishusetikke
må flyttes ved en eventuellbreddeutvidelseav brua.Ekstra
avstandkan eventueltbrukessom sykkelparkering.

BN

4

Side 2

Saknr.:

Sakertil behandling

SVV serutfordringermedat bilister stopperpå bruapå grunnav lang
avstandtil kiss n’ride. Det påpekesat detteer en midlertidig løsning.
SVV serutfordringermedat fotgjengerekrysserbilveien når de skal til
stasjonen.
Det ble foreslåttatt trapperkan leggesinn ved gang- og sykkelveiene,for
å korte nedavstandenfor personersomønskerå kryssebrua.Trappermå
utformesslik at de ik ke blir full medsnøom vinteren.
Det ble foreslåttat lysregulerteovergangerkan leggespå brua.
Venterpå avklaringervedrørendeMetrobusstopppå Leangbrua.
Nytt samrådsmøte
medSVV før planenleggesut på offentlig ettersyn.

Eventuelt
1.5
Ingensaker.
15.9.2017
Anna Widén - Björk

Ansvar

Frist

