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Alette Beyers veg, anmodning om oppstartmøte for fortau  

Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid 
 
Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 17.03.2020 og til møte med kommunen 18.06.2020.  
  
Planarbeidet gjelder regulering av fortau i Alette Beyers veg. 
 

 
Forslag til planavgrensning. 
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Planens navn er “Del av Alette Beyers veg”. 
  
Plankonsulent er Multiconsult, Sluppenveien 15, Postboks 6230 Torgarden, 7486 Trondheim, Tlf 
73 10 62 00 
  
Forslagsstiller er Trondheim kommune, Miljøpakken, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim, 
Tlf 48165018, miljopakken.postmottak@trondheim.kommune.no.  
  
Kontaktpersoner på Byplankontoret er  
Hilde Marie Simonsen, 72 54 18 46, saksbehandler 
Tonje Hofgaard Bostad, 72 54 28 13, partner 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å sikre myke trafikanter et trafikksikkert tilbud for gående langs 
den delen av Alette Beyers veg som mangler dette i dag. Fortau på vestsiden av Alette Beyers veg, 
mellom Waldemar Aunes veg og Nordre Hallsetveg, skal utvides fra 1,5 meter til 2,5 meter. Alette 
Beyers veg er en skoleveg og har atkomst til mange viktige målpunkt, som Metrobuss, lokalt 
sentrum, kirke og flere skoler. Fra krysset Waldemar Aunes veg og ned til Selsbakkvegen er det 
allerede etablert fortau med god bredde på begge sider av vegen. Med tiltaket vil man få et 
gjennomgående tilbud som er attraktivt hele året. 
 
Forholdet til overordnet plan 
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. Planområdet er i 
gjeldende kommuneplanens arealdel 2014-2024 vist som nåværende boligbebyggelse. 
Planområdet vil berøre en liten stripe med formål eksisterende grønnstruktur. 
 
Viktige utfordringer i planområdet 
Når en regulerer et fortau, er utgangspunktet at fortauet skal reguleres og opparbeides med 
bredde 3,0 meter, hvorav 2,5 meter skal være asfaltert bredde og 0,5 meter skal være 
skulder/snøopplag.  
 
Forslagsstiller har vist til at det i denne planen er utfordrende å få plass til standard bredde på 
fortauet. Ved oppstart er det foreslått å regulere det nye fortauet som skal bygges på vestsiden til 
2,5 meter, der 2,25 meter er asfaltert bredde og 0,25 meter er skulder/snøopplag, for å redusere 
behovet for erverv av private hager. Det finnes et sommerfortau på østsiden av Alette Beyers veg 
med bredde som varierer mellom 1,5 og 2,0 meter. Dette fortauet skal beholdes. For å få plass til 
nytt fortau på vestsiden på 2,5 meter, reduseres vegbanebredden fra 6,0 meter til 5,5 meter. 
Vegbanebredden kan ikke reduseres ytterligere, da det vil føre til at større kjøretøy ikke kan 
passere hverandre.   
 
Byplankontoret ber om at forslagsstiller utreder og viser konsekvensene av å regulere fortauet 
med bredde på 3,0 meter. 
   

mailto:miljopakken.postmottak@trondheim.kommune.no
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Forhold til andre reguleringsplaner  
I reguleringsplan r0134l fra 1974 er det regulert inn et fortau på 1,25 meter og byggegrense 12,5 
meter fra vegmidte. Vegbane er her regulert til 6 meter. 

 
r0134l Trafikkreguleringsplan for del av Alette Beyers veg fra 11.november 1974. 
 
 
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan  
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet. 
  
Bygging av fortauet berører offentlig friområde, og det ser ut til at eksisterende trær blir berørt. 
Trevegetasjon vurderes som viktig. Trær må måles inn slik at det blir klart gjennom planen hvilke 
trær som kan bevares og hvilke som eventuelt må fjernes. For trær som må fjernes, må det 
vurderes planting av nye trær. 
 
Teknisk plan for tiltak i friområdet (det som blir berørt, tilpasning, nyplanting etc) skal utarbeides i 
samarbeid med og godkjennes av kommunen - dvs. Kommunalteknikk, byrom og grønnstruktur. 
 
Det må stilles krav i bestemmelsen om beskyttelse av vegetasjon i anleggsfasen. Beskyttelsen må 
ivareta rotsonen, dvs. at den må være like langt ut fra stammen som trekronen. 
 
Behov for å ivareta eksisterende flomveger samt utbredelsen av disse må vurderes i VA-notat og 
skisseres på VA-plan. Området er berørt av oppstuving av overvann. Dette må det tas hensyn til i 
videre planlegging.  
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Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide plan i mer enn ett år, vil saken bli avsluttet 
og planomrisset som ligger i kommunens kartløsning bli fjernet. Det vil bli gitt skriftlig beskjed før 
saken avsluttes. Eventuell ny henvendelse i saken etter dette vil da bli registrert som ny sak. 
 
Krav til komplett planmateriale 
Det er enighet i oppstartsmøtet om at komplett reguleringsforslag skal utarbeides i samsvar med 
Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av private plansaker.  
 
Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i vår eksterne 
reguleringsveileder på https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-
eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/ samt vedlagte liste med krav til komplett 
materiale.  
 
Med komplett planmateriale skal det alltid følge plankart i digital form. Plankartet må være 
utformet i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3. Forskriften finnes her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861 
 
Planprogram og konsekvensutredning 
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder ikke for dette planarbeidet. 
 
Planbeskrivelsen 
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen. 
 
Nullvekstmålet for personbiltrafikk må svares ut. Trondheim kommune inngikk 25.6.2019 
byvekstavtale med staten, Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune og 
Melhus kommune. Målet med avtalen er at all vekst i persontrafikken skal skje ved gange, sykkel 
og kollektivtrafikk. Det er derfor viktig å finne løsninger i planforslaget som bidrar til å nå 
nullvekstmålet for personbiltrafikk. Bygging av fortau kan bidra til at flere velger å gå istedenfor å 
kjøre bil. Planforslaget skal beskrive dette.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse, denne skal utarbeides i 
henhold til DBS veileder fra 2017. 
 
Det er enighet om at analysen skal omfatte følgende tema: 

1. Topografiske forhold - flom, overvann/ras 
2. Grunnforhold, områdestabilitet  
3. Fremmede arter  
4. Naturtyper/sårbare arter 
5. Trafikkavvikling i anleggsperiode  
6. Anleggstrafikk og massetransport 
7. Støy i anleggsperiode 

 
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen. 
ROS-analysen må ta høyde for klimaendringer og legge klimaprofil for Sør-Trøndelag til grunn. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
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Illustrasjoner  
Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for plansaker, som finnes her: 
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-
10-2017.pdf 
 
Annet 
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plan og 
bestemmelser. 
 
Forslag til ny planavgrensning er lagt inn øverst i dette brevet. Det er viktig å legge inn 
byggegrense på eiendommene innenfor planområdet langs Alette Beyers veg og Nordre 
Hallsetveg. Dette gjelder Gnr./Bnr. 100/103, 100/96, 100/139, 100/138 og 100/137. Byggegrense 
skal videreføres som i r0134l, dvs. 12,5 m fra vegmidte. I tillegg må planområdet legges et par 
meter utenfor byggegrensen, slik at boligformål vises innenfor planavgrensning. 
 
Samarbeid 
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. 
  
Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget. 
  
Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes, jamfør 
vedlagte adresseliste.  
  
Grunneiere/festere og naboer skal, når de blir direkte berørt, også varsles om igangsetting av 
planarbeid. Nabolister må bestilles via Infoland.  
 
Behandlingsfrist 
Det er enighet om at 12 ukersfristen skal gjelde. 
  
  

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
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Gebyr 
Det er enighet om at behandlingskostnadene faktureres Miljøpakken i henhold til avtale om 
timeoppdrag. 
  
  
Med hilsen 
TRONDHEIM KOMMUNE 
  
  

Ragna Fagerli 
byplansjef 
  

Hilde Marie Simonsen 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
  
  
Vedlegg: 
Planinitiativ 
Planomriss  
Adresseliste for samrådsparter 
Utfylt liste med krav til komplett materiale 
  
  
Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune 
Fylkesmannen i Trøndelag 


