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Detaljregulering reguleringsplan gang - og sykkelveg VinnatrøaFrosta skole. 1. gangs behandling
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold til PBL. § 12 – 10 og 12 – 1, legges saken ut til offentlig ettersyn og sendes til høring
med en frist for uttalelse på 6 uker.

Vedlegg
1 Detaljreguleringsplan - Planforslag til behandling - fv. 65 Vinnatrøa - Frosta skole, gangog sykkelveg - del 2
2 Plankart_fv_65 Vinnatrøa - Frosta
3 Reguleringsbestemmelser_fv 65_Vinnatrøa-Frosta
4 Uttalelser ved høring - fv. 65 Vinnatrøa - Frosta skole, gs-veg
5 206274-7 - Planforslag til behandling - fv
Bakgrunn for saken:
Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplanen «Detaljreguleringsplan for FV. 65, Vinnatrøa
– Frosta skole». Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge til rette
for gang- og sykkelveg langs FV. 65 fra Vinnatrøa / Frostahallen til Frosta skole, samt
fotgjengerkryssing av FV. 63, med tilhørende arealer. Planområdet er vist med reguleringsgrense i plankartet.
Innenfor planområdet er arealene regulert til følgende formål:
-

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
 Kjøreveg, offentlig ( SKV)





Gang- og sykkelveg (SGS)
Annen veggrunn (SVT)
Annen veggrunn – grøntareal (SVG)

-

Landbruks-, natur-, friluftsområder, samt reindrift.
 LNFR- areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

-

Hensynssoner.
 Høyspenningsanlegg ( inkl. høyspentkabler ) (HR70).

-

Områder med bestemmelser iht. § 12 – 7.
 Midlertidig anlegg- og riggområde (91).

Statens vegvesen har utarbeidet denne planen etter bestilling fra Nord- Trøndelag
fylkeskommune og i medhold av PBL. § 3 – 7. Statens vegvesen er ansvarlig for
saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen og politisk behandling.
Det ble sendt ut kunngjøring om oppstart av planarbeidet den 09.10.2014.

Saksopplysninger:
Det henvises til vedlagt søknad, plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse samt innkomne
merknader til planen.
Innkomne merknader.
Fylkesmannen i Nord- Trøndelag.
Landbruksavdelingen aksepterer at jordvernet må vike, da trafikksikkerhet, ikke minst når det
gjelder barn og unge, er en sterk samfunnsinteresse. Miljøvernavdelingen har ingen merknader
til planforslaget. Kommunalavdelingen – samfunnssikkerhet og beredskap. Planeforslagets ROS
– analyse avdekker ikke forhold som har betydning for videre behandling av planforslaget.
Nord- Trøndelag fylkeskommune.
Planfaglig uttalelse: Ingen merknader til planforslaget. Kulturminnefaglig uttalelse: NordTrøndelag fylkeskommune har i denne saken gjennomført den varslede sjaktingen i den aktuelle
traseen. Det ble ikke påvist konflikt med automatisk fredede kulturminner. De har derfor ingen
videre innspill til det omsøkte tiltaket.
Sametinget.
Ingen merknader til planforslaget.
NLF Trøndelag avd. Frosta – Åsen.

De mener at gang- og sykkelvegen fra FV 65 inn på og over FV 63 bør flyttes noe lengre frem i
veien enn hva planforslaget viser. I tillegg ønsker de å fjerne en del av bjørke- aleen for bedre
sikt.
Det bør vurderes om disse tiltakene er reelle og vil øke trafikksikkerheten for brukerne av gangog sykkelvegen.
Vurdering:
Dette er en plan som er meget viktig for Frosta. Frostahallen og anlegget på Vinnatrøa er i
realiteten en del av Frosta skoles uteareal, og brukes vær dag året rundt av Frostas barn og
ungdommer. Det har vært mange episoder og nestenulykker her. På mørke høstkvelder er det
særdeles vanskelig å se barn og unge i sorte neset – klær på veg til eller hjem fra trening.
Denne gang- og sykkelvegen vil optimalisere trafikksikkerheten fra sentrum til Frostahallen og
Vinnatrøa anlegget.
Konklusjon:
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes til høring til alle berørte parter og
offentlige instanser.
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Rådmann

