Ny vegforbindelse mellom
Heimdalsvegen og Industriveien
Trondheim, 15. august 2014
Til sak 13/12966-52, Ny vegforbindelse mellom Heimdalvegen og Industriveien er våre
innspill som følger:







Vi er positive til omregulering av Smedbrua til sykkelveg og fortau, fritt for biltrafikk. Dette
vil gi en trygg og attraktiv forbindelse mellom Heimdal sentrum og Breidablikk skole m.m.
Vi etterlyser virkningen av planforslaget for biltrafikken. Dette bør utarbeides før
ferdigbehandling i bystyret. Prosjektet inngår i Miljøpakken, som forutsetter at all
trafikkøkning skjer med miljøvennlig transport.
Dersom planforslaget slik det foreligger vil føre til økt biltrafikk, bør avbøtende tiltak
vurderes, så som stenging for gjennomkjøring forbi Breidablikk skole for privatbil. Stenging
for gjennomkjøringstrafikk forbi skoler er et av tiltakene i den nylig vedtatte sykkelstrategien.
Den nye vegforbindelsen bør har et tilbud til både gående og syklende i tråd med gjeldende
vegnormalen håndbok 017 (tabell E7). Fortau er ikke tilstrekkelig. Gitt det nye sykkeltilbudet
i Heimdalsvegen er det rimelig å vente øke gang- og sykkeltrafikk i.f.t. dagens situasjon.



Johan Tillers veg inngår i hovednettet for sykkel ("Ring 6"). I tråd med den nylig vedtatte
sykkelstrategien skal sykkelveg med fortau etableres. Bredder på fortau og sykkelveg i tråd
med gjeldende vegnormalen håndbok 017 (tabell E7) må anvendes.
 Forholdene til myke trafikanter i kryssområder må vurderes særskilt.
o Opphøyde gangfelt bør benyttes på alle armer av de to rundkjøringene
o Vikeplikt for kryssende sykkeltrafikk bør etableres der hovedruta for sykkel krysser
Johan Tillers veg, i tråd med den vedtatte sykkelstrategien.
Til forhold utenfor reguleringsplanen:


Gående og syklende over Smedbura må gis en trygg kryssing av Heimdalsvegen. Opphøyde
gangfelt og vikeplikt for kryssende sykkeltrafikk bør etableres.
Med vennlig hilsen
Syklistenes Landsforening i Trondheim v/R. Sanders, Lagmann Dreyers gate 5, 7043 Trondheim

Syklistenes Landsforening er en landsomfattende og ideell organisasjon som arbeider
for å fremme sykling i Norge. Vi arbeider for å styrke sykkelen som et effektivt,
helsebringende og miljøvennlig transportmiddel.

