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E6, JAKTØYEN - SANDMOEN, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
MED KONSEKVENSUTREDNING OG BESTEMMELSER

Behandling:
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo pva H og Ap:
Samtidig med igangsetting av reguleringsplanarbeidet (omregulering av område merket AV1),
iverksettes arbeid med regulering av et nytt toplans veikryss på E6 sør for Sandmoen. Dette for å
sikre tilstrekkelig kapasitet i Sandmoenkrysset og binde sammen næringsarealene på østre og vestre
side av E6 med direkte forbindelse til Klæbu.
Krysset foreslås bygget med en tverrforbindelse i kulvert med kjørebane og gang- og sykkelvei med
muligheter for sammenhengende kollektivtilbud.
Arbeidet må ses i sammenheng med pågående planarbeid i Klæbu kommune.
Det presiseres at arbeidet med regulering av ovennevnte ikke få forsinke øvrig planprosess.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Baustad Ranums forslag ble vedtatt mot 12 stemmer (7SV, 3R, 2MDG).
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for E6, Jaktøyen - Sandmoen som vist på kart i målestokk 1:2000,
merket Statens Vegvesen senest datert 8.12.08 med bestemmelser senest datert 8.12.08.
Bystyret ber rådmannen igangsette omregulering av området AV1 fra ”annet trafikkformål” til formål
som åpner for både trafikkrelatert virksomhet og næring.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
Samtidig med igangsetting av reguleringsplanarbeidet (omregulering av område merket AV1),
iverksettes arbeid med regulering av et nytt toplans veikryss på E6 sør for Sandmoen. Dette for å
sikre tilstrekkelig kapasitet i Sandmoenkrysset og binde sammen næringsarealene på østre og vestre
side av E6 med direkte forbindelse til Klæbu.
Krysset foreslås bygget med en tverrforbindelse i kulvert med kjørebane og gang- og sykkelvei med
muligheter for sammenhengende kollektivtilbud.
Arbeidet må ses i sammenheng med pågående planarbeid i Klæbu kommune.
Det presiseres at arbeidet med regulering av ovennevnte ikke få forsinke øvrig planprosess.
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