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Begrenset høring - endring av plankart for Havneområde og industri på Grønøra Vest
Reguleringsplan for Havne- og industriområde på Grønøra Vest har vært på høring i perioden 17.0231.03.2017. Plankartet er nå revidert på bakgrunn av innkomne høringsuttalelser, samkjøring med
tilgrensende planer og pågående planarbeid på Furumoen og noe opprydding i overlappende planer i
området.
Reviderte plandokumenter, inkludert reviderte bestemmelser, er oversendt Fylkesmannen i egen
forsendelse fra Trondheim Havn.
Revidert plankart vil sammen med reviderte plandokumenter tas opp til sluttbehandling når berørte
myndigheter har gitt endelig vurdering av saken.
Revidert plankart er vedlagt dette brevet som PDF, men er også tilgjengelig som planforslag i
kommunes eksterne kartløsning,
https://www.kommunekart.com/?urlid=245ba692adab4a16899c4b101fad0d1b. Under følger en kort
beskrivelse av endringene:
Endringer i plankartet:
1. Kryss E39/Fv 460 og fotgjengerkryssing av Fv 460:
Det er lagt inn forbipasseringslomme vest for krysset. Planområdet ved krysset er utvidet slik at
havneplanen innpasses til gjeldende planer i området. Fotgjengerkryssing av FV460 ved
Gjølmesalleen er revidert i tråd med vedtatt reguleringsplan for Furumoen, PlanID 5024 2016007.
Deler av Fv 460 er tatt ut av planforslaget. Området er under regulering i annen planprosess
(planendring av Reguleringsplan for Furumoen, som blant annet inkluderer endring av vedtatte
avkjørsler fra Fv460).
2. Rundkjøring og Fv460 sør for rundkjøringa:

Revidert i henhold til vedtatt reguleringsplan for Furumoen. Busslomme er tatt inn på
vestsiden av vegen. Det er regulert inn en tilkobling mellom Gangveg o_SGS1 og
Grønørbrua (kjøreveg), for å ivareta en eventuell tilrettelegging av fotgjengerkryssing på
eksisterende bro (rekkefølgebestemmelsene åpner for dette).
Grønørbrua (kjørebru) er vist med dagens bredde.
3. Råbygdfjæra.
Planområdet er utvidet øst for idrettsområdet Glimt stadion. Dette for å omregulere deler av
område vist med idrettsformål i gjeldende plan (Småøran/Råbygda D12). Det er fra kommunens side
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ikke ønskelig å videreføre idrettsformål for området, og Helhetlig Miljøplan (Rambøll) foreslår
kompenserende tiltak i området. Området foreslås derfor regulert til Grønnstruktur og
Naturområde i sjø og vassdrag med hensynssone H560 bevaring naturmiljø. Eksisterende turveg er
regulert inn mellom område med idrettsformål og hensynssone naturmiljø.
4. Gangveg ved Glimt stadion, Råbygda
Planområdet er utvidet vestover slik at gangvegen o_SGS1 reguleres fram til Langilan, tilsvarende
gjelder offentlig kjøreveg o_SKV. Dette for å rydde opp i infrastrukturen i forhold til eksisterende
planer i området (overlapp mellom to planer).
5. Utvidelse av planområdet mot husrekke i Langilan 8-14. Området er vist som gangveg i gjeldende plan
D12 (vedtatt i 1995), men slik området har utviklet seg er gangvegen mindre aktuell. Foreslås regulert til
henholdsvis bolig og lekeplass.
Vi ber om at eventuelle innspill/merknader til endringen sendes oss innen den 07.06.2018, enten per brev eller
på epost til postmottak@orkdal.kommune.no.
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