
Spørsmål om sykkelparkering og «park and ride»

I 2. gangs behandling av saken i PM U ble det vedtatt å utrede løsning for sykkelparkering og park and
ride.

Sykkelparkering

Som et svar på dette legger den reviderte planen opp til at det kan etableres leskur med tilhørende
sykkelparkering i tilknytning til kollektivholdeplassen. Dette er nå tatt inn i plankartet. Et standard
leskur er om lag 3,3 meter langt. Med vanlig stativ vil en sykkelparkeringsplass ha en bredde på 0,5.
Arealet avsatt til leskur er nå 7,4 meter bredt. Trekker man fra 3,3 meter vil man ha 4,1 meter
tilgjengelig til sykkelparkering, noe som tilsvarer om lag 8 plasser for sykkel. Dette vurderes som et
tilstrekkelig antall.

Slik som reguleringsbestemmelsene er formulert nå, er rekkefølgekrav om opparbeidelse knyttet til
kollektivholdeplassen og ikke omtalte leskur med sykkelparkeringsplasser. (Se bestemmelser §§ 3.6,
5,9 og 5,10).

Sykkelparkering i selve boligfeltet sikres av reguleringsbestemmelse § 4.7: « Det skal utarbeides en
parkeringsplan som viser hvordan en skal løse parkering av biler, motorsykler og sykler, i tråd med
kravene i PBL § 28 7 som en søknad om tillatelse til tiltak.»

Park and ride

Så over til spørsmålet om park and ride. Reguleringsplan for Naustgjerdet genererer i seg selv ikke et
behov for park and ride i tilknytning til bussholdeplassen her. Gjennom vedtak av plan som foreslått
forplikter utbygger seg til å oppgradere den aktuelle bussholdeplassen i henhold til
utbedringsstandard, som blir en betydelig utvidelse til 54m lengde. Dette må utføres før bebyggelsen
i reguleringsplanen tas i bruk.

Plassering av park and ride hører hjemme på et overordnet planleggingsnivå i kommuneplanens
arealdel. Relevansen av dette i forhold til denne planprosessen må være om Reguleringsplan
Naustgjerdet på noen måte vil komme i konflikt med en ønsket/planlagt løsning for park and ride i
dette området. Forslag til Reguleringsplan Naustgjerdet ligger i et i hovedsak privateid område (sett
bort i fra veiareal, bussholdeplass, og fortau) og området er i kommuneplanen i all hovedsak avsatt til
boligformål.

Park and ride benyttes i stor grad av pendlere til Trondheim og er ment for folk som tar bussen. Det
naturlige da er å benytte park and ride ved E39, som har en raskere forbindelse med Trondheim med
langt færre stopp. Ut ifra dagens situasjon og overskuelig framtid vurderes ikke behovet for park and
ride ved fv 800 her som stort.

Et annet spørsmål er om parkeringssituasjonen i Børsa totalt sett er presset. For denne
reguleringsplanen sin del, så legges det opp til sentrumsnære boliger med gang/sykkelavstand til alt
av fasiliteter i Børsa.

Statens vegvesen har også blitt kontaktet om dette spørsmålet, og de er negative til evt. park and
ride i tilknytning til planområdet for Naustgjerdet. Vegvesenet er også negative til evt. sambruk med
parkering for boligfeltet/ park and ride.

Rådmannen finner det ikke forholdsmessig riktig å gi utbygger av Reguleringsplan Naustgjerdet
ansvaret for park and ride langs gammelvegen i Børsa.


