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Innledning
Uttalelsen gis
¡ Personlig ¤ På vegne av foretak/lag/forening
    
Organisasjonsnummer Navn

Sameiet Prestmovegen 1
Adresse

Prestmovegen 1A
Postnummer

7056
Poststed

RANHEIM
Telefon

47397089
Kontaktperson

Per Ustad Søtvik
Epost

psoetvik@gmail.com

Uttalelse
Navn på saken
Har du/dere fått tilsendt saken i adressert sending fra kommunen
¤ Ja ¡ Nei
Uttalelse til saken

Sameiet Prestmovegen ( 50 leiligheter ) har følgende innspill/merknad til planforslaget angående Overvik
områderegulering:

Vi ser av reguleringskart at nye støytiltak ( støyskjerm ) er regulert inn ved avkjøringsrampe for nordgående trafikk
inn i Presthuskryssset. Vil denne bli bygget før utbyggingen starter på Overvik? Vi ser det som en forutsetning da
trafikken vil i følge vedlegg 8 Trafikkutredning øke inn i krysset.  Presthuskrysset vil oppleve en stor trafikkøkning,
her sitat fra vedlegg 8 Trafikkutredning:

"Fra Presthusvegen er det i dagens situasjon kun østvendte E6-ramper.  Det vil si at det kun er mulig å kjøre til og
fra E6 i østlig retning i krysset.  Trafikk fra Presthusvegen som skal i vestlig retning mot Trondheim sentrum må
kjøre nesten 1 kilometer østover før de kan kjøre ut på E6 i vestlig retning ved Peder Myhres veg.  Også trafikk fra
Olderdalen må kjøre nesten 500 meter østover for å komme ut på E6 i vestlig retning på samme sted.  Av denne
årsak velger mye av denne trafikken å kjøre vestover på Kockhaugvegen, noe som bidrar til mer trafikk i det
allerede sterkt belastede krysset mellom Kockhaugvegen og Jakobslivegen på Skovgård.  Med nye vestvendte E6-
ramper på Presthus vil mye av trafikken som ellers ville benyttet Kockhaugvegen mot sentrum, velge å kjøre ut på
E6 og ut på et vegnett som dimensjonert for mer trafikk og høyere hastighet."

Dette betyr at Sameiet 1 Prestmovegen får mye mer trafikk i umiddelbar nærhet da sameiet ligger ved
Presthuskrysset. Derfor må vi kunne forvente støydempingstiltak ( finnes ikke i dag) og vi ønsker informasjon om
når dette kan forventes bygget.


