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1. BAKGRUNN 

- Hensikten med planen er å regulere arealene i tilknytning til Hallsteingårdgård til boligformål 
i samsvar med omdisponerte areal i kommuneplanens arealdel.  

- Arealbruken for området vil inneholde offentlig veg som skal gi området ny adkomst, 
byggeområde for boliger, og boliger og tjenesteyting, byggeområde tjenesteyting 
(barnehage), felles areal i form av kjøreveger, p-anlegg, grønnstruktur og turveger.  

- Det aktuelle området ble gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel omdisponert fra 
LNF-område. I forbindelse med kommuneplanprosessen har det blitt jobbet med å gi det 
aktuelle området adkomst ned fra Tiller/Jon Aaes veg.  

- Utbygginga skal baseres på et arkitektonisk og landskapsmessig hovedgrep hvor den 
bebyggbare flata på Hallsteingårdgård deles inn i et tydelig grid av gater og 
gangforbindelser, og hvor bebyggelsen som ligger ut mot det omkransende landskapet gir 
rause åpninger mot utsikt og grønne rekreasjonsområder.  

Deler av Trondheim kommune sine parseller er lengst sør i planområdet hvor den nye vegen 
planlegges. Området omtales i eiendomskartet til Trondheim kommune som Øvre Sjetnan.  

Tidligere vedtak i saken 
Reguleringsplanen ble 1.gang behandlet i bygningsrådet 23.06.15, og vedtatt lagt ut til 
høring/offentlig ettersyn. Det ble i behandling forutsatt: 

Plankart endres slik at det legges inn en bredere trasé for G/S veg øst-vest gjennom området. 

Bygningsvolum innenfor byggeområde BK3 og BB6 reduseres. 

Adkomst til driftsgård og muslimsk gravplass ved Tiller kirke anlegges fra Harald Torps veg. 

Bygningsrådet påpeker det uheldige i at adkomst til småhusene, driftsgården og for de besøkende til den 
muslimske delen av gravplassen skal måtte gå foran hovedinngangen til Tiller kirke.  

Adkomsten til disse legges fra Harald Torps vegs forlengelse som i dag.  

Bygningsrådet viser til bystyrets vedtak i sak 132/14 vedr en sammenhengende Nidelvsti fra Gamle bybro 
til Tillerbrua, og ber om at det vurderes å legge en skiløypetrasé parallelt med denne fra Hallsteingård og 
sørover, som alternativ til skiløype langs Harald Torps veg.  

Tomt for ny ungdomsskole må avklares i løpet av høringsrunden.  

Endring i §10-2 i reguleringsbestemmelsene: Det skal utarbeides plan for disponering av matjord og 
overskuddsmasse som skal følge første søknad om tiltak for veger eller bebyggelse. 

 
Saken ble behandlet i ungdommens bystyre 1.10.2015. De vedtok følgende uttalelse:  

Ny skoletomt: Ungdommens bystyre mener at alle skoletomtene er gode, og har positive sider. Vi tenker 
at det viktigste er å tilrettelegge for gode uteområder og trafikksikker skolevei, med gode muligheter for 
sykkel. Ungdommens bystyre ser at alle alternativene er gode og bør være med videre i prosessen, men 
setter en knapp på alternativ 4, grunnet dens nære beliggenhet til storbakken, der elevene kan ha god 
tilgang på grøntområder og rekreasjonarealer. 

Utbygging: Reguleringsplanen for Hallsteingård er en omfattende plan og må tilrettelegges for barn og 
ungdom i ulik alder med et variert og godt aktivitetstilbud. Derfor er det viktig å involvere elevrådene, 
både for barne- og ungdomskolene ved Sjetne og Tonstad skole. Elevenes meninger skal bli hørt og tatt 
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på alvor slik at barnas og elevenes interesser i Hallsteingård blir ivaretatt. Det bør være en høring blant 
elevrådene om hvilke kvaliteter og tilbud som bør utarbeides og ivaretas. 

Området ble lagt inn i KPA 2012-2024 ved forrige rullering av KPA. 
Planprogram for Hallsteingårdgård ble kunngjort sammen med oppstart av planarbeid og 
behandlet i Bygningsråd 27.05.14 Sak PS 79/14, Arkiv 13/31923. Her ble følgende vedtak gjort: 

Bygningsrådet fastsetter planprogram for detaljregulering for Hallsteingårdgård som gjengitt i 
vedlegg 1 og med tillegg og endringer som gjengitt i saksfremstillingens avsnitt kalt Behovet for 
utredninger og arbeid knyttet til reguleringsplanen. 
Det vises til plan- og bygningsloven § 12-9, jfr. § 4-1. 
Bygningsrådet stiller seg positiv til at det opparbeides en ny adkomst fra sør via John Aaes veg og Tiller 
og anbefaler at denne legges til grunn for videre arbeid. All anleggstrafikk må skje via den nye veien. 
Bygningsrådet ser at det i tillegg er fordelsmessig med en biltilknytning mellom de to områdene, 
Hallsteingård og Sjetnmarka, for å skape en naturlig sammenheng mellom de to områdene, sikre 
gjennomkjøring for buss og tilgang for utrykningskjøretøy. Alternativer for å begrense bilbruken mellom 
de to områdene vil være en del av det videre arbeid. 

Utredninger må vise konsekvenser av trafikkøkningen og krysskapasitet også utenfor planområdet. 
Videre arbeid må se på tiltak for å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende i eksisterende 
boliggater. 

FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, V, SV, KrF: Merknadsstiller viser til rådmannens utredning, og 

understreker at trafikksikkerhet og miljø skal tillegges avgjørende vekt i det videre arbeidet. 

Kunngjøring og varsling 
Planarbeidet ble varslet i brev datert 13/01, 14/2 og 
21/3 2014. Da det var flere aktuelle 
adkomstløsninger, ble et større område innover i 
Sjetnmarka medtatt i varslet planområde. Det har i 
tillegg blitt avholdt møter i kommunens regi med 
Sjetne Grendalag og AtB, samt møter om trafikk, 
skole, naturmiljø, idrett og friluftsliv mellom 
forslagsstiller og kommunen. Det ble avholdt et 
offentlig informasjonsmøte 5. mars 2014 i lokalene til 
Sjetne skole. 
Et mindre område ved krysset Jon Aaes veg er 
medtatt for å sikre sammenheng i sti og løypenett og 
å hjemle bygging av skibru over kjørevegen. 
 
Fig. Kunngjort område for regulering. Rød stiplet 
strek i sør angir utvidet kunngjøring okt 2014. 

 

Berørte eiendommer 
Det aktuelle planområdet består av følgende eiendommer: 

322/1 GENO SA Holsetgata 22, 2317 Hamar 

322/6 GENO SA Holsetgata 22, 2317 Hamar 

322/10 Statkraft Pb200 Lilleaker 201 Oslo 

322/18 GENO SA Holsetgata 22, 2317 Hamar 

323/422 (del av) Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim 
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323/525 (del av) Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim 

323/22 (del av) Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim 

323/528 (del av) Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim 

323/52 (del av) Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim 

323/646 (del av) Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Følgende tema er ansett som relevante for planen, jfr sjekkliste for plansaker: 

- Masseras/ skred. Kvikkleiresone Sjetnan og Hallsteingårdgård er kartlagt, tiltak for sikring er gjort i plan.  
-  Sårbar flora/Verneområder/Vassdragsområder (Naturtype A i skråninger sør i planområdet, vern 

Nidelvkorridoren) 
- Forurensing sjø/vassdrag. Utfelling av jernoksid i bekk fra Hallsteingårdgård. Primært visuelt 

ødeleggende/skjemmende ved åpen bekkeløsning gjennom området 
- Støv og Støy fra trafikk. Støy fra trafikk til/fra området i anleggstid og varig situasjon. Støysonekart er 

utarbeidet og krav satt i bestemmelser. 
- Ulykke i av/påkjørsler/Ulykker med gående syklende.  

Temaene er vurdert i ROS-analysen og nødvendige tiltak er innarbeidet i plankart og 
bestemmelser. Det er ikke rest-risiko i planen - sikkerhet er ivaretatt i planforslaget så langt 
forslagstiller har kunnet se. 

Alternative planforslag 
Det forelå to alternative planforslag ved første gangs behandling, idet veger i eksisterende 
Sjetnmark var gitt to ulike alternativer for utforming. Hovedalternativ, og ønsket alternativ fra 
forslagsstiller, tar utgangspunkt i en løsning med kontrollert trafikk mellom områdene ved bruk av 
skilting og hev/senkbare pullerter plassert i vegbane. Disse åpner automatisk for buss og 
utrykningskjøretøy, og kan programmeres for åpning/lukking gjennom døgn og uke. 
Alternativ B var bedt tatt inn som alternativ av Byplankontoret, og baserer seg på omregulering av 
Paul Skolemester veg og Parallellen til enveiskjørte gater med bredt ensidig fortau. Alternativet 
kan kombineres med åpning/lukking mot Hallsteingårdgård på samme måte som alternativ A. 
Innkomne merknader til planen var delt mht alternativene. Varsel om innsigelse til planen fra 
Statens vegvesen dersom ikke Alt B ble valgt er avgjørende for at Alternativ B fremmes som eneste 
alternativ for 2. gangs behandling. 
Alternativene er grundigere beskrevet senere i planbeskrivelse, under beskrivelse trafikk til/fra 
Sjetnmarka. 

Avvik fra overordnet plan  
Hallsteingårdgård i gjeldende kommuneplan utgjør ca 240 
daa (gult område). 
Planavgrensning har et avvik fra KPA 2012-2024 lengst sør i 
området. Dette omhandler den nye vegen ned fra Jon Aaes veg. I 
KPA er dette arealet avsatt til eksisterende grønnstruktur.  

I tillegg går det både eksisterende og framtidig turveg sør i 
planområdet. Framtidig situasjon vil etter opparbeidelse gi en 
bedre tilgjengelighet og være i samsvar med KPA.  

Avviket i grønnstrukturen begrunnes med at den nye vegen har 
vært en forutsetning i forbindelse med de frigitte arealene ved 
Hallsteingårdgård. Det har vært vurdert ulike traseer inn i 
området, både innenfor og utenfor Nidelvkorridoren sin 
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avgrensning. For å få en reguleringsplan som utfordrer naturinteressene minst mulig, foreslås den nye 
vegen utenfor Nidelvkorridoren.  
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Figuren viser Nidelvkorridoren som blå stiplet linje, samt 
viktige naturtyper som grønne felt. Det er valgt trasé som 
ikke er i konflikt med disse interessene. 

Den nye samlevegen o_KV3 foreslås også plassert 
terrengmessig så lavt som mulig inn i Sjetnmarka, slik at det 
blir minst mulig skjæring i landskapsryggen som omkranser 
planområdet i øst. Sammen med naturlig revegetering av 
åsryggen, vurderes dette å bli den totalt sett beste 
vegløsningen for området.  

 

 

 

 

2. BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD 

Stedsanalyse og forutsetninger for planforslaget er presentert i et eget hefte med tekster og 
illustrasjoner, kalt Del 1 Premisser. Her gjengis hovedpunktene i eksisterende forhold. 

Landskap 
Sjetnmarka er landskapsmessig klart avgrenset med et karakteristisk svingete og 
landskapstilpasset veinett som gir adkomst til boligtomtene. Det skålformede landskapsrommet 
stammer fra tidligere jordskred ut i Nidelva. Skredkantene er i dag lauvskogbelter som skiller de 
ulike boligområdene, og danner rekreasjonsområder for folk og ferdselsveier for vilt. 
Landskapet heller ned mot Nidelva, men på grunn av den tette lauvskogen langs Nidelva oppleves 
ikke områdene som åpne mot elva. Disse trekkene gir klimatisk skjermede områder med tidlig vår i 
sør og østhelninger. 
Hallsteingårdgård fremstår som et flatt område mellom Storhaugen i nord og skråningene mot 
Tillerplatået i sør. Området har landskapsmessig tydelig sammenheng med øvrige Sjetnmark, og 
øvre deler av Hallsteingårdgård-flata er høydemessig på nivå med Parallellen - gata som går inn til 
skole og bydelssenter. 

 

Vegetasjon 
Som ledd i kartlegging av biologisk mangfold har Trondheim kommune kartlagt naturtyper i 
prioriterte områder. I Nidelvkorridoren rett utenfor Hallsteingårdgård, finnes et svært viktig 
område med 
naturtypen gråor ‐ heggeskog som har fått verdi A – nasjonal verdi (kilde: Trondheim kommune). 
Dette området vil ikke bli berørt av en utbygging. 
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Naturmiljø 
Hallsteingårdgård ligger omkranset av natur, med Nidelven på vestsiden og to grønne åser på nord 
og 
sørsiden. Dette er et godt utgangspunkt for å planlegge et boligområde med særegne kvaliteter. 
Hallsteingårdgård har gode forutsetninger for å være et boligområde som er tett på naturen og 
som har et høyt biologisk mangfold. Det er viktig at allment tilgjengelige forbindelser gjennom 
området etableres og synliggjøres. 
 
Området har stor rekreasjonsverdi i dag, og vil også ha det i framtida.  

Arealbruk 

 
Området som er markert som utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel er ca 220 dekar. I 
tillegg kommer en betydelig bredde av dyrka mark innenfor Nidelvkorridoren (stiplet strek på 
flyfoto over) 
Området består i hovedsak av dyrka mark med noe skogsterreng i de skrånende områdene rundt. 
På eiendommen er det et gårdsanlegg med driftsbygninger og seks boliger. Driftsbygningene 
benyttes delvis til barnehage. Hallsteingårdgård ligger igjen som enslig gård i et sentralt 
boområde, noe som er utfordrende i forhold til blant annet større transporter.  
Området har betydelig bruk som tur- og leke- og rekreasjonsområde. Dette er i hovedsak knyttet 
til utmarksområdene, men vinterstid også på dyrka mark. Barnetråkkregistreringene for området 
viser flere registreringer i byggeområdene. 
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Planen omfatter den indre delen av det som i dag er bydel Sjetnmarka. Planområdet har en total 
størrelse på ca 470 daa. 
I 2013 hadde Sjetnmarka 2868 innbyggere. Sentralt i Sjetnmarka ligger aldersboliger, skole, 
barnehage, bydelshus og idrettsanlegg samlet i et område. Dette danner et sosialt sentrum i 
bydelen på dag og kveld, og er grunnlaget for en ganske unik identitet for Sjetnmarka. "Bygda i 
byen" er brukt lokalt for å sette ord på folks engasjement for egen bydel. Flere tilbud som i andre 
bydeler har blitt kommersielle arenaer er basert på frivillighet. Dette gjelder såvel eldrekafé og 
pub som treningsrom og festlokale. 
Grunnen og bygningsmassen eies av Geno SA (samvirkebedrift innen storfeavl), som igjen eies av 
alle norske storfeprodusenter. Nidelven Utvikling AS (50 % TOBB og 50 % Heimdal Bolig) har 
opsjon på kjøp av arealene, og er oppdragsgiver for reguleringsplanprosessen. 
Området består i hovedsak av dyrka mark med noe skogsterreng i de skrånende områdene rundt. 
På eiendommen er det et gårdsanlegg med driftsbygninger og seks boliger. Driftsbygningene 
benyttes delvis til barnehage. 
På selve gårdstunet er det fire bolighus med til sammen seks boenheter. To av boenhetene 
disponeres av GENO sine ansatte, mens resten leies ut til privatpersoner. Kontorfløya i 
driftsbygningen leies ut til Lunderhaugen barnehage, som huser ca. 40 barn og har ca. 10 årsverk. 

Geoteknikk 
Grunnforholdene i området vurderes som relativt gode. Det er gjort geotekniske undersøkelser av 
Rambøll i forbindelse med den nye vegen, og inn mot KL-sonene Sjetnan og Hallsteingårdgård. Det 
er også gjort supplerende undersøkelser for å gi en sikrere avgrensning av KL-sonene. Geotekniske 
vurderinger har gitt restriksjoner på bruk av KL-sone Hallsteingårdgård, idet erosjon fra Nidelva er 
vurdert å være usikker ut fra den kunnskap en besitter i dag. Befaringer/undersøkelser i 
sommerhalvåret vil avklare evt endring av status senere. 

Teknisk infrastruktur 
Planområdet inneholder et offentlig ledningsnett. Kort fortalt er det en avløpstunnel (2700 mm) 
som ligger dypt i fjell. Det kan bygges over denne tunnelen. I tillegg kommer det en 
overføringsledning med vann (800 mm) fra Jonsvatnet, som går i retning av Byåsen. Det foreslås at 
denne håndteres som en egen hensynssone i planforslaget, slik at vedlikehold i framtida sikres.  
Bydelen har i dag kun adkomst fra Tonstadkrysset. Trafikkmessig vil boligområdet få adkomst fra 
Jon Aaes veg. I forbindelse med nytt toplanskryss ved E6/Sentervegen, er det beregnet at trafikken 
på Østre Rosten vil gå ned. Sjetnmarka har ingen gjennomgangstrafikk, og relativt lav 
arealutnyttelse har gitt lite behov for en hierarkisk oppbygd infrastruktur med tydelige 
hovedvegtraseer. 
Kollektivtilbudet består i dag av bussring rute 3 til Sjetnmarka (envegsregulert ring), og som 
passerer avkjørselen til Hallsteingårdgård. Bussholdeplass eksisterer i Lunderhaugen rett ved 
avkjørselen. I dag har bussen to avganger i timen, og fire avganger i rushperiodene (to timer om 
morgen og to timer om ettermiddag).  
Dersom all trafikken går på den nye tilførselsvegen, vil det medføre en tilsvarende vekst på John 
Aaes veg mot Østre Rosten. Denne vegen har i dag en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca 6900 kjt/d i kryss 
mot Østre Rosten. 

Samråds- og medvirkningsprosess 
Det har i kommuneplanprosessen vært avholdt egne møter med Grendalaget i Sjetnmarka. Det er 
også gjennomført egne møter med Grendalaget i forbindelse med reguleringsplanprosessen, og 
orienteringsmøte for representanter for Sjetne idrettslag.Det er gjennomført åpent 
informasjonsmøte om planarbeidet etter kunngjøring av planoppstart. På dette tidspunkt var 
alternativsutredningene for vegadkomst og trafikkforhold hovedtema i møtet.  
Sentrale møter har vært: 

27.08.13 Oppstartsmøte med Byplankontoret 
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05.03.14 Åpent informasjonsmøte for naboer og interessenter på Sjetne skole 

06.06.14 Arbeidsmøte med Byplankontoret  

26.08.14 Samrådsmøte Grendelaget Sjetnmarka 

26.08.14 Samrådsmøte sektormyndigheter 

28.08.14 Samrådsmøte interne enheter Trondheim kommune 

Referat av disse er vedlagt i dokumentasjon fra forslagstiller 

25.09.15 Samrådsmøte Byplankontoret, tema trafikk 

15.10.15 Samrådsmøte Byplankontoret, tema støy  

Innkomne innspill i forbindelse med varsling av planoppstart er oppsummert og kommentert i et 
eget kapittel 5. Innkomne innspill i forbindelse med varsling av planoppstart er oppsummert og 
kommentert i et eget kapittel 6. 

3. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Planen følger opp de planmessige forutsetningene fra KPA-arbeidet og har fokus på at 
Hallsteingård:  

- skal videreutvikle Sjetnmarka som grende-/lokalsenter, slik at bosettingsmønster, 
lokalsamfunn og infrastruktur ivaretas. Området vil være en naturlig videreutvikling av en 
eksisterende bydel.  

- Skal være et positivt bidrag til grønnstrukturen i Trondheim kommune, ved å opparbeide og 
sikre ”framtidig turveg” i samsvar med gjeldende KPA. I tillegg kompletteres turvegnettet 
ytterligere.  

- vil tilføre Sjetnmarka en ny adkomstveg. Med tanke på risiko og sårbarhet i bydelen, vil en 
ekstra adkomstveg til/fra bydelen være nyttig i forbindelse med en evt. ulykke.  

- vil bidra til å bygge videre på eksisterende bydelsstruktur, og derigjennom videreutvikle 
bydelen. Det er et godt byplanmessig prinsipp å bygge videre på en allerede eksisterende 
situasjon, samtidig som man bidrar med boligtyper som det i dag finnes få av i Sjetnmarka. 
En utbygging vil også gi eksisterende handel i Sjetnmarka bedre kundegrunnlag og bidra til 
redusert transport ut av bydelen. 

Reguleringsplanen har hatt fokus på effektiv arealbruk og kvalitativt gode uteoppholdsareal. 
Illustrasjonsplanen viser at det minimum kan tilrettelegges for 950 boenheter. 
Gult område i KPA er 240 dekar. Ca 150 dekar utgjør byggeområder, i all hovedsak bolig. Ca 44 
dekar utgjør veg og trafikkareal. Ca 75 dekar av jordbruksarealet reguleres til grøntområder 
(samlet felles/offentlig). Ca 40 dekar ligger innenfor Nidelvkorridoren. 
Illustrasjonsplanen viser en samlet utnyttelse på ca 6,5 boliger/dekar, målt ut fra reelt planlagte 
boliger og ut fra samlet areal byggeområde (knapt 150 daa).  
Fordelingen vist i illustrasjonsplanen er 68 % leiligheter og 32 % familieboliger/småhus. Forholdet 
mellom leiligheter og småhus kan endres ved gjennomføring, men planens krav til minimum og 
maskimum antall boliger for de ulike delfeltene gir i praksis begrenset mulighet til å endre dette 
forholdet vesentlig. 

Arealer og boligantall 
Rev 22.10.15: Nedenstående tabell viser antall boliger og tetthet for hvert delområde: 
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Fig. Arealoppstilling av byggeområder med samlet antall boliger og areal. Byggeområder angitt 
som BK er i all hovedsak rekkehus, mens områder angitt som BB er blokkbebyggelse. Områdene 
BK1 og BB8 har både rekkehus og blokkbebyggelse innenfor delområdet. Område BK6 har kjedede 
eneboliger.  

Trafikk 
Adkomstveg til Hallsteingårdgård - hvilke veier skal ta trafikkbelastningen? 
Planforslaget viser en ny veg som kommer ned fra Tiller. Bakgrunnen for forslaget baserer seg på 
følgende resonnement: 
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Fig. Vegnett i området med trafikktall angitt som fargekoder. Kilde: nvdb 
Utbygging av Hallsteingårdgård genererer i overkant av 2500 biler pr døgn (ÅDT). Både dagens vei 
ut fra Sjetnmarka, Øvre Sjetnhaugan, og John Aaes veg på Tiller har relativt høye trafikktall i kryss 
mot overordnet veinett. Hvilken av disse vegene som skal ta imot trafikk fra Hallsteingårdgård må 
basere seg på den samfunnsmessig gunstigste løsning. Hovedkriteriene blir rasjonell trafikkløsning 
med minimering av transportarbeidet, og lavest mulig belastning på omgivelser med tanke på støy 
og trafikkbelastning/kø. 
Øvre Sjetnhaugan munner ut like ved Tonstadkrysset. I rushtrafikk er det oppbygging av kø i dette 
området, og kapasitet inn mot nordgående påkjøringsrampe i Tonstadkrysset oppleves som 
flaskehalsen i systemet. Tonstadkrysset skal ivareta påkjøring på E6 for store boligområder  i 
Trondheim vest, i tillegg til Sjetnmark og Østre/Vestre Rosten. Krysset vil noen grad avhjelpes av 
de nye vegløsningene på Tillerflata, idet trafikk på Rosten gis andre vegvalg. 
Jon Aaes veg munner ut i senterområdet på Tiller, som har hatt betydelig kø i rushtidene. Området 
er betydelig utbygd med nye tilfarter til/fra E6, og nytt kjøremønster kan ikke sies å være etablert 
pr i dag. Det må forventes at trafikksituasjon utjevnes over tid, slik at trafikk tilflyter de 
vegalternativer med til enhver tid minst belastning.  
Det er gjennomført simuleringer med ATP-modellen for boligområdet på Hallsteingårdgård, hvor 
de to adkomstalternativene er vurdert, og hvor det er angitt målpunkt for bilturene både nord og 
sør for boligområdet. ATP-simulering viser at utfart via John Aaes veg er det gunstigste uansett 
målpunkt. 
John Aaes veg har en veggeometri som håndterer store trafikkmengder, med skilt gang/kjørefelt 
og planfri overgang over kjøreveg. Det er gjennomført støyreduserende tiltak med støyskjerming i 
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området nærmes Østre Rosten, og det ligger godt til rette for videreføring av skjerming lengre 
innover ved behov. Det er gjennomført Sidra-beregninger (kapasitetsberegninger) for krysset John 
Aaes veg/Østre Rosten. Beregningene viser at John Aaes veg har trafikkbelastning godt under sin 
kapasitetsgrense også etter utbygging av Hallsteingårdgård og andre kjente tiltak i Tiller-ringen. 
Nedre Sjetnhaugan har ikke tilsvarende vegstandard, og er mindre egnet for å takle økt trafikk. 
Ut fra dette framstår John Aaes veg som det klart beste alternativet for å håndtere trafikk til/fra 
Hallsteingårdgård. 

Vegløsning 
Planforslaget viser en ny veg som kommer ned fra Tiller. Det er gjennomført 
alternativsvurderinger for ulike trasévalg i utredninger for planprogram. Den valgte veilinja gir en 
sentral adkomst i byggeområdet, og sett i forhold til øvrige alternativer, en relativt kort veilinje. 
Det er jobbet med å optimalisere vegen i forhold til inngrep i naturtype A (redegjort i eget vedlegg 
til planprogram), samt å optimalisere massebalansen i veianlegget. Det er fortsatt 
masseoverskudd i løsningen, selv etter at masse er nyttet for utjevning av terrengforskjeller ved 
veien. 
Det er lagt til grunn en skråning på 1:1,8. Den nye vegen tilfredsstiller vegnormalens krav til 
stigning, både for privatbil og kollektivtransport. Visualiseringer av ny veg og inngrep i terreng er 
angitt i vedlegg 4_2_1. 
 

 
Fig visualisering av ny vegskjæring og vegtrasé sett fra dagens gårdsanlegg på Hallsteingårdgård 
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Fig Visualisering av ny løsning etter revegetering av skjæringer. 
Ny veg fra Tiller vil gi adkomst for de nye beboerne i bydelen, og denne vil kobles til eksisterende 
gatenett i krysset Lunderhaugen/Parallellen.  
Tverrsnitt for den nye vegen vil være fortau på 2,5m bredde i nedre del på en side, og G/S vei langs 
hele veien på andre siden. Kjørebane er vist med ca. 5 meter bredde + skulder på 0,25 m på hver 
side. Grøft er variabel.  
Trafikk til/fra eksisterende bebyggelse i Sjetnmarka 
Gatestruktur på Hallsteingårdgård tar utgangspunkt i eksisterende veinett i Sjetnmarka, og alle 
trafikantgrupper kan i utgangspunktet enkelt bevege seg mellom områdene. Saksframstilling for 
behandling av planprogrammet i mai 2014 tar utgangspunkt i at det er ønskelig med en viss 
åpenhet mellom Sjetnmarka og Hallsteingårdgård også for privatbil. Hovedalternativ, og ønsket 
alternativ fra forslagsstiller, tok ved offentlig ettersyn utgangspunkt i en løsning med kontrollert 
trafikk mellom områdene ved bruk av skilting og f.eks. hev/senkbare pullerter plassert i vegbane. 
Disse åpner automatisk for buss og utrykningskjøretøy, og kan programmeres for åpning/lukking 
gjennom døgn og uke. Løsningen muliggjør kontroll med interntrafikk og styring mot en løsning 
hvor en sikrer en viss åpenhet, uten at en får uønsket trafikk på tider hvor veinett i Sjetnmarka er 
mye belastet. Lukking i morgen- og ettermiddagsrush kan for eksempel være en hensiktsmessig 
løsning. Hjemmel for stenging av kjøreveg o_KV2 er inntatt som en mulighet i 
reguleringsbestemmelsene. 
I tillegg til mulighet for stenging med pullerter er det lagt opp til innsnevring av gate til en 
kjørebane, ved at bussholdeplass o_KH2/3 utformes som timeglassholdeplass. Dette gir økt 
motstand i trafikknettet og skal motvirke kjøring mellom Hallsteingårdgård og Sjetnmark. 
Alternativ B ble bedt tatt inn som alternativ av Byplankontoret, og baserer seg på omregulering av 
Paul Skolemester veg og Parallellen til enveiskjørte gater med bredt ensidig fortau, og er ikke tenkt 
kombinert med vegstenging til/fra Hallsteingårdgård. Alternativet gir økt trafikksikkerhet i 
ombygde gater idet en får plass til et bredt fortau innenfor dagens vegbredde. Vegene tåler 
dermed bedre økt trafikk. Løsningen begrenser gjennomkjøringsmuligheten noe idet kjøremønster 
til/fra vil være forskjellig, og oppfattes som mer omstendelig/begrensende. Det vil sannsynligvis 
gjøre at ny adkomstveg fra John Aaes veg vil oppfattes som korteste vei også fra deler av dagens 
Sjetnmark, og dermed redusere trafikk i Øvre Sjetnhaugan noe. Sammen med andre 
trafikkregulerende tiltak i veggeometrien (fartsputer og innsnevringer) vil dette gi betydelig 
motstand mot gjennomkjøring fra Hallsteingårdgård. 
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Alternativ B legges til grunn for 2. gangs behandling. Bakgrunn er innkomne merknader, hvor 
Statens vegvesen varsler innsigelse på bakgrunn av trafikksikkerhet dersom det ikke legges inn 
trafikksikkert fortau i Paul Skolemesters veg. Parallellen reguleres som enveiskjørt gate idet 
samlede krav til bredde på toveis kjøreveg med fortau ville gitt betydelige behov for 
ekspropriasjon – se fig.  

 
Gangkryssing av ny adkomstveg til Hallsteingårdgård 
Dagens G/S-veg mot Tiller kirke legges i bru over ny adkomstveg. Vegen går her i skjæring, og bru 
vil kunne anlegges i samme plan som dagens G/S-veg. Det anlegges adkomstrampe ned til G/S-veg 
langs adkomstveien. 
I tråd med vedtak ved 1. gangs behandling er det lagt inn adkomst til muslimsk kirkegård og 
driftsbygg fra ny samleveg o_KV3. Denne er kalt o_KV8 og vil møte trasé for G/S veg ved 
driftsbygget, og reguleres som gatetun o_GT2 her for å hjemle sambruk gående og kjørende.  

 
Gangforbindelser ved kryss John Aaes veg/Tiller-ringen 
G/S-veg fra Hallsteingårdgård kobles til eksisterende gangveg ved dagens bussholdeplass ved John 
Aaes veg. Overgang over ny adkomstveg til Hallsteingårdgård og forlengelsen av John Aaes veg 
(dvs adkomst til Tiller kirke) er lagt som fotgjengerfelt i plan. Vegene har begrenset trafikk og 
trafikksituasjon er oversiktlig. Dersom en legger til grunn at 10 % av ÅDT på ny adkomstveg 
forekommer i den hyppigste timen, tilsvarer dette 4-5 biler pr minutt. For veg mot Tiller kirke er 
trafikktall betydelig mindre. 
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Trygg skolevei i eksisterende bebyggelse 
Hallsteingårdgård skal bygges ut på en slik måte at barns skolevei helt fram til Sjetne skole er 
trygg. I eksisterende Sjetnmark vil Nedre Sjetnhaugan og Parallellen bli brukt som skoleveier. 
Nedre Sjetnhaugan er blindveg med bredt ensidig fortau i dag, og er trafikksikker også i dag. 
Overgang over Haldor Flatens veg sikres i reguleringsplan for Hallsteingårdgård, ved at krysset 
strammes opp og gis oversiktelig plass for gangfelt over Haldor Flatens veg. Over Lykkmarka er det 
opparbeidet gangfelt på hensiktsmessig sted i dag. Her er det påpekt forhindret sikt på grunn av 
gjerde og hekk på tilliggende boligeiendom. Lykkmarka skal medtas i reguleringsplan for Sjetne 
skole, og eventuelle tiltak hjemlet i plan drøftes i den planen. 
Parallellen foreslås å gis endret gateløsning innenfor dagens vegbredde. Ved å innsnevre 
kjørebane til enveiskjørt veg på 4m (3,5 m + skulder) og anlegge ensidig fortau på 3,6 m (3,0 m + 
areal for avvanning/skulder) på sørsida av vegen, separeres gangtrafikk og bil. Nytt fortau vil være 
iht. norm for Trondheim kommune, men sommerfortau på nordside vil være smalt (varierende – 
ca 1,0 m). Det er vurdert som uhensiktsmessig å opparbeide tosidig fullverdig fortau idet dette gir 
arealavståelse fra alle boliger langs vegen. Trafikkmengde på ca 500 biler i ÅDT, med økning til 650 
etter utbygging, tilsier også at ensidig fortau er trafikksikkerhetsmessig akseptabelt. 
Paul Skolemesters veg får tilsvarende enveiskjørt løsning med 4 m kjøreveg og 3 m fortau.  
Trygg skolevei i nytt boligområde 
Innenfor planområdet på Hallsteingårdgård vil hoveddel av skolebarn naturlig bruke gang- og 
sykkelveien i forlengelsen av Nedre Sjetnhaugan som gangveg til skole og fritidstilbud i 
bydelssentrum. For søndre del av planområdet vil Parallellen være korteste vei, og gata i 
forlengelsen av denne vil være naturlig skolevei.  
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Fig. Prinsipp for skolebarns naturlige ganglinjer til skole i Sjetnmarka. Hoveddelen velger 
naturlig gangveg langs nedre Sjetnhaugan, en del i øvre område vil trolig velge 
Parallellen. Ådt-tall er gjengitt på vegene. Tall er basert på planens veiløsning i Sjetnmarka, dvs. 
enveiskjørte gater i Paul Skolemesters veg og Parallellen, og begrenset gjennomkjøring mellom 
eksisterende og ny bebyggelse.  

Trafikkløsning i ny bebyggelse 
Gående og syklende i nytt boligfelt ved Hallsteingård gård er ivaretatt på følgende måte: 
- Separat GS-veg med skilte sykkelfiler og gangveg fra Sjetnmarka og tvers gjennom boligfeltet. 
- Samleveg fra Sjetnmarka har tosidig fortau iht. norm fra Trondheim kommune.  
- Samlevegen fra Tiller har GS-veg langs kjørebanen adskilt med rabatt langs hele kjørevegen, og i 
tillegg fortau fram til profil 400. Det vil si tosidig gangløsning gjennom boligfeltet, og ensidig 
løsning over strekningen sør for bebyggelsen på Hallsteingårdgård. 
- Adkomstveger i planområdet er i all hovedsak planlagt med tosidig fortau. 
Kollektivtrasé 
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Fig. Forslag til regulerte busstopp på Hallsteingårdgård og avstander til disse målt langs korteste 
gangvegrute. 
Framtidige busstraseer i Sjetnmarka er vanskelig å si noe sikkert om, men Hallsteingårdgård representerer 
en betydelig økning av kundegrunnlaget i Sjetnmarka, og gir mulighet for flere avganger. Utbygging åpner 
også for ny trasé via Tiller. I planen er det lagt inn to busstopp, vist som Buss 1 og Buss 2 på overstående 
figur. Hvorvidt det er hensiktsmessig å unngå sløyfer inn på Hallsteingårdgård for å redusere kjøretid, eller 
om det er hensiktsmessig å redusere avstanden til nærmeste busstopp, må vurderes av ruteeier. 
Forslagstiller har hatt eget møte med ruteeier, som sier det er positivt at det planlegges for prioritet av buss 
mellom områdene. Når det gjelder eksisterende trasé i Sjetnmarka i dag, har denne tilfredsstillende 
avstand til holdeplass for alle. En omlegging av busstraseen, vil gi avvik fra anbefalt avstand.  
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Fig. viser dagens trasé i blå strek. Denne gir korte avstander til holdeplass for beboere i nordre og 
søndre deler av Sjetnmarka. Grønn strek angir nye veger på Hallsteingårdgård med veistandard for 
buss. 

Hovedstruktur bebyggelse og gater 
Bebyggelsen er organisert innenfor et bymessig mønster i forlengelsen av eksisterende gater i 
Sjetnmarka. Gatene har fått en geometri som følger de landskapsmessige hovedlinjene, men 
danner i hovedsak en rektangulær kvartalsstruktur. Dette gir rasjonelle byggeområder og en lett 
lesbar struktur. Ikke alle gater i nettet trenger være kjørbare, og mange er derfor utført som rene 
gangforbindelser for å oppfordre til redusert bilbruk, og for å kunne utforme gatene etter mer 
småskala og grønnere prinsipper. 

Hovedstruktur grønt 

Byggeområdet gjennomskjæres av to større 
grøntdrag nord-sør. Grøntdragene er felles 
grøntressurser for beboere og besøkende, og de 
fastholder viktige siktlinjer i landskapet. 
Grøntdragene ligger i henholdsvis høybrekk/ 
lavbrekk i det store skålformede landskapet på 
Hallsteingårdgård. Sistnevnte vil i tillegg til 
grønnstruktur også romme mulig bekkedrag og 
naturlig flomvei i ekstremvær. 
Bebyggelsen langs grøntdragene rammer inn 
grønne uterom som henvender seg mot 
grøntdragene. Grøntdragene blir en sekvens av 
uterom som veksler fra 20 til 60 meters bredde. 
Bekkedrag i grøntområde 
Det er gjort en overordnet vurdering av forutsetningene for en åpen bekk gjennom området. 
Foreløpige vurderinger er presentert i eget notat, og viser at det trolig er tilstrekkelig grunnvann 
for en liten bekk gjennom boligområdet på Hallsteingårdgård. Det er utfordringer med 
jernutfelling fra noe av vannet som renner inn i bekker og grøfter i dag, men dette kan 
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sannsynligvis løses gjennom planlegging/separering av vannet. Et bekkedrag vil kunne gi et flott 
tilskudd til grøntdraget i boligområdet, og det er den opplevelseskvaliteten som er 
hovedargumentet for gjennomføring av åpen bekk. Drenering av området vil trolig måtte fungere i 
skilt/lukket system pga omtalt jernutfelling. Bekkedraget vil være lavbrekk i området, og dermed 
være naturlig flomvei for vann ved ekstremnedbør. Dette betyr en bekk som kun fører grunnvann 
med lite bidrag fra områder med redusert grunnvann Dette blir en liten bekk med forholdsvis jevn 
vannføring gjennom hele året. Foreløpige anslag gir maks vannføring 500 l/s, med normal 
vannføring 5 – 50 l/s. For en slik bekk vil bunnbredde på 0,75 m med sideskråning 1:4 opp til en 
høyde på 1,0 m være sannsynlig profil. Over dette nivået må sidearealet ha fall (min 1 %) mot 
bekken i en bredde på minst 30 m. Min avstand til hus kan være 10 m fra bekkens senterlinje. 
Denne bekken vil måtte ha bunntetting og underliggende drenering for å unngå at redusert 
grunnvann kommer inn i bekken. Hus og veger kan dreneres til dette drenssystemet, og hus kan 
ha kjeller om det skulle være aktuelt. 

 
Fig. prinsippsnitt bekkeløsning som ligger til grunn for regulert hensynssone flomvei 

 
Fig. Oppriss typisk snitt gjennom bekkedrag  
 
Hele området for øvrig vil ha et konvensjonelt lukket overvannsystem med utløp i Nidelva. Dette 
rørsystemet vil bli dimensjonert for en 10 – 20 års returperiode. Når det kommer mer regn vil 
dette avledes gjennom områdets flomveger. Tidligere har det ikke vært gjort spesiell 
tilrettelegging for slike flomveger med tanke på å unngå skader og ulemper. Begrunnelsen for 
dette er at det går stort sett bra. Det viser historien. Selv om dette sjelden blir gjort, er det i dag et 
krav at bortledning av flomvann med 200 års returperiode skal dokumenteres. Da må det lages en 
plan for dette som omfatter hele boligfeltet, og det er stilt krav i reguleringsbestemmelsene om 
utarbeiding av slik flomplan i forbindelse med overordnet teknisk plan. 
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Fig. Samlet nedslagsfelt på Hallsteingårdgård.  
 
Lokalklima 
Dokumentasjon av lokalklima er med i vedlegg til plan Del 1 Premisser. Hallsteingårdgård er 
naturlig skjermet for sterk vind fra de fleste himmelretninger. Ivaretakelse av godt lokalklima for 
byggeområdene skjer ved god henvendelse av bygninger, slik at alle boliger har tilgang til solfylt 
side av hus, samt at boliggruppene danner lokalklimatiske gode rom. Veger nord/sør, samt felles 
grøntareal i lavbrekket nord/sør i området, er forventet å fungere som korridorer for ventilering av 
kald luft ut av området og ned mot Nidelva. 
 
Eksisterende bebyggelse - gårdsanlegget 
Planen foreslår å ta vare på våningshuset og tjenesteboligene ved dagens gårdsanlegg. Husene er 
identitetsskapende, og er positivt å ta med videre i planen. Samtidig er det viktig å være klar over 
at dette kanskje er de kvalitetsmessig beste arealene å bygge boliger på, så det er viktig at planens 
øvrige innhold når sine målsettinger.  
Våningshuset foreslås å kunne huse både boligfunksjoner og virksomheter/allmennyttige 
funksjoner. Våningshuset vil kunne bli et fint bydelshus. 
Det er i høring kommet innspill fra bl.a. Fortidsminneforeningen om å bevare også driftsbyggene 
på gården. Driftsbygget ble bygd i 1961 som avlsstasjon for okser, og gårdsanlegget har lite til 
felles med tradisjonelle trøndertun. Til det er avstand til våningshus for stor, og bygningsmessige 
proporsjoner mellom våningshus og driftsbygg for ulike. Gårdsbyggene vil ikke framstå som et 
samlet gårdsanlegg i ny situasjon. Driftsbyggene opptar relativt store arealer, og er lite egnet til 
konvertering til boliger. Historisk verdi er ikke vurdert å være stor nok til å oppveie de 
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begrensninger bevaring vil gi på nytt boligområde. Bygningene har ingen verneklassifisering, og 
vernemyndighetene har heller ikke signalisert behov for vurdering av verneverdi i høringsrunden.  
Ut fra overnevnte fastholdes vurdering av at riving av driftsbygg er riktig løsning når området skal 
endres til et tett boligområde. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at våningshuset og de tre 
tjenesteboligene foreslås bevart. Dette vil bidra til å gi området en historisk forankring og 
stedsidentitet, selv om det ikke er knyttet noe formelt vern til denne bebyggelsen heller.  

 

Eventuell framtidig ungdomsskole på Hallsteingårdgård 
I tråd med formannskapets vedtak i sak 132/15 om utredning av nye tomter for ungdomskole på 
Hallsteingård er det vurdert ulike lokaliseringsalternativer for skole på Hallsteingårdgård. I alt fire 
tomter er vurdert som aktuelle lokaliseringer, men tomtevalg er ikke besluttet. Det er heller ikke 
klart om Hallsteingårdgård blir aktuelt område for ny ungdomsskole. Alle de aktuelle tomtene er 
foreslått regulert til kombinert formål bolig/tjenesteyting. Dette hjemler i utgangspunktet bygging 
av skole, men det må i hvert enkelt tilfelle vurderes hvorvidt bygging av skole vil ha såpass 
avvikende konsekvenser fra reguleringsplanens illustrerte løsninger at nytt plankrav utløses. Krav 
om slik vurdering er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 
Romprogram for ny ungdomsskole er ikke klart, men med et elevtall på ca 450 vil skolen kreve et 
regulert BRA på knapt 6000 m² inkl flerbrukshall, overdekte arealer og parkeringsplasser på bakke. 
Byggehøyder for skole vil trolig være tre etasjer, med noe høyere etasjehøyder enn for 
boligbebyggelse. Innenfor regulerte høyder for fire-etasjes boligbebyggelse vil dette være mulig. 
For tre av de fire aktuelle tomtene vil byggehøyder og tillatt BRA på dagens reguleringsforslag 
trolig være tilstrekkelig også for bygging av skole. For den fjerde tomta vil den i foreslått plan ha 
for lav tillatt BRA idet tomta er foreslått til småhusbebyggelse. 
Bygging av ungdomsskole på Hallsteingårdgård vil kunne ha betydning for andre deler av planen, 
for eksempel utforming av G/S-veinett. Slike forhold kan vanskelig forskutteres nå, og må 
eventuelt gjennomføres som endringer av plan idet skoletomt er bestemt.  
Mulighetsstudien som er utarbeidet viser at det er mulig å etablere ny ungdomsskole og 
idrettshall ved Hallsteingårdgård, hvis Trondheim kommune ønsker dette.  

Bruk av typologier, krav til parkering og uteoppholdsareal 
Blokkbebyggelse 
For å utnytte området mest effektivt, men samtidig beholde åpenhet og større uterom i 
bebyggelsen, er det viktig å jobbe med høyere tetthet i enkelte deler. De største volumene vil 
landskapsmessig falle best inn mot åsryggen i sør. Ved å tilrettelegge for bebyggelse i fire til sju 
etasjer i felt BB5, vil det totale bebygde fotavtrykket bli mindre og gi en bedre situasjon på 
bakkeplan/utomhus.  
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De sentrale feltene BB2, BB3, BB4 og BB6 får lavblokkbebyggelse i tre til fire etasjer. Dette gir en 
relativt tett bebyggelse i sentrale deler av byggeområdet, men ikke tettere enn at det fortsatt er 
felles uteoppholdsareal med gode solforhold innenfor delområdene. 
Alle delfelt med høy tetthet har god tilgang til tilliggende grønnstruktur, og vil dermed ha god 
tilgang til grønt, luft og lys. 
Punkthus 
Illustrasjonsplanen viser også punkthus i åtte etasjer i felt BB8. Dette er en gunstig 
landskapsmessig plassering, og vil ikke gi skygge for de øvrige byggeområdene.  
Det foreslås også lavere punkthus vest for nye adkomst veg fra Tiller, dvs. i område BK1. Disse 
husene gir heller ingen skyggeeffekt for øvrige beboere. I tillegg vil dette være en flott beliggenhet 
for utsyn og kontakt med områdets naturkvaliteter.  
Familieboliger i tett tunbebyggelse 
Det er lagt opp til tett rekkehusbebyggelse i de nordlige delene av planområdet, samt i søndre del 
av BK1. Det er valgt en tetthet som muliggjør en tunbebyggelse. Erfaringer viser at dersom 
rekkehusområder får for høye krav til tetthet vil lineære bebyggelsesstrukturer med smale uterom 
mellom rekkene bli resultatet. Områdene som er foreslått som rekkehusbebyggelse ligger i all 
hovedsak inne i byggeområdet, med bebyggelse på alle sider. For å oppnå god bokvalitet blir det 
da desto viktigere at det er gode uteromskvaliteter inne i hvert delområde. 
Det er foreslått rekkehusbebyggelse i felt BK3 inn mot eksisterende bebyggelse for å danne en 
gradvis overgang i skala fra den lave og spredte bebyggelsen i Sjetnmarka, til den høyere og 
tettere bebyggelsen på Hallsteingårdgård. 
Kjedede eneboliger mot Storhaugen 
Mot Storhaugen er landskapet mer kupert. Restriksjonssone over overføringsledning for vann 
deler opp byggeområdene ytterligere. Det er lagt opp til en småskala bebyggelse med kjedede 
eneboliger i området. Disse ligger som naturlige rekker på ulike høyder i det kuperte landskapet, 
og de faller naturlig inn mot den eksisterende bebyggelsen langs Storhaugen. 
Stasjon for avfallssug  
Avfallssug må etableres tidlig i byggefasen, og bør ha en sentral plass for å optimalisere 
ledningsnett og forenkle transport av containere til/fra sentral. Stasjon er lagt ved adkomstveg fra 
Tiller, og på ei tomt hvor byggets høyde kan reduseres ved å legges inn mot terreng. Tomta har 
tilstrekkelig dybde for henting av containere uten at renovasjonsbil sperrer veg eller fortau. 
Plassering av nedkast vil være en del av den videre planprosessen. 
For å sikre at stasjon integreres best mulig i terreng, og at hensyn til bakenforliggende 
eksisterende bolig ivaretas best mulig, er det stilt krav til terrengmessig tilpasning i 
planbestemmelsene. 

 
Parkering 
Det tas sikte på å tilfredsstille p-normen for Trondheim kommune. Denne sier 1,2 p-plass pr. 
boenhet i ytre sone. Parkering er i all hovedsak forutsatt plassert i P-kjellere. For parkering på 
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bakken er det satt krav til maks 5 % bakkeparkering på leilighetsområdene (BB), og maks 20 % 
bakkeparkering i småhusområdene (BK). Bakgrunn for ulikt krav til småhus og leilighetsområder er 
at leilighetsområdene har parkeringskjellere direkte tilknyttet boliginnganger via heis, og dermed 
er kjellere bedre egnet for gjesteparkering. Krav til 30 % tilgjengelige boliger i småhusbebyggelsen 
tilsier også et større antall parkeringsplasser lagt på universelt utformet utomhusareal. 
Det er et begrenset antall allment tilgjengelige parkeringsplasser på Hallsteingårdgård. Dette er i 
tråd med intensjonene om mest mulig bilfri bevegelse innenfor Sjetnmarka og Hallsteingårdgård. 
På barnehagetomt og i tilknytning til ballbane ved Nidelvkorridoren (ved Bestemmelsesområde 
#2) vil det være i alt ca 30 plasser. 
Uteoppholdsareal 
Det planlegges uteoppholdsareal i samsvar med uteromsnormen for Trondheim kommune. 
Leilighetene vil ha privat uteoppholdsareal på egen terrasse/balkong, samt tilgang til fellesareal på 
bakkeplan.  
Familieleiligheter vil få privat uteoppholdsplass direkte fra egen boenhet. I tillegg felles uteareal 
hvor det også inngår lekeplass. Planområdet vil også inneholde kvartalslekeplass og større 
områder som vil få en allmenn rekreasjonsverdi.  
Arealene som er medtatt i beregning av uteareal med kvalitet etter uteromsveilederen for 
Trondheim kommune, er vist på illustrasjonsplan og som eget temakart. Det er laget egne 
temakart som viser andel av solinnfall på felles uteoppholdsareal vårjevndøgn kl 15 og 
midtsommer kl 18. Delhefte 3, Områdebeskrivelser, viser alle delområder i planvisning og 
perspektiver, og har også med visualisering av supplerende tidspunkt som er relevant for 
boligområder. Bakerst i vedlegg Delhefte 3, Områdebeskrivelser, er det vedlagt arealoppgave for 
uteopphold.  
Ulike områder vil, avhengig av helningsretning og omkringliggende terreng, ha ulike solforhold 
over dagen og året. Arealberegning viser imidlertid at alle delfelt oppfyller uteromsveilederens 
krav om at hoveddel av uteoppholdsareal skal være solfylt.  
For BK3 og BB6 er felles uteopphold endret etter 1. gangs behandling, slik at solinnfall er over 50 % 
vårjevndøgn kl 15. Dette er gjort ved utlegging av større arealer for felles uteopphold på BK3, og 
ved redusert bebyggelse, og følgelig mer uteoppholdsareal på bakken på BB6. For å kompensere 
for noe av reduksjon på 660 m² i boligareal på BB6, er maks tillatt BRA på naboområde BB4 økt 
med 170 m². Samlet antall boliger i BB4 og BB6 til sammen er beholdt, men gjennomsnittstørrelse 
på boliger er noe redusert. Dette gir også en bedre balanse i forhold til utnyttelse av feltene BB4 
og BB6, samtidig som løsningen tilfredsstiller Trondheim kommune sine normkrav om 
uteoppholdsareal.  
Generelt er privat uteoppholdsareal syd- eller vestvendt, og andel privat uteoppholdsareal med 
sol vil være langt over 50 % for alle delfelt. For rekkehus i BK1 og BB8 vil det trolig være gunstig å 
etablere privat uteoppholdsareal på tak over 2. etasje. Dette vil øke bokvaliteten. Da det ikke er 
funnet nødvendig for å oppfylle uteromsveilederens krav til sol, er dette ikke lagt inn som krav i 
bestemmelsene. 
 Sol- og skyggestudier på supplerende tidspunkter vist i Delhefte 3 viser også gunstige solforhold, 
og samlet sett vil boligområdet på Hallsteingårdgård ha gode solforhold gjennom døgnet og året. 
Arealregnskapene baserer seg på 10 m² privat uteopphold pr bolig. Det er ikke satt krav om dette i 
bestemmelsene. 

Teknisk infrastruktur  
Vann og avløpsløsninger 
Ift vanntilknytning er utbygging av ringledninger med tilstrekkelig kapasitet mulig og aktuelt fra 
flere tilknytningspunkter i Sjetnmarka. Det kan også være aktuelt å tilknytte vann fra Tiller i 
sammenheng med ny adkomstveg. Idet Tiller ligger i annen trykksone enn Hallsteingård, vil det i så 
fall være nødvendig å anlegge stasjon for trykkregulering i øvre del av Hallsteingårdgård. Det er 
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dokumentert i egne beregninger at det vil være tilstrekkelig brannvann i tilgjengelige 
tilknytningspunkt (vedlegg 4.12.1.5). Valg av endelig løsning vil gjøres i skisseprosjekt for teknisk 
infrastruktur. 
Avløpsnett utbygges i sammenheng med nytt gatenett, og vil trolig tilkobles avløpskulvert som går 
under Hallsteingårdgård. Bruk av denne vil trolig kreve pumpeløsninger for de nordre områdene, 
idet disse vil ligge nedstrøms fra kulvert. 
Overvann og drensvann skal fordrøyes i delområdene i henhold til normale standarder for 
utbygginger i Trondheim. Det vil også være mulig å nytte lokal overvannshåndtering (LOD) i 
lavbrekk gjennom boligområdet ved ekstremnedbør. Det vises til omtale av bekkedrag på side 17. 
Brannvann 
Det er gjennomført egne brannvannsimuleringer med anerkjent program som viser at det er 
tilstrekkelig tilgang på brannvann for nytt boligområde. 

Nett- og pumpestasjoner 
Det er avsatt plass for fire nettstasjoner innenfor planen. 

Andre funksjoner innenfor byggeområdene 
I grøntområdene er det åpnet for etablering av mindre servicebygg knyttet til bruken av områdene 
som skianlegg, fotballanlegg og parsellhager. 
Tjenesteytende virksomhet 
Det var tidligere avsatt 10 daa til helse- og velferdssenter i planen. HVF-senteret skulle plasseres 
nær nye holdeplasser for buss, som vil være gunstig for både de som skal bo der, de besøkende og 
de ansatte. I tillegg ble det arbeidet med mindre bydelsfunksjoner i nærhet av senteret. Dette var 
både areal for butikk og mindre servicetilbud (frisør, blomster osv). Pr i dag er det ikke konkrete 
planer for slike funksjoner i området, men det foreslås å hjemle en andel virksomheter integrert i 
de sentrale boligfeltene, i første rekke innenfor BB2/3/4, BK3 og BK7. 
Barnehage 
Basert på en dimensjonering av 0,15 barnehageplass pr bolig, generer Hallsteingårdgård ca 140 
plasser eller en 6-avdelings barnehage. Det er i dag en overkapasitet på barnehageplasser i 
Sjetnmark. Det foreslås å bygge en 5-6 avd. barnehage, og det er avsatt 4 daa sørvest for 
gårdsanlegget. Barnehagen vil i så fall få gode uteoppholdsareal både ved tunet og mot 
Storhaugen. I tillegg vil den ha god nærhet til bussholdeplass.  
 
Det er vurdert flere ulike alternativer for barnehagetomter. Ut fra kriterier om nærhet til 
bydelssenter og adkomstveger, er det besluttet å lokalisere barnehagen nær eksisterende 
Sjetnmarka, med god nærhet til bussholdeplass og øvrig bydel. Det har også vært ønskelig med ei 
noenlunde flat tomt med rektangulær form for å sikre gode lekearealer. Tomt C er derfor valgt. 
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Planlagte offentlige anlegg 
Den nye vegen vil bli en offentlig veg. Den kobler seg til John Aaes veg ved Sjetnan nedre, hvor det 
allerede er regulert rundkjøring.  
Det foreslås å ha ensidig G/S veg langs vegen, for at skråningsutslag/skjæring ikke skal bli større 
enn nødvendig. Samtidig planlegges det god gangforbindelse fra planområdet og opp mot Tiller via 
den eksisterende stien på åsryggen. Dette vil gi et kvalitativt godt gangtilbud, og vil helt sikkert 
benyttes av mange. Denne stien kan også bli ny trasé for Pilgrimsleden. Det har vært avholdt et 
eget møte med Nasjonalt Pilgrimssenter, STFK og Miljøenheten i forbindelse med KPA-prosessen, 
og det var enighet om at det kan ligge til rette for å legge om traseen. Slik kommer leden tidligst 
mulig i kontakt med Nidelva. I dag går traseen ned til eksisterende boliggater, før den kobler seg 
på Nidelva ved Øvre Leirfoss.  
I tillegg foreslås det at sykkelfelt kan være en del av kjørebanen, da dette antas å bli den 
benyttede løsningen for de som kommer med sykkel fra Tiller. De som sykler opp mot Tiller, vil 
naturlig benytte fortau grunnet en stigning på ca. 8 %. 
Grøntdrag fra Storhaugen og sørover foreslås regulert som offentlig grøntområde, park. 
Grøntområder innenfor Nidelvkorridoren foreslås regulert som offentlig grøntområde, 
nærmiljøanlegg. I disse områdene inngår skiløyper, arealer for lek, ballspill og rekreasjon, og 
arealer for parsellhager. 

Universell utforming, bevegelighet - mulighet for å ta seg frem i området 
Byggeområdet på Hallsteingårdgård er relativt flatt, og gangveger i bebyggelsen kan i all hovedsak 
gis universell utforming mhp helning. Stinett omkring bebyggelsen er tilkoblet gangnettet på 
mange punkter, og gir god tilkomst for alle til de grønne arealene i planen. Landskapet omkring er 
langt mer kupert og bratt, og gir begrensninger i forhold til tilgjengelighet.  
Område BK1 ligger landskapsmessig høyere enn øvrige områder, og samleveg fra Tiller har en 
stigning på 8 % forbi området. Gang og sykkelvei langs samlevegen vil samlet sett ha stigning 
tilsvarende veien, og dermed være brattere enn anbefalingene i Statens vegvesen sine veiledere 
for G/S-veger.  
Gangadkomst til BK 1 vil likevel kunne opparbeides tilgjengelig for alle ved å nytte ei sløyfe av 
vinterbrøytet gangveg over felles lekeplass f_G1 nordvest for BK1. For å sikre at denne blir 
opparbeidet og tilgjengelig hele året, er krav satt i reguleringsbestemmelsene til lekeområdet. For 
lekeplass f_G1 vil dette snarere være en fordel enn en ulempe. Gangvegsløyfe vil kunne 
gjennomføres uten større terrenginngrep – den vil ligge omtrent på terreng. Gangvegen vil også gi 
helårs tilgang til lekeplassen for alle, og det vil være rikelig areal utenfor gangveg hvor landskap og 
vegetasjon beholdes til skogslek - slik illustrasjonsplanen legger opp til. 
Lesbarhet - mulighet for å forstå området 
Det er lagt vekt på en tydelig organisering av området, ved et hovednett, eller bygrid, som danner 
mønsteret for veger og bebyggelse i området.  
Overømfindtlighet 
Hallsteingårdgård ligger inntil lauvskogområdene langs Nidelva, og vil ha rikelig med allergener fra 
stedlig vegetasjon. Planen fordrer ikke tiltak som gir nye kilder for reaksjoner mht 
overømfindtlighet. 

Gjennomføring, miljøoppfølging 
Rekkefølge innenfor planområdet 
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Samlet utbygging er estimert å ta ca 10 år. Forutsetning for utbygging er at anleggstrafikk ikke blir 
belastet eksisterende veinett i Sjetnmarka, og at trafikksikkerhet blir ivaretatt gjennom hele 
utbyggingstida. Dette fordrer at ny adkomstveg fra John Aaes veg etableres før utbygging starter, 
og at gangvegkoblinger til Sjetnmarka etableres tidlig. Gjennom en utbyggingsrekkefølge som 
starter ved dagens Sjetnmark, og trinnvis utbygging i ei naturlig rekke, sikres helhetlig ferdigstilling 
av boligområder fra en kant, og enkle skiller mellom anleggsområder og boområder. Det er 
utarbeidet en faseplan for området som vedlegg til reguleringsbestemmelsene. Denne er bundet 
opp i rekkefølgebestemmelsene, og stiller krav til utbygging av veg og gangvegene i området, samt 
utbygging av de sentrale grøntområdene i planen. Bestemmelse om ivaretakelse av nødvendig 
teknisk infrastruktur sikrer at det ved rammesøknader settes vilkår om ferdigstilling av 
infrastruktur som må være på plass for det enkelte delområde. 
Skolekapasitet 
Utbygging av området vil kreve økt kapasitet på Sjetne skole. Utbygging av Sjetne skole er under 
planlegging. Rekkefølgebestemmelser sikrer at skolekapasitet blir vurdert ved utbygging av de 
ulike delområdene  
Krav til anleggsfasen 
Viktigste premiss for en sikker anleggsfase med minimale belastninger for omgivelsene er skille av 
anleggstrafikk og øvrig trafikk. Dette er sikret gjennom krav til rekkefølge ved at adkomstvei 
bygges først. Anleggsfasen for hvert delområde sikres med bestemmelse om utarbeiding av plan 
for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper ved utbygging 
Massebalanse i planområdet 
Hovedutfordringa ift massebalanse og generering av transportarbeid ved masseforflytning er ny 
adkomstveg fra sør. Det er utarbeidet flere ulike vegalternativer, og massebalanse har vært et 
viktig kriterium for valg av trasé. 
Overslagsberegninger i terrengmodeller viser at det genereres ca 250 000 m³ fyllmasse som følge 
av skjæringer i området, hovedsaklig fra veganleggene. Sørvestre deler av planområdet fylles opp 
en god del for å gjenskape et nytt landskap hvor veien ligger naturlig, og for å redusere behovet 
for massetransport. Beregninger viser at samlet oppfyllingsvolum i vist nytt terreng (nye koter på 
plankart) tilsvarer massene fra skjæringene. Massene fra skjæringer forventes å kunne gjenbrukes 
i området, og en oppnår dermed massebalanse. 
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Vekstjordlag på jordbruksland forutsettes lagt til side og nyttet i områdets store grøntarealer. 

Revegetering av veiskjæringer 
Revegeteringen gjennomføres ved en kombinasjon av naturlig tilgroing i masser fra stedet og 
nyplanting i form av masseplanting. 

Ved uttak av masser i forbindelse med etablering av vegen skal toppjorda så langt det lar seg gjøre 
tas vare på. De øverste 30 cm av jorda inneholder hoveddelen av frøbanken, og legges i eget 
deponi. Jorda må lagres løst og med god drenering for å unngå oksygenmangel. 

Ved tilbakelegging etter etablering av veg legges toppjorda ut i en tykkelse på 10 cm oppå et lag av 
undergrunnsjord, helst før spiring om våren. Dersom de lagrede massene ikke rekker til å dekke 
hele det berørte området, legges vekstjord for naturlig revegetering på de resterende områdene.  

Det er viktig å få etablert vegetasjon raskt for å få stabilisert skråningenes masser ved hjelp av 
plantenes rotsystem. Det skal vurderes om evt. andre stabiliseringstiltak vil være nødvendig 
midlertidig eller permanent. 

4. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

Virkningene av planforslaget er dokumentert gjennom egne utredninger knyttet til naturmiljø, vei 
og trafikk, geoteknikk, VA, overvannsløsning, støy og arealregnskap, i tillegg til planbeskrivelsen. 
Planprogrammet for Hallsteingårdgård stiller opp følgende viktige problemstillinger i forhold til 
miljø og samfunn:  
Naturtype: Det er gjennomført en naturtypekartlegging i forbindelse med valg av trasé for ny 
adkomstvei fra sør. Kartleggingen har medført at veien nå er lagt til det området som er minst 
sårbart. Gråor- og heggskogen i søndre del av planområdet blir ikke direkte berørt av tiltak som 
følge av planen. Økt tilrettelegging av rekreasjonsårer og økt befolkning i Sjetnmarka vil trolig øke 
trafikken i området, men landskapskarakteren, med bratte skråninger og tett skog, gjør at trafikk i 
all hovedsak vil være på stiene - slitasje på skogen vil trolig være liten. 
Ny vei og trafikk: Konsekvensene av ny vei er dokumentert gjennom landskapsmodeller og notat 
med veitekniske løsninger. Framtidig trafikk, inkludert turproduksjon, kollektivtrafikk og 
trafikksikkerhet er behandlet i en egen analyse. Det er utarbeidet en egen støyrapport – se avsnitt 
om støy.  
Landskapsmodellering viser at den nye adkomstveien har fått en akseptabel utforming. 
Terrenginngrepet blir imidlertid omfattende, med dype skjæringer i sør og store fyllinger i nord. 
Behandlingen og bearbeiding av terrenget, samt revegetering, vil trolig bidra til at det nye 
landskapet framstår som relativt naturlig. Behovet for masseflytting så langt er beregnet til ca 
250.000 m³. Foreløpige masseregnskap viser at det vil være mulig å etablere massebalanse ved 
bruk av massene for oppfylling i søndre del av byggeområdene (BK.1). 
Kollektivløsningen er omtalt i kapittelet kalt Beskrivelse av planforslaget. Det legges både opp til 
mulighet for gjennomkjøring over og endeholdeplass i planområdet. Planalternativ B vil gi en mer 
effektiv framtidig bussløsning. 
Planforslaget vil bidra til bedre trafikksikkerhet i Sjetnmarka gjennom at det bygges bredere fortau 
i Parallellen og evt. i Paul Skolemesters veg. Skoleplanen for Sjetne skole tar for seg 
trafikksikkerhetstiltak lenger vest i Sjetnmarka (inkl. Lykkmarka). Innenfor utbyggingsområdene 
legges det opp til et omfattende nett av fortau og gang- og sykkelveier.  
Trafikkberegninger viser at ved enveiskjøring vil en få en økning i trafikken fra 500 i ÅDT til 800 i 
Parallellen, og en nedgang fra 900 i ÅDT til 800 i Paul Skolemestersveg. Det vil bli en vesentlig 
økning i Haldor Flatens veg/ Lunderhaugen fra 600 i ÅDT i dag til 1500. Lykkmarka er beregnet til å 
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få en økning fra 2000 i ÅDT til 2300.  
Til grunn for disse tallene ligger en reisevaneundersøkelse som viser at ca. 5 % av bilturene i 
Trondheim er kombinasjonsturer av arbeidsreiser og hente-/bringeturer til skoler, SFO og 
barnehage. Disse funksjonene ligger i sentrum i dagens Sjetnmarka. Tar vi hensyn til dette for 
Hallsteingårdgård, så kan man forvente at ca. 5% (140 ÅDT) av trafikken i tilknytning til de nye 
boligene vil ha målpunkt i eksisterende Sjetnmarka, uavhengig om det er åpent mellom områdene 
eller ikke. Dette betyr at en kan forvente økt trafikk i Øvre Sjetnhaugan uansett valg av åpen eller 
lukket løsning (med mindre noen av beboerne i Sjetnmarka velger å bruke ny adkomstvei ut av 
området).  
Skole og barnehage:  
Utbygging av Hallsteingårdgård gir en betydelig økning i befolkning innenfor skolekretsen for 
Sjetne skole. Grove statistiske anslag tilsier at 950 boliger gir ca 2100 nye innbyggere i Sjetnmarka. 
Dersom vi antar at knapt 10 % av disse er i barneskolealder, tilsier dette ca 200 flere elever på 
Sjetne skole. Alderssammensetning innenfor byggeområder varierer erfaringsmessig en del fra 
gjennomsnitt, spesielt i første faser etter utbygging. Ut fra mål om variert boligsammensetning vil 
imidlertid gjennomsnittstall være et godt bilde for utvikling. Utbygging av Sjetne skole vil trolig gi 
god nok elevkapasitet ved en framtidig utbygging av Hallsteingårdgård.  
Planen legger til rette for ny barnehage for ca 85 barn på Hallsteingårdgård. Samtidig forutsetter 
planen riving av eksisterende bygg hvor Lunderhaugen barnehage med 42 barn drives i dag. 
Turvei og løyper:  
Planforslaget ivaretar og regulerer flere offentlige og felles turveier og skiløyper, og gir et godt 
tilbud med tanke på idrett, friluftsliv og andre uteaktiviteter. Traseen til pilgrimsleden er foreslått 
lagt om.Planen vil gi flere og bedre veier, stier og turløyper i området - både med hensyn til 
mindre, lokale gangveger og med hensyn til gjennomgående turveger og turløyper. Pilegrimsleden 
vil som følge av planen få en ny og bedre trasé langs Nidelva, og trasé for skiløyper til Tiller 
opparbeides. Utbygging gir flytting av dagens lysløype, som omkranser dyrkamarka på 
Hallsteingård, men ut over dette sperrer ikke utbygging for noen av dagens turveger. 
Kollektivtrasé 
Dagens kollektivtrasé i Sjetnmark berøres ikke av utbygging. Ny adkomstveg fra Tiller mulliggjør 
nye rutealternativ med gjennomkjøring gjennom Hallsteingårdgård og Sjetnmark, og 
kundegrunnlaget for bussruter til/fra Sjetnmark økes betydelig. Hvorvidt nye rutealternativ blir 
benyttet avhenger av ruteeiers vurderinger av hensiktsmessige rutemønster i framtid. 
Planforslag til 2. gangs behandling gjør at både Parallellen og Paul Skolemesters veg blir 
enveiskjørte gater med bredt fortau. Begge disse vil dermed ha standard tilsvarende AtB sine 
normale krav til trasébredder, og vil dermed være de klart beste gatene for busstrafikk i 
Sjetnmarka rent vegteknisk.  
Universell utforming - tilgjengelighet 
Byggeområdet på Hallsteingård er relativt flatt, og gangveger i bebyggelsen kan i all hovedsak gis 
universell utforming når det gjelder stigningsforhold. Landskapet omkring er langt mer kupert og 
bratt, og gir begrensninger i forhold til dette. Det er lagt vekt på en tydelig organisering av 
området, slik at det vil bli lett å orientere seg. Reguleringsbestemmelsene sikrer universell 
utforming av uteoppholdsarealene. Minst 30 % av småhusbebyggelsen skal gjøres tilgjengelig for 
alle. Gate- og stinett vil gi god adkomst også til natur- og rekreasjonsområdene omkring 
Hallsteingårdgård. Adkomstveg fra Tiller vil gi slakere og bedre gang- og sykkeladkomst mot 
boligområdene på Tiller. 
Trafikk 
Trafikkmessig vil økt antall boliger gi økt trafikkbelastning på adkomstveger helt fra stamvegnett 
(E6). Økt trafikk medfører økt risiko for kødannelse, økt støybelastning, og økt risiko for 
trafikkulykker. Utredningene i planforslaget viser at virkningene utenfor planområdet er 
akseptable. Det er også redegjort for trafikksikkerhetstiltak i Sjetnmarka som gir bedret 
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trafikksikkerhet i forhold til dagens situasjon. Disse tiltak krever ikke hjemmel i reguleringsplan, og 
er følgelig ikke innlemmet i planområdet. 
Geoteknisk rapport:  
Rapporten gir nærmere avgrensing av kvikkleiresonen Hallsteingård. Rapporten setter 
begrensinger for hva sonen kan benyttes til. Disse er lagt inn i bestemmelsene. Rapporten har 
gjennomgått en tredjepartskontroll. 
 
Avfall:  
Boliger forutsettes tilknyttet avfallssug, med sentral lagt nærme hovedadkomstveg. 
 
Teknisk infrastruktur (VA, avfall):  
Det er laget en prinsipplan for vann- og avløp til Hallsteingårdgård, samt et temanotat for VA-
anlegg og avfallssug. Det er dokumentert tilstrekkelig kapasitet for brannvann til området. Hele 
Hallsteingårdgård-området vil tilknyttes et avfallssuganlegg. Det er gjort en egen vurdering av 
muligheten for åpen bekkeløsning (også omtalt under kapittelet kalt Beskrivelse av planområdet). 
Det er utfordringer med jernutfelling fra noe av vannet som siver inn i bekker og grøfter i dag, men 
dette kan sannsynligvis løses gjennom planlegging/separering av vannet.  
 
Kultur- og fornminner:  
Det er ikke funnet fornminner i området. Ingen av de eksisterende bygningene på 
Hallsteingårdgård er registrert med bevaringsverdi. Det er likevel valgt å ta vare på våningshuset 
på gården og tjenesteboligene som identitetsskapende element. Øvrige gårdsbygninger skal 
dokumenteres fotografisk før de kan rives.  
 
Virkningen for barn og unge:  
Utbygging gir mindre aktivitetsarealer for barn og unge vinterstid, idet frossen snølagt dyrkamark 
ikke lenger kan nyttes. Imidlertid har randsonene opp mot naturområder og mer kupert landskap 
vært de viktigste aktivitetsarealene også fram til i dag. Disse vil i framtida mange steder være 
allment tilgjengelige grøntarealer i framtida, og planlagt bruk sikrer tilrettelegging for lek og 
rekreasjon for alle årstider. Mens grøntarealene i dagens Sjetnmark for en stor del er privatisert, 
vil store områder på Hallsteingårdgård være felles eller offentlige. Disse vil ha balløkker og 
lekeområder og tur-/skiløyper som inviterer til individuell og felles lek, både i organiserte og 
uorganiserte former. Tilgjengeligheten til aktivitetsområder vil være større og mer variert som 
følge av utbygging. 
Utbygging vil gi økt antall mennesker og økt trafikk i Sjetnmarka som hele, men planen sikrer 
trygge skoleveger. Barns mulighet til trygg ferdsel vil ikke innskrenkes av planen. 
Støy utenfor planområdet 
Det er beregnet støy basert på inngangsdata hentet fra notatet «Trafikktall til støy» utarbeidet av 
Asplan Viak AS. Det er beregnet for en situasjon med full utbygging av Halllsteingård og 
gjennomkjøring til Sjetnmarka. Trafikken mellom Sjetnmarka og Hallsteingårdgård er beregnet til 
ca 100 kjt/døgnet. I støyberegningene er det benyttet 300 kjt for å være på den sikre siden. Trafikk 
på hovedadkomsten er, for å regne konservativt, ikke redusert tilsvarende. Figur side 6 i notatet 
viser inngangsdata for støyberegning internt i Hallsteingårdområdet, men som sagt med 300 
kjt/døgn på forbindelsen til Sjetnmarka.  
Internt i Sjetnmarka er det beregnet med envegsregulering i Parallellen og Paul Skolemesters veg 
og 800 kjt/døgn i begge vegene. Videre er benyttet 1500 kjt/døgn i Lunderhaugen mellom Paul 
Skolemesters veg og Parallellen.  
 
Støyberegningene viser at situasjonen blir tilnærmet den samme i Parallellen og Paul Skolemesters 
veg før og etter en utbygging, mens en kan forvente en økning i støy, først og fremst i krysset 
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Lunderhaugen/ Parallellen. Hvis en velger å tillate privatbiltrafikk mellom Hallsteingårdgård og 
Sjetnmarka, bør det stilles krav til støyskjerming av de mest berørte eiendommene. Støynivået 
øker med 3-4 dB fra et på forhånd lavt nivå på denne delstrekningen av Lunderhaugen. I Paul 
Skolemesters veg vil trafikken beregningsmessig reduseres med 100 kjt/døgn, som i praksis ikke er 
merkbart. I Parallellen øker trafikken ved innføring av den omtalte envegsreguleringen fra 500 til 
800 kjt/døgn, dvs. 2-3 dB økning fra et lavt nivå. Knapt noen boliger i disse vegene i Paul 
Skolemesters veg og Parallellen får støynivå på Lden > 55 dB ved mest utsatte fasade. 
John Aaes veg vil få en økning tilsvarende rundt 2400 i ÅDT fra Hallsteingårdgård. Langs John Aaes 
veg ligger det pr. i dag en del boliger innenfor gul støysone. Noen boliger vil få en forverret 
situasjon som følge av den utbygging som nå pågår på Tiller øst. 
Det er etter 1. gangs behandling gjennomført nye vurderinger av støysituasjonen langs ny 
samlevei (forlengelsen av Harald Torps vei) og John Aaes veg. Vurdering er gjort med beregning av 
støydata for punkter langs tilliggende bebyggelse, både på uteplass og ved fasade i hhv 1,5 og 4 m 
høyde. Hensikt med vurdering er å skaffe økt kunnskapsgrunnlag for vurdering av hvorvidt 
reguleringsplan for Hallsteingårdgård utløser krav om skjerming av eksisterende boliger langs disse 
vegene. I vurdering er tilskudd av støy fra Hallsteingårdgård vurdert mot nullalternativet, dvs. 
dagens situasjon inklusive godkjente utbygginger langs Tiller-ringen. 
Dokumentasjon viser at støysituasjon langs John Aaes veg vil endres, men at utbygging av 
Hallsteingårdgård isolert sett ikke utløser tiltak langs John Aaes veg etter gjeldende regelverk 
(T1442/2012). For boliger langs ny samleveg vil Hallsteingårdgård utgjøre praktisk talt all trafikk, 
og nødvendige tiltak for skjerming etter dagens regelverk skal gjennomføres som del av 
vegutbygging. Idet anleggstrafikk går langs denne vegen skal tiltakene gjennomføres i start av 
utbygging. Dette er fastsatt i reguleringsbestemmelsene. 
 Støy innefor planområdet 
I planområdet for Hallsteingårdgård har boligene tilfredsstillende støynivå på felles uteareal. Noen 
leiligheter nærmest de mest trafikkerte internvegene har i utgangspunktet støynivå over 55 dBA 
på fasade parallelt med vegen, og til dels inn på fasade vinkelrett på nærmest vegen (som har 
vinduer mot støyfølsomme rom). Dette kan i stor grad avbøtes ved å bygge korte skjermvegger 
parallelt med støykilden, evt delvis innelukking av balkong som vil dempe støy på private 
uteplasser, og utenfor rom med støyfølsom bruk oppover i etasjene. 
Luftforurensing 
Planen innebærer ikke tiltak som gir lokal luftforurensing. Et relativt tett boligområde med god 
tilgang til kollektivtrafikk og gode gang/sykkelveger mot sentrum bør bidra i en utvikling mot 
mindre utslipp fra transport og oppvarmingskilder. 
Beredskap og ulykkesrisiko 
Utbygging av Hallsteingårdgård vil i vesentlig grad forbedre adkomstsituasjonen til Sjetnmarka og 
Hallsteingårdgård i en krisesituasjon, idet det etableres en ny hovedadkomst til området. Planen 
gir ingen nye ulykkesrisiki. 
Folkehelse 
Området har ingen kjente risikofaktorer for boligbebyggelse i et folkehelseperspektiv.  
Tilgjengelighet til uteområder 
Uteromsveilederens krav til uteoppholdsarealer innenfor byggeområdene vil sikre god 
tilgjengelighet til uteoppholdsarealer i umiddelbar nærhet av boligene. Med Nidelva og 
grøntområdene mot øst, og betydelige grønne arealer inne i boligbebyggelsen, vil tilgangen til 
uteområder med gode og varierte kvaliteter være svært god. 
Reguleringsplanen vil bidra til en vitalisering av Sjetnmarka som bydel. Reguleringsplanen vil gi en 
betydelig boligproduksjon i Trondheim kommune, i tillegg barnehage, ny veg samt betydelige 
arealer for rekreasjon og lek for beboere i Sjetnmarka.  
Et av hovedfokusene i planprosessen har vært å planlegge på en slik måte at det nye boligområdet 
blir en integrert og naturlig del av dagens Sjetnmarka.  
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En utvikling av turvegnettet i samsvar med KPA er viktig, samtidig som man tar hensyn til de 
naturverdiene som finnes i tilknytning til Nidelvkorridoren. Traseer er vist på illustrasjonsplanen, 
og bruk av områdene er angitt i planbestemmelsene. 
Fare for ras og skred 
Geoteknikk er redegjort for i eget vedlegg, og dokumenterer at områdestabiliteten i området er 
ivaretatt. Det er ikke risiko for ras som følge av tiltaket eller ras oppstrøms for området. Spesielle 
hensyn til kvikkleiresone nordøst i området er ivaretatt i planen ved krav til dokumentasjon av 
løsning før tillatelse til tiltak kan gis. 
Fare for flom 
Hallsteingårdgård har et begrenset nedslagsområde for nedbør, og det er ikke områder oppstrøms 
som kan gi flomsituasjoner. Området har naturlig fall mot nord - mot Nidelva. Ivaretakelse av 
naturlig flomvei i lavbrekk sommer og vinter er stilt krav om i bestemmelsene, § 7.3. 

Avveiing av konsekvenser 
Hallsteingårdgård vil gi et viktig bidrag til boligutbyggingen i Trondheim. Området ligger tilknyttet 
Sjetnmarka, og kan både dra nytte av og bidra til å bygge opp om det gode lokalmiljøet. Det er 
først og fremst biladkomst til området som kan medføre negative konsekvenser. Planforslaget tar 
sikte på å minimalisere de uheldige virkningene.  
Trafikale konsekvenser av tiltaket i eksisterende Sjetnmarka har vært gjenstand for betydelig 
diskusjon i løpet av planarbeidet. Trafikkvurderingene som er gjennomført har satt forutsetninger 
om en begrenset trafikk gjennom Sjetnmarka som følge av utbygging, og planforslaget innebærer 
tiltak som skal sikre slik begrensning. Dette innebærer enveiskjøring av eksisterende gater (Paul 
Skolemester veg og Parallellen), punktvis reduksjon av kjørebredde i Lunderhaugen og kjøreveg fra 
Lunderhaugen og inn mot Hallsteingårdgård, samt mulighet for stenging av sistnevnte veg med 
pullert/bom.  
For å sikre en oppfølging og evaluering av trafikal utvikling, er det satt rekkefølgebestemmelser 
om evalueringstidspunkter i løpet av byggetida. I evalueringsgruppe skal Byplankontoret, Politiet 
og lokale representanter delta. Dette er stilt krav om i planbestemmelsene.  

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det er satt av tomt til barnehage, som kommunen må erverve dersom det skal være en kommunal 
barnehage. Ved en eventuell ungdomsskole innenfor planområdet, vil kommunen få betydelige 
utgifter. 
Planen medfører behov for utviding av skolen i Sjetnmarka. Det er indirekte en kommunal utgift 
ved planarbeidet.  
Opparbeiding av infrastruktur knyttet til planen er satt som rekkefølgekrav. Kommunen kan 
imidlertid påregne kostnader til drift av de offentlige anleggene i årene framover. Dette gjelder ny 
samlevei og gang- og sykkelvei gjennom området, samt offentlige friområder/park sentralt i 
planområdet, idrettsbane og skileikområde (kan skje i samarbeid med lokale idrettslag).  
 
Planen gir et betydelig antall nye boliger til byen, og kostnadene til drift av den infrastruktur som 
utbyggingen medfører, virker beskjedne sett i lys av det antall beboere de skal betjene.  
 

5. OPPSUMMERING INNKOMNE MERKNADER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

Under følger en oppsummering av høringsuttalelsene som kom inn i forbindelse med offentlig 
ettersyn. Rådmannens kommentarer er angitt i kursiv.  
 

i. Fylkesmannen i Sør Trøndelag, samordnet uttalelse 

FMST: Minimumskrav boenheter. Krav om egengodkjenning. Det må innarbeides krav som sikrer 
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minimumskrav tilsv. KPA. 
Det settes krav til at området til enhver tid skal oppfylle min 6.0 boliger/da innenfor utbygde 
byggeområder.  

FMST: Presisering av §4.8 og §4.9 mhp støy. Krav om egengodkjenning. 
 Presiseringer tas inn. 
SVV: Av hensyn til trafikksikkerhet må Alt B i eksisterende veger nyttes. Krav om egengodkjenning. 

Alternativ B går videre til sluttbehandling.   
Fortau i Paul Skolemesters veg og Parallellen etableres i forbindelse med bolig nr.300. Sett i 
sammenheng med at innsigelsen påpeker vekst av myke trafikanter som følge av Hallsteingård, 
virker det rimelig å knytte krav om opparbeidelse til de myke trafikantene er etablert i området.   
SVV: Bussholdeplass o_KH1 må flyttes ut av kurve. Krav om egengodkjenning. 

Tas til følge. Holdeplass er flyttet til rettsrekk foran BB5. Busskur bør plasseres på BB5 sin side 
av vegen. 

SVV: §4.8 Må omarbeides. Krav om egengodkjenning. 
 Presiseringer tas inn slik de er formulert av FMST. 
SVV: §9.4 Støyskjermingstiltak må endres. 

Nødvendige støyskjermingstiltak skal gjennomføres både for ny og eksisterende bebyggelse 
innenfor planen. I tillegg skal det gjennomføres støyskjermingstiltak for de av de eksisterende 
boligene som havner i gul støysone som følge av ny veg fra John Aaes veg til Hallstein.  

FMST: Overskytende matjord benyttes primært til jordbruksformål. Faglig råd 
Bestemmelsene er skjerpet på dette punktet. 

FMST: Anbefaler vegløsning B. Faglig råd 
 Alternativ B går videre til sluttbehandling.   

FMST: Funn i Geotekniske undersøkelser synliggjøres bedre i bestemmelser. Faglig råd. 
 Imøtekommes. 
NVE: Bestemmelser om hensynssone kvikkleire bør henvise direkte til geotekniske vurderinger. 
 Presiseringer er tatt inn.  
 

ii. Fylkesmannen i Sør Trøndelag, egen uttalelse 

Krav og råd er medtatt i samordnet uttalelse, se pkt 1. 
iii. Statens Vegvesen 

Krav er medtatt i samordnet uttalelse, se pkt 1. 
Faglig råd: Trafikktall ved eventuelt valg av åpen trafikkløsning mellom områdene bør gjennomgås 
på nytt. Det stilles tvil til at forutsetning om 5 % interntrafikk er realistisk. 

Det er benyttet erfaringstall og tilgjengelige trafikkmodelleringer. For å imøtekomme usikkerhet 
vedrørende dette foreslås en bestemmelse som kan evaluere trafikktall underveis i utbyggingen.  
 

iv. NVE 

Krav er medtatt i samordnet uttalelse, se pkt 1. 
Det presiseres at det ikke er forutsatt ballbane innenfor kvikkleiresonen.  
 

v. Fylkeskommunen 

Faglig råd: Vegalternativ B er å foretrekke. Minner om aktsomhetsplikten ift kulturminner i 
grunnen.  
 Alt B er lagt til grunn. 
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vi. Politiet 

Trafikal åpenhet er ønskelig mellom Sjetnemarka og Hallsteingård. Stenging av 
kjørevegforbindelser mellom områdene er uheldig, spesielt av hensyn til barn og unge med 
funksjonshemminger. Reelt sett vil også mange andre ville nytte bil i lokal trafikk. 
Omkjøringsalternativer ved sperret løsning blir utfordrende, både skilting og ved økt 
transportbehov. Utbygging kan gi behov for tiltak langs Ivar Skjånes´s veg, av hensyn til skoleveg til 
Hårstad skole. 

Stenging opprettholdes som mulig løsning i planforslaget. Personer med særskilte behov kan 
sikres tilgang til styring av pullerter på gitte tider. Det er tatt inn rekkefølgekrav om evaluering 
av løsning. Skilting må utformes på en god måte, men krever ikke hjemmel i reguleringsplanen.  
 

vii. AtB 

Begge vegalternativer gir gode forutsetninger for framtidige ruter i Sjetnemark/Hallsteingård. 
Uansett alternativ må store deler av dagens trase beholdes for å sikre akseptable gangavstander til 
holdeplass. Dersom Parallellen skal fungere som kollektivgate må vegbredde i alt A økes til 6 
meter. Anbefaler bruk av fartsputer isteden for humper.  Foreslått bruk av pullerter er ok for AtB 
såfremt disse sikrer fremkommelighet for buss. Ingen erfaring med dette i Trondheim/Midt-Norge 

Alternativ B med enveiskjøring gjør gatene egnet for buss. Reguleringsplanen regulerer ikke 
retning på enveiskjøring. Fartsputer og humper styres ikke i regplan. Forslag om pullerter 
opprettholdes. 
  

viii. Kirkelig fellesråd  

Revidert plankart medtar egen kjøreadkomst til driftsgård for Tiller kirke. Løsningen er godkjent 
av Kirkelig fellesråd. 
 

ix. Sjetne Grendalag 

Anleggstrafikk kan ikke gå på dagens veinett 
 Dette er ivaretatt.  
Utbyggingsperioden må sikres mhp Støv og Støy 
 Ivaretatt, også iht presiseringer fra FMST.  
Kryssene Alf Godagers veg/Mikkelveien, Paul Skolemesters veg/Lykkmarka og 
Parallellen/Lykkmarka må gis tiltak for å bli trafikksikre kryss 
 Forutsettes varetatt i plan for Sjetne skole.  Dette er utenfor plangrensen.  
Trafikkløsning alt A for eksisterende vegnett ønskes 
Alternativ B er valgt.Fysisk sperre på vegnett mellom Sjetnemark/Hallsteingård i rushtidene. Må 
etableres helt fra start. 

Åpningstider hjemles ikke i plan, men må sikres i skilting. I tillegg er det lagt inn 
rekkefølgebestemmelse om å evaluere løsning. 

Etablering av "Trygg skoleveg" for beboere på Hallsteingård. 
 Skoleveien blir trygg. 
Dagens busstrase bør beholdes, utvides med ny rute via adkomstveg til Tiller 
 I tråd med AtB sine innspill og i tråd med planforslag.  
Ny U-skole med flerbrukshall bør etableres på Hallsteingård. 

Alternativer for dette er vist i mulighetsstudie for skoletomter. Disse reguleres med kombinert 
formål for å ivareta evt skoleutbygging. Flerbrukshall inngår i utredning.  

Ønsker 7-er bane utvidet til 11. 
Plassering av 7’er bane er utfordrende nok i forhold til skrånende terreng. En enda større 
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ballflate vil øke de terrengmessige utfordringene.   
Ønsker skiløypetrase langs Nidelvkorridor opp mot Tiller bru.  

Denne traseen er hjemlet fram til plangrensen. Denne tas imidlertid ikke inn i plan eller 
bestemmelser.  

Gårdstunet bør bevares i sin helhet, også fjøsbygg. 
Fjøset er ikke registrert med antikvarisk verdi på byantikvarens kart. Planforslaget bevarer 
våningshuset og tjenesteboligene, som bidrar til historisk forankring og stedsidentitet.  

Det bør utbygges omsorgs og servicetilbud for aldersgruppe 75+ i området. 
Flere byggeområder er regulert til bolig/tjenesteyting, og kan romme slike funksjoner.  

x. Sjetne Arbeiderlag 

Høringsinnspill er likelydende med innspill fra Sjetne Grendelag, se pkt 9.  
 

xi. Fortidsminneforeningen 

Eksisterende gårdstun, inklusive driftsbygning bør beholdes av hensyn til helheten i anlegget. 
Se uttalelse ix. 
 

xii. Sameiet Sjetne Park 

Skoletomt på Hallsteingård. For å redusere press på dagens skoletomt bør det reguleres ny 
skoletomt i utbyggingområdet. 

Planen sikrer at aktuelle tomter kan benyttes som U-skole ved evt vedtak om dette. 
Flerbrukshall inngår.  

Ønsker 7-er bane utvidet til 11. 
 Forslag løsning: se svar til grendelaget. 
Gjennomkjøringstrafikk. Ved eventuell åpen trafikkløsning mellom områdene betviles estimat på 
5% interntrafikk som realistisk. Kun fysisk sperring kan holde interntrafikk nede. 

For å sikre at et estimat på 5% ikke slår uheldig ut, foreslås det å evaluere trafikkløsningene 
underveis  - se for øvrig kommentar til  uttalelse iii.  
 

xiii. Nabo Parallellen , Tetlie 

Ønsker nærmere avklaring av konsekvenser av vegalternativene i Parallellen krever avståelse av 
grunn. 

Det er ikke forutsatt avståelse av grunn, dette framkommer også av planbeskrivelse.  
 

xiv. Nabo Lunderhaugen, Nesje 

Ønsker tiltak for å sikre naboskap til planlagt renovasjonssentral. Dette går på bearbeiding av 
landskap og bygning slik at den i størst mulig grad dempes. 

Tilføyelse på reguleringsbestemmelse 5.11: Mot tilliggende eksisterende bolig skal det gjennom 
terreng og vegetasjonsmessige løsninger sikres at visuell virkning av anlegget reduseres. 
 

xv. Beboere i Parallellen og Nedre Sjetnhaugan. 

Trafikkregulering i anleggsperiode - alt via John Aaes veg. 
 Ivaretatt i plan  
Trafikkregulering etter byggeperioden. selv med evt trafikkregulering mellom områdene i 
rushtidene, vil det bli betydelig økt trafikk gjennom Parallellen og Nedre Sjetnhaugan. Ber om at 
det utredes andre alternativer hvor trafikken fordeles mellom flere gater. 

Nedre Sjetnhaugan er i dag blindvei med tilrettelagt bredt ensidig fortau. Den vil få økt trafikk 
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av syklende og gående, men ikke nye kjørende. Vegen har utforming som ivaretar dette på en 
god måte og vil på ingen måte nå sine kapasitetsgrenser i ny situasjon. Parallellen vil ha en 
trafikkøkning, men ikke en som kan anses som stor - hverken sett i forhold til kapasitetstall for 
slike veger eller i forhold til sammenlignbare veger i Trondheims boliggatenett. 
 

xvi. Idrettsrådet 

Anbefaler ny U-skole med kommunal flerbrukshall på Hallsteingård. Ny U-skoletomt bør ha arealer 
til mangfold av utendørs aktiviteter. 

Planen sikrer at aktuelle tomter kan benyttes som U-skole ved evt. vedtak om dette. 
Flerbrukshall og behov for utendørs arealer med god kvalitet inngår.  

Foreslått 7-er bane bør utvides til 9-er bane. Uansett løsning må den ha kunstgress. 
 Se svar til grendelaget. 
Barnehagetomt bør reguleres slik at den har sokkeletasje for aktivitetsrom for mindre 
areal/høydekrevende idretter, feks kampsort og dans. 
Tomt for barnehage egner seg ikke for sokkelbygg.  Planen hjemler normal størrelse for barnehage 
uten tilleggsfunksjoner.  Evt idrettsbruk av rom må trolig begrenses til bruk av barnehagens 
"normale " rom. Andre funksjoner bør tenkes inn i andre bygg, f.eks U-skole. Vedlegg 
 

Juridiske dokumenter: 
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