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OVERORDNEDE PREMISSER:

BELIGGENHET

Halstein gård ligger innerst i Sjetnemarka omkranset av eksisterende
boligbebyggelse i vest-nordvest, Nidelva, Nidelvkorridoren og
jordbrukslandskap i øst-nordøst og braƩ e, skogkledte åser opp mot
Tillerplatået i sør.

Sjetnemarka og Halstein ligger på et eget “platå” ned fra
Tillerområdet med sine urbane Ɵ lbud og opp fra Nidelva med
Ɵ lgrensende jordbrukslandskap. Veien inn Ɵ l området går i dag fra
vest fra høydenivå som ved Tiller og ned Ɵ l Sjetnemarka. Området
er “selvforsynt” med barneskole, barnehager, dagligvarehandel,
grendahus, ballbane og lysløype.

Nidelva og nidelvkorridoren gjør at man har naturen teƩ  på samƟ dig
som det er kort avstand Ɵ l Tiller med stort Ɵ lbud av handel og næring.
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OVERORDNEDE PREMISSER:

TOPOGRAFI

Halstein gård ligger innerst i Sjetnemarka og er omgiƩ  av grønt
på tre kanter. Adkomst med bil skjer i dag gjennom ekeisterende
boligområde.

Åkerlandskapet som omgir Halstein gård avgrenses av braƩ e
skogkledte rygger mot Tiller i sør, braƩ  skrent med teƩ  skog ned mot
Nidelva i øst, Storhaugen med teƩ  skog i nordvest og Haldor Flatens
veg og eksisterende bebyggelse i vest.

Fra Storhaugen og sørover ligger et høybrekk som strekker seg
gjennom hele rommet og danner et vannskille i området. Fra sør og
nordøstover går et lavbrekk mot Nidelva. Lavbrekket starter først
svakt, men blir mer og mer markant mot nord. Sør i området ligger
også en drensgrøŌ  for drenering av åkeren.

Storhaugen ligger som et landemerke i Sjetnemarka og er et mye
brukt turmål for barnehager og beboere i området. Vegetasjonen
på haugen er teƩ  med en lysning og skogslekeplass på toppen. Pga
vegetasjonen er utsikten fra Storhaugen begrenset.

Åkerlandskapets åpenhet gjør naturlig nok området oversiktlig i dag
og særlig fra de høyeste områden langs yƩ erkantene i nord, øst og sør
får man god oversikt over jordene og også Ɵ l en viss grad områdene
rundt. Fra høyden bak gårdstunet kan man se spiret på Tiller i kirke
i sør og fra høyden i det sørøstlige hjørnet av åkeren har man god
sikt mot boligområdet i Sjetnemarka og Nedre Sjetnanhaugen som
munnner ut i Haldor Flatens veg.

Der de to ryggene møtes oppe på Tillerplatået gir små gløƩ  i
vegetasjonen Ň oƩ  utsikt nordover mot Trondheim. Det er her
pilgrimmene får et første glimt av Nidarosdomen når de kommer
sørfra langs pilgrimsleden. Den teƩ e vegetasjonen begrenser
imidlerƟ g utsikten Ɵ l små glimt langs sƟ ens forløp.



OVERORDNEDE PREMISSER:

ROMDANNELSER

Hele åkerlandskapet knyƩ et Ɵ l Halstein gård framstår som et stort
rom tydelig avgrenset av de markante terrengformene og den
teƩ e vegetasjonen i sør, øst og nord og av Haldor Flatens veg og
eksisterende bebyggelse i vest.

Terrengformene i åkerlandskapet og selve gården med sine bygg er
igjen med på å dele det store rommet inn i Ň ere og mindre rom og
deĮ nere steder i rommet.

Vegene inn Ɵ l området i vest, Ɵ lgrensende boligområde i nordvest
og lavbrekket med sƟ  ned Ɵ l Nidelva i nord oppleves som veier ut av
området, ellers oppleves veggene i rommet som teƩ e og lukkede.

Nidelva oppleves ikke som en del av rommet i åkerlandskapet
i dag. DeƩ e skyldes både den store høydeforskjellen og den
teƩ e vegetasjonen. I nord hvor fallforholdene er noe slakere og
vegetasjonen er mindre teƩ  fører små sƟ er ned Ɵ l elvebredden.



OVERORDNEDE PREMISSER:

LOKALKLIMA

Store deler av åkerlandskapet er i dag solfylt det meste av dagen, men
de braƩ e ryggene med teƩ  vegetasjon i sør tar sol fra de sørligste
deler på dagƟ d og området inn mot Storhaugens østside ligger i
skyggen på eƩ ermiddag/kveld.

Framherskende vindretning vintersƟ d er sør/sørvest. Åsene og
vegetasjonen opp mot Tiller skjermer planmrådet godt for denne.
SommersƟ d  kommer framherskende vindretning fra nord/nordøst,
pga. teƩ  vegetasjon er område også relaƟ vt godt skjermet for denne.

Nidleva som renner forbi fungerer som en korridor for kald luŌ , men
fordi denne ligger en god del lavere enn planområdet og skråningen i
mellom er dekket av teƩ  vegetasjon påvirker kaldluŌ strekken her mest
sannsynlig ikke planområdet. De laveste delene av åkerlandskapet
kan imidlerƟ d fungere som en kuldegrop pga. den teƩ e vegetasjonen
rundt og utluŌ ing her fra vil være vikƟ g ved etablering av nyƩ
boligområde. Det ligger godt Ɵ l reƩ e for å få Ɵ l utluŌ ing parallelt med
rådende vindretning og i fallertningen i lavbrekket.

Asplan Viak har uƞ ørt en egen klimastudie for området i
reguleringsarbeidet. DeƩ e presenteres i et notat datert 09.04.2014.



OVERORDNEDE PREMISSER:

RAMMER/FØRINGER

Det er noen linjer og avgrensninger i området som gir klare føringer
for bebyggelse og struktur på området:
Nidelvkorridoren er overordnet  premiss - grense for bebyggelse mot
Nidelva.
Vannledning gjennom området kan ikke overbygges med bebyggelse.
Med sin trasè fra Haldor Flatens vei Ɵ l Nidelva kan den imidlerƟ d
bli en god gang/sƟ forbindelse fra bebyggelsen Ɵ l nidelvkorridor og
rekreasjonsarealer
Spillvannsledning gjennom området er en dyptliggende hovedledning
med 2,7m diameter. Denne kan overbygges, og vil være naturlig
Ɵ lkoblingspunkt for spillvann fra området. Kriterie er 1 eller 2 sentrale
Ɵ lkoblingspunkt, og selvfall Ɵ l disse vil være ønskelig
Kvikkleieresone ved Nidelva er ikke byggbar uten spesielle Ɵ ltak, og
antas benyƩ et for uteoppholdsfunksjoner.



OVERORDNEDE PREMISSER:

PILGRIMSLEDEN

Pilgrimsleden går sørfra forbi Tiller kirke langs veger og gangveger
før den tar av inn på sƟ  og ned langs den sørvestlige ryggen mot
Sjetnemarka og Halstein. På toppen av ryggen får pilgrimene det
første glimtet av Nidarosdomen gjennom et gløƩ  i vegetasjonen. I
Sjetnemarka går leden langs Haldor Flatens veg i retning Øvre Leirfoss
før den fortseƩ er på Mellomfossveien langs Nidelva.

Vi foreslår en omlegging av Pilgrimsleden langs den sørøstre ryggen.
Her går sƟ en ut i Nidelvkorridoren og kommer ned i det sørøstre
hjørnet av dyrkamarka ved Halstein. Herfra kan leden følge toppen av
skrenten ned mot Nidelva før den føres ned Ɵ l elvebredden og Nidelva
og videre Ɵ l Øvre Leirfoss.



OVERORDNEDE PREMISSER:

GANGFORBINDELSER OG MÅLPUNKTER

Gangforbindelser mellom Halstein gård og sentrale funksjoner
som skole og buƟ kk i Sjetnemarka går i dag på fortau i boliggatene
gjennom eksisterende boligområde. Nedre Sjetnanhaugen utpeker seg
som den mest egnede gangforbindelsen, da deƩ e er blindveg og den
mest sentrale av de tre forbindelsene øst-vest.

Mellom Halstein og Tillerplatået gjør de store terrengforskjellene
med de braƩ e åsene at forbindelsen i dag er begrenset. Det går smale
ƐƟ er langs ryggene fra Halstein og sørover, samt Ň ere sƟ er/snarveger
fra eksisterende boligområde og opp mot boliger, ungdomsskole
og idreƩ sanlegg på Tiller. Gjennom Nidelvkorridoren går også Ň ere
ƐƟ forbindelser sørover.

Kontakten mellom planområdet og Nidelva er begrenet pga. den store
høydeforskjellen og det braƩ e, teƩ  vegeterte terrenget. I nordre del er
terrenget noe slakere og her fører smale sƟ er ned Ɵ l elvebredden og
videre forbidnelser mot Øvre Leirforss og videre ned langs Nidelva.

Pilgrimsleden går i dag forbi Tiller kirke og ned langs den sørvestre
ryggen mot Sjetnemarka/Halstein før den fortseƩ er langs Haldor
Flatens veg, ned mot Øvre Leirfoss og videre langs Mellomfossveien.

Inne på dyrkamarka er det naturlig nok begrenset med ferdsel
sommers Ɵ d. Opp Ɵ l gårdstunet går i dag en gruset kjøreveg og videre
derfra går en traktorveg mot øst over dyrkamarka og en sƟ  opp Ɵ l
toppen av Storhaugen hvor det er etablert en skogslekeplass. Denne
ƐƟ en brukes Ň iƫ  g av barnehager og beboere i området.

Det er også noe ferdsel Ɵ l fots langs randsonen av dyrkamarka
der hvor lysløypa går vinters Ɵ d. SƟ en gjennom Nidelvkorridoren
og ned langs den sørøstre ryggen fra Tiller møtes og kommer ut i
åkerlandskapets sørøstre hjørne hvor man får en Ň oƩ  utsikt og god
oversikt over hele området.



OVERORDNEDE PREMISSER:

SKILØYPER, EKSISTERENDE

I dag ligger en lysløype langs randsonen av dyrkamarka ved Halstein
gård. Denne kjøres med løypemaskin og benyƩ es Ɵ l trening og
skirenn for yngre årsklasser i Sjetne ILs langrennsavdeling. Skråningen
lengst sør i området benyƩ es Ɵ l skileik og her ligger bl.a. en gammel
hoppbakke.

Oppe på Tillerplatået ligger også en lysløye i form av en liten
rundløype. I nyere reguleringsplaner som grenser inn mot deƩ e
området er det regulerg inn skiløyper som knyƩ er seg Ɵ l denne
lysløypa. Det er i dag ingen forbindelse mellom lysløypa på Tiller og
ved Halstein gård.



OVERORDNEDE PREMISSER:

SKILØYPER, FRAMTIDIGE

Ved etablering av veger og boliger på Halstein vil eksisterende
rundløype bli mindre sammenhengende i vestre del pga. behov for
kryssing over/under veger. Den romslige Nidelvkorridoren i øst  og
nord gir imidlerƟ d godt med rom for en videreføring av lysløype kjørt
med løypemaskin langs randsonen. SamƟ dig legges det Ɵ l reƩ e for
forbindelser gjennom grøntdrag internt i området.

En sammenkobling mellom skiløypene ved Haltsein og Tiller vil også
være mulig via Ň ere tras eer. BraƩ e, tråkkede/scooterkjørte

løyperlangs ryggene opp fra Halstein, eller
preparerte løyper gjennom nidelvkorridoren.



OVERORDNEDE PREMISSER:

NATURTYPER
Naturtypeutredning langs ryggene i sør

I forbindelse med planlegging av ny veg fra Tillerplatået og ned Ɵ l
Halstein er det foretaƩ  en utredning av naturmiljøet på de to ryggene
sørvest og sørøst for dyrkamarka på Halstein. Utredningene er
presentert nærmere i notat datert 30.09.2013.

Kort oppsummert  viser utredningen at begge ormådene består av
gråor-heggeskog med innslag av selje bjørk, rogn og gran. Lengst
øst i den sørøstlige ryggen ligger også et felt med plantet gran.
De to lokalitetene (SØ og SV) har noe ulik kulturpåvirkning og den
sørøstre ryggen framstår som mest intakt og med størst variasjon
og artsmangfold. Den sørøstre ryggen er vurdert å ha den mest
verdifulle naturtypen og er giƩ  verdien A - svært vikƟ g. Naturtypen på
den sørvestre ryggen er vurdert som noe mindre verdifull og er giƩ
verdien C - lokalt vikƟ g.Ortofoto som viser naturtypelokalitetene med gråor-heggeskog som beskrives nærmere i eget notat datert 30.09.2013

Bildet viser åkerlandskapet og overgangen mellom gråor-heggeskog og plantet granskog i skråningen opp mot Tiller.



OVERORDNEDE PREMISSER:

INNFARTSVEG
Ny veg inn Ɵ l området

Det er i planarbeidet  vurdert mange alternaƟ ve vegføringer for den
nye vegen ned Ɵ l Halsteinområdet. De to hovedalternaƟ vene som
har vært aktuelle å utrede nærmere har vært alt.1 hvor vegen føres
nordøstover ned langs den sørøstre ryggen og alt.3 hvor vegen legges
dypere i øvre del og tas ned i overgangen mellom de to ryggene. Et
alternaƟ v med å føre vegen ned rundt den sørøstre ryggen og inn i
sørøstre del av dyrkamarka har også vært inne Ɵ l vurdering, men ble
forkastet pga. inngrep i Nidelvkorridoren.

Alt. 1 skrår gradvis ned langs den sørøstre ryggen før den treī er
dyrkamarka Ɵ lnærmet på dagens høydenivå i den sørøstre delen
av området. Denne løsningen gir noe mindre skjæring gjennom
den sørvestre ryggen og mindre fylling på den nedre Ň ata.
Naturmiljøregistreringene viser at denne løsningen gir middels Ɵ l
stor negaƟ v konsekvens for naturmiljøet. Løsningen gir også et stort
overskudd av masser fra skjæring.

Alt.3 skjærer seg noe dypere ned i den sørvestre ryggen for så å
svinges raskere av i nord og nordvestlig retning. Denne løsningen gir
større terrenginngrep i form av skjæring i øvre del og fylling nede på
dyrkamarka, men også bedre massebalanse enn alt. 1.  Løsningen gir
også kortere vegstrekning og vegen”lander” nærmere eksisterende
boligbebyggelse i Sjetnemarka.  Inngrepet ved deƩ e alternaƟ vet er
vurdert å gi liten Ɵ l middels negaƟ v konsekvens for naturmiljøet.

Begge alternaƟ vene vil føre Ɵ l store endringer i landskapet på
Halstein, men ut ifra en samlet vurdering av bl.a. naturmiljø,
massebalanse, landsksapsbilde og lengde på vegen er alt. 3 vurdert
å være den beste løsningen. Fylling og skjæring må formes slik at det
Ɵ lpasses terrenget rundt i den nye situasjonen.

AlternaƟ v 1

AlternaƟ v 3



OVERORDNEDE PREMISSER:

LANDSKAPSKONTEKST
Plassering av hovedlinjer i framƟ dig bebyggelsestruktur
Nord-Sør

Nord-sør i området er det to vikƟ ge landskapstrekk som bør ivaretas og være synlig i byddeområdet: Høybrekket fra Storhaugen og sørover mot Tiller, og Lavbrekket på østre del av dyrkamarka , nedover mot Nidelva.
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