ALTERNATIV 1
ALTERNATIV 2
ALTERNATIV 3

ALT 1

Beskrivelse:
Ny adkomsveg fra Jon Aaes veg i sør for området. Adkomstvegen
legges ned langs den nordvendte skråninga for å ligge mest mulig på
dagens terreng. Stigning 7,9% iht gjeldende regelverk.
Vegen kommer ned ganske sentralt i det nye området, og vil
tilrettelegge for enkle adkomstløsninger.
Området får en mer logisk organisering med offentlig veg sentralt
gjennom området.
En lengre offentlig veg enn nødvendig for de i eksisterende bydel som
vil opp til Tiller.
Offentlig veg som går gjennom byggeområdet vil gi et annet preg og
trafikkbilde.
Vegen går gjennom det mest sentrale området, som har sol hele
dagen. Dette arealet bør benyttes til mest mulig boligareal.
Løsningen vil gi behov for å regulere fysiske sperrer, slik at kun bussen
har gjennomkjøringsmulighet.
Det kan bli aktuelt med en bussholdeplass sentralt i området.
Forhold KPA/Nidelvkorridoren:
Vegen vil komme noe innenfor naturtypeverdi A (se grønt areal over).
Ingen verdifulle enkeltarter, men arealet anses som viktig i
sammenheng med Nidelvkorridoren for øvrig.
Vegen vil fra sør gå gjennom areal som i KPA er avsatt til grøntstruktur.
NB! Vegen var en premiss i forbindelse med KPA-prosessen.

ALT 2

Visuell virkning
Se visualisering av hvert vegalternativ i eget hefte.
Landskapsmessig virkning
Vegen legges inn mot eksisterende terreng / den gamle raskanten i øst.
Tilsynelatende stort inngrep, men når åsryggen revegeteres vil vegen
inngå som en naturlig del av landskapet.
Størst endring i "gjennomslaget" oppe på pynten.
Kan optimalisere bruk av fylling på nedsiden av vegen, framfor skjæring
på oversiden og dermed redusere inngrep i åssida.
Vegen må komme tungt inn i området, slik at vegen blir liggende så lavt
som mulig i åsryggen og slik at vegen treffer terrengnivået godt der
hvor det blir byggeområder.
Tydelighet/lesbarhet i overordnet kjøremønster.

Sikker skolevei/gangforbindelser:
De "søndre" boligområdene må krysse den nye vegen, før de kommer
til Halldor Flatens veg. Kan alternativ gå ned direkte til Flatens veg og
gå Parallellen eller Nedre Sjetnhaugan

Visuell virkning
Se visualisering av hvert vegalternativ i eget hefte.

Beskrivelse:
Adkomstvegen legges i en direktelinje ned mot den sentrale delen av
byggeområdet, men med kriterie om å minimere skjæringene i søndre
del av traseen. Konsekvensen av dette er større fyllinger på nordre del.
Nedre del legges på fylling for å oppnå jevn stigning på traséen.
Stigning 7,9% iht gjeldende regelverk.
Vegen kommer raskt ned til byggeområdene i sør og Sjetnmarka bydel.
Vil gi en visuell kontakt med Sjetnmarka, og vil være en mer
sammenbindende veg enn de andre alternativene.
Vegen vil nyttegjøre seg overskuddsmasser fra skjæring, men omfang
av fylling kan gi utfordringer i forhold til tilpasning til tilliggende
byggeområder og tilkjøring av byggbar fyllmasse.
God mulighet for å etablere gang/sykkelveg i et eget nivå.
Fornuftig å plassere vegen nærmest mulig skråning i sør, hvor det
likevel er utfordrende boligareal i forhold til sol.
Off.veg vil gå utenom de kvalitativt beste boligområdene.
Løsningen vil gi behov for å regulere fysiske sperrer, slik at kun bussen
har gjennomkjøringsmulighet. Gir gunstig "møtepunkt" for eksisterende
og ny bydel. Kan tilrettelegge for noe møtepunkt mellom bydelene.
Forhold KPA/Nidelvkorridoren:
Vegen vil ikke berøre Nidelvkorridoren eller naturtype A. Naturverdiene
er kartlagt og arealer i vestre del av åsen har en lavere verdi for
biomangfoldet (B).Vegen vil fra sør gå gjennom areal som i KPA er
avsatt til grøntstruktur. NB! Vegen var en premiss i forbindelse med
KPA-prosessen.

Landskapsmessig virkning

Vegalternativ 2 og 3 har mange likheter. Veien får en tyngre inngang fra
sør, slik at stigningskravet på 8% tilfredsstilles. Traseen vil gi ei
skjæring i åsryggen som deler opp åsen i en veste og østre del. Dette
endrer karakteren av terrenget, alternativ 3 noe mer enn alternativ 2
Skjæringene har tilnærmet samme bratthet som åssidene, og vil etter
revegetering kunne framstå som naturlig del av det rasformede grønne
landskapet sør for Halstein.
Alternativ 2 har større fyllinger i nedre del enn alternativ 3 for å oppnå
mindre skjæringer gjennom åsen.
Tydelighet/lesbarhet i overordnet kjøremønster.

Sikker skolevei/gangforbindelser:
Ingen skolebarn må krysse den nye vegen for å komme til skolen.
Skolevegen vil med fordel gå Nedre Sjetnhaugan.

Adkomstvegen fører direkte ned til sentrum av ny bebyggelse og gir
siktlinje inn Parallellen mot eksisterende lokalsenter i Sjetnmarka.
Dette presenterer hovedprinsippene i området på en god måte og gjør
orientering i området enkelt.

Visuell virkning

Beskrivelse:
Adkomstvegen legges i en direktelinje ned mot den sentrale delen av
byggeområdet.
Nedre del legges på fylling for å oppnå jevn stigning på traséen.
Stigning 7,9% iht gjeldende regelverk.
Vegen kommer raskt ned til byggeområdene i sør og Sjetnmarka bydel.
Vil gi en visuell kontakt med Sjetnmarka, og vil være en mer
sammenbindende veg enn de andre alternativene.
Vegen vil nyttegjøre seg overskuddsmasser fra skjæring.
God mulighet for å etablere gang/sykkelveg i et eget nivå.
Fornuftig å plassere vegen nærmest mulig skråning i sør, hvor det
likevel er utfordrende boligareal i forhold til sol.
Off.veg vil gå utenom de kvalitativt beste boligområdene.
Løsningen vil gi behov for å regulere fysiske sperrer, slik at kun bussen
har gjennomkjøringsmulighet.
Gir gunstig "møtepunkt" for eksisterende og ny bydel. Kan tilrettelegge

Landskapsmessig virkning.

Vegen får en tyngre inngang fra sør, slik at stigningskravet på 8%
tilfredsstilles.
Vegen vil bidra til å definere et "nytt" landskap mot sør, og gi en god
overgang mot åsryggen med naturverdi A.
Vegen vil revegeteres slik at landskapet tilpasses den øvrige grønne
rammen som preger bydelen.
Tydelighet/lesbarhet i overordnet kjøremønster.
Adkomstvegen fører direkte ned til sentrum av ny bebyggelse og gir
siktlinje inn Parallellen mot eksisterende lokalsenter i Sjetnmarka.
Dette presenterer hovedprinsippene i området på en god måte og gjør
orientering i området enkelt.

for noe møtepunkt mellom bydelene.
Forhold KPA/Nidelvkorridoren:
Vegen vil ikke berøre Nidelvkorridoren eller naturtype A. Naturverdiene
er kartlagt og arealer i vestre del av åsen har en lavere verdi for
biomangfoldet (B).Vegen vil fra sør gå gjennom areal som i KPA er
avsatt til grøntstruktur. NB! Vegen var en premiss i forbindelse med
KPA-prosessen.

Fra adkomstvegen vil Halstein Gård og Sjetnmarka presenteres
tydelig. Imidlertid vil en ikke føres direkte inn til sentrum i området,
men ledes i en "omveg" ut til Nidelvkorridoren før en returnerer inn mot
sentrum av bebyggelsen. Dagens Sjetnmark preges av liten tydelighet
i kjøremønster, noe dette alternativet kan komme til å forsterke.

Sikker skolevei/gangforbindelser:
Ingen skolebarn må krysse den nye vegen for å komme til skolen.
Skolevegen vil med fordel gå Nedre Sjetnhaugan.

enveiskjørt Paralellen og Paul Skolemester

D1 Dagens vegnett

ALTERNATIV

Uendret trafikkmønster med trafikksikkerhetstiltak sammenkobling Øvre og nedre Sjetnanhaugan

ALTERNATIV D2 Dagens vegnett
ALTERNATIV D3 Dagens vegnett

Visuell virkning

Beskrivelse:
Dagens vegnett i Sjetnemark utnyttes som adkomst. De eksisterende
vegene Paul Skolemesters veg og Paralellen gjøres til enveiskjørte
veger for å kunne oppgraderes til å håndtere økt trafikk innenfor
tilgjengelig vegbredde
Alternativet vil ikke gi vegutløsning slik som forutsatt i KPA.
Vil gi en svært utfordrende situasjon i eksisterende bydel. Mertrafikk vil
utløse behov for breddeutvidelse av kjøreveg og fortau.
Envegsregulering vil gi noe lengre kjøreveg for noen privateiendommer.
Envegskjøring kan reguleres slik at området ved skolen kun passeres
på ettermiddagstid for de som bor øst for Sjetne skole.

!
Tydelighet/lesbarhet0i0overordnet0kjøremønster
Landskapsmessig0vil0ikke0de:e0alterna;vet0berøre0gammel0raskant
ved0kjøreveg.
Alterna;vet0vil0fortsa:0vurdere0skiløype,0sykkelveg,0gangveg0opp0;l
Tiller,0slik0at0noe0inngrep0uanse:0vil0bli0aktuelt.
Opplevelsen0i0eksisterende0bydel0vil0endres,0hvis0det0kommer0mer
traﬁkk0i0bydelen.

Forhold KPA/Nidelvkorridoren:
Alternativet vil ikke berøre grønt i KPA eller Nidelvkorridoren, med
unntak av forbindelser for myke trafikanter.

Tydelighet/lesbarhet/i/overordnet/kjøremønster

Sikker skolevei/gangforbindelser:
Alternativet vil gi kryssing av offentlig veg for (antatt) alle barna i det
nye byggeområdet.
Foreslått kjøremønsteret tilsier at det vil bli noe mer kjøring internt i
bydelen.

Visuell virkning

Beskrivelse:
Dagens vegnett i Sjetnemark utnyttes som adkomst. Øvre og Nedre
Sjetnanhaugan sammenkobles for å gi en klar hovedadkomst inn i
området. Trafikkbeastning på øvrige vegnett vil være begrenset, men
Sjetnanhaugan vil få betydelig trafikkøkning.
Alternativet vil ikke gi vegutløsning slik som forutsatt i KPA.
Vil gi en svært utfordrende situasjon i eksisterende bydel. Mertrafikk vil
utløse behov for breddeutvidelse av kjøreveg og fortau, fjerning av
kantsteinsparkering og breddeutvidelser på Nedre sjetnanhaugan.

ALT D2

!
Tydelighet/lesbarhet0i0overordnet0kjøremønster
Landskapsmessig0vil0ikke0de:e0alterna;vet0berøre0gammel0raskant
ved0kjøreveg.
Alterna;vet0vil0fortsa:0vurdere0skiløype,0sykkelveg,0gangveg0opp0;l
Tiller,0slik0at0noe0inngrep0uanse:0vil0bli0aktuelt.
Opplevelsen0i0eksisterende0bydel0vil0endres,0hvis0det0kommer0mer
traﬁkk0i0bydelen.

ALT D1/D2

Forhold KPA/Nidelvkorridoren:
Alternativet vil ikke berøre grønt i KPA eller Nidelvkorridoren, med
unntak av forbindelser for myke trafikanter.

Tydelighet/lesbarhet/i/overordnet/kjøremønster

Sikker skolevei/gangforbindelser:
Alternativet vil gi kryssing av offentlig veg for (antatt) alle barna i det
nye byggeområdet.
Foreslått kjøremønsteret tilsier at det vil bli noe mer kjøring internt i
bydelen.

Tilta
ks

sone

sone

Vegalterna;vet0vil0ha0de0samme0begrensningene0som0dagens
kjøremønster0i0Sjetnemarka:0Det0oppfa:es0som0uoversiktelig0for
besøkende0og0;lsynelatende0uten0et0klart0hierarki.0Nye0;ltak0på
veger0som0inngår0i0endret0kjøremønter0kan0gi0et0tydeligere
veihierarki0!0idet0noen0ombygde0veger0kan0ha0annen0karakter0enn
omkringliggende0boliggater.0Vegne:et0vil0imidler;d0ha0sine
terreng!0og0tomte;lpassede00karakter0med0svingete0veglinjer0som
resultat.0Lesbarheten0vil0dermed0forbli0redusert.
0
Visuell virkning

Beskrivelse:
Dagens vegnett i Sjetnemark utnyttes som adkomst. De eksisterende
vegene Paul Skolemesters veg og Paralellen utbedres med
trafikksikkerhetstiltak og kansteinsparkering fjernes for å håndtere økt
trafikk innenfor tilgjengelig vegbredde
Alternativet vil ikke gi vegutløsning slik som forutsatt i KPA.
Vil gi en svært utfordrende situasjon i eksisterende bydel.
Tilta
ks

Vegalterna;vet0vil0ha0de0samme0begrensningene0som0dagens
kjøremønster0i0Sjetnemarka:0Det0oppfa:es0som0uoversiktelig0for
besøkende0og0;lsynelatende0uten0et0klart0hierarki.0Nye0;ltak0på
veger0som0inngår0i0endret0kjøremønter0kan0gi0et0tydeligere
veihierarki0!0idet0noen0ombygde0veger0kan0ha0annen0karakter0enn
omkringliggende0boliggater.0Vegne:et0vil0imidler;d0ha0sine
terreng!0og0tomte;lpassede00karakter0med0svingete0veglinjer0som
resultat.0Lesbarheten0vil0dermed0forbli0redusert.
0

!
Tydelighet/lesbarhet0i0overordnet0kjøremønster
Landskapsmessig0vil0ikke0de:e0alterna;vet0berøre0gammel0raskant
ved0kjøreveg.
Alterna;vet0vil0fortsa:0vurdere0skiløype,0sykkelveg,0gangveg0opp0;l
Tiller,0slik0at0noe0inngrep0uanse:0vil0bli0aktuelt.
Opplevelsen0i0eksisterende0bydel0vil0endres,0hvis0det0kommer0mer
traﬁkk0i0bydelen.

Forhold KPA/Nidelvkorridoren:
Alternativet vil ikke berøre grønt i KPA eller Nidelvkorridoren, med
unntak av forbindelser for myke trafikanter.

Tydelighet/lesbarhet/i/overordnet/kjøremønster

Sikker skolevei/gangforbindelser:
Alternativet vil gi kryssing av offentlig veg for (antatt) alle barna i det
nye byggeområdet.
Foreslått kjøremønsteret tilsier at det vil bli noe mer kjøring internt i
bydelen.

Vegalterna;vet0vil0ha0de0samme0begrensningene0som0dagens
kjøremønster0i0Sjetnemarka:0Det0oppfa:es0som0uoversiktelig0for
besøkende0og0;lsynelatende0uten0et0klart0hierarki.0Nye0;ltak0på
veger0som0inngår0i0endret0kjøremønter0kan0gi0et0tydeligere
veihierarki0!0idet0noen0ombygde0veger0kan0ha0annen0karakter0enn
omkringliggende0boliggater.0Vegne:et0vil0imidler;d0ha0sine
terreng!0og0tomte;lpassede00karakter0med0svingete0veglinjer0som
resultat.0Lesbarheten0vil0dermed0forbli0redusert.
0

Gjennomføring og Økonomi

ALTERNATIV 1

Vegen har en antatt kostnad på 45 millioner
Vegløsningen kan også medføre økte kostnader til bru hvor
grøntstrukturen krysser før nedstigning fra Tiller. Alternativt bygging av
kulvert.

Vegkonstruksjon:
- Bredder på veg
- Prinsipp gående/syklende.

Byggegrunn/risiko ifbm gjennomføring:
Traseen er utredet mhp kvikkleire og er bekreftet gjennomførbar.
ALT 1

Ekspropriasjon/erverv
Vegen vil i hovedsak gjennomføres innenfor grunneierens areal.
Det er behov for noe grunnerverv fra kommunen i sør. Likt i både
alternativ 1, 2 og 4.

Lengde veg: 1550m
Massebalanse: Overskudd ca 70 000m3 før vurd av masseutsskifting

Gjennomføring og Økonomi

ALTERNATIV 2

Antatt kostnad vil bli ca. 35 millioner.
Vegløsningen kan også medføre økte kostnader til bru hvor
grøntstrukturen krysser før nedstigning fra Tiller. Alternativt bygging av
kulvert.

Vegkonstruksjon:
- Bredder på veg
- Prinsipp gående/syklende.

Byggegrunn/risiko ifbm gjennomføring:
Traseen er ikke utredet mhp kvikkleire men forventet gjennomførbar ut
fra sammenfall med alternativ 1 i øvre del og nedstrøms fra, og nært til
gammel raskant i nedre del.
ALT 2

Ekspropriasjon/erverv

Vegen vil i hovedsak gjennomføres innenfor grunneierens areal.
Det er behov for noe grunnerverv fra kommunen i sør. Likt i både
alternativ 1, 2 og 4.
Kan bli aktuelt med mindre privat grunnerverv inn mot framtidig kryss
med gata Parallellen.

Lengde veg: 1150m
Massebalanse: Underskudd ca 10 000m3 før vurd av masseutsskifting

Gjennomføring og Økonomi

ALTERNATIV 3

Vegen har en antatt kostnad på 35 millioner
Vegløsningen kan også medføre økte kostnader til bru hvor
grøntstrukturen krysser før nedstigning fra Tiller. Alternativt bygging av
kulvert.

Vegkonstruksjon:
- Bredder på veg
- Prinsipp gående/syklende.

Byggegrunn/risiko ifbm gjennomføring:
Traseen er ikke utredet mhp kvikkleire men forventet gjennomførbar ut
fra sammenfall med alternativ 1 i øvre del og nedstrøms fra, og nært til
gammel raskant i nedre del.
Ekspropriasjon/erverv
Vegen vil i hovedsak gjennomføres innenfor grunneierens areal.
Det er behov for noe grunnerverv fra kommunen i sør. Likt i både
alternativ 1, 2 og 4.
Kan bli aktuelt med mindre privat grunnerverv inn mot framtidig kryss
med gata Parallellen.

Lengde veg: 1050m
Massebalanse: Overskudd ca 160 000m3 før vurd av masseutsskifting
og oppfylling av terreng mellom veg og terrengskråning profil 300-600

Gjennomføring og Økonomi
Kostnad ombygging veganlegg i eksisterende bebyggelse anslås til ca
10mill, ny veg vil være ca 20mill, men disse kostnadene vil i stor grad
avkorte øvrig infrastrukturkostnad i byggeområdet.
Kostnad ved utbedring av dagens vegnett i Sjetnemarka vil medføre
privat grunnerverv, hvis det blir aktuelt med vegsnitt som skal er breiere
enndagens vegtrasé.
Endring av kjøremønster i gatenett og fjerning av kantsteinsparkering
kan oppleves som problematisk for mange.
Vi vet fra prosessen med KPA at dette er en viktig sak for Sjetnmarka.
Heimdal Bolig har i prosessen uttalt at det ikke er ønskelig å belemre
bydelen med mertrafikk som følge av utbygging på Halstein Gård.

enveiskjørt Paralellen og Paul Skolemester

Uendret trafikkmønster med trafikksikkerhetstiltak sammenkobling Øvre og nedre Sjetnanhaugan

ALTERNATIV D3 Dagens vegnett

ALTERNATIV D2 Dagens vegnett

ALTERNATIV

D1 Dagens vegnett

Lengde veg: 1750m
Massebalanse: Overskudd ca 50 000m2 før vurd masseutskifting

Vegkonstruksjon:
- Bredder på veg
- Prinsipp gående/syklende.

Ekspropriasjon/erverv:
Behov for grunnerverv. Spesielt Parallellen og Paul Skolemesters veg
vil berøres.
Det kan bli aktuelt med grunnerverv hos til sammen 65 eiendommer.
Dette vil oppleves som unødvendig hos de berørte og vil ventelig bli en
stor interessekonflikt i saken, så lenge det finnes alternative løsninger.
Lengde veg: 750m
Massebalanse: 0 - veg på terreng

Gjennomføring og Økonomi
Kostnad ombygging Nedre Sjetnanhaugan anslås til ca 10 mill, ny veg
i byggeområdet veg vil være ca 10 mill, men disse kostnadene vil i stor
grad avkorte øvrig infrastrukturkostnad i byggeområdet.
Kostnad ved utbedring av dagens vegnett i Sjetnemarka vil medføre
betydelig med privat grunnerverv, hvis det blir aktuelt med vegsnitt som
skal tilfredsstille dagens krav i vegnormalen.
Kostnaden ved dette alternativet vil også bli betydelig, både økonomisk
og følelsesmessig i bydelen.
Vi vet fra prosessen med KPA at dette er en viktig sak for Sjetnmarka.
Heimdal Bolig har i prosessen uttalt at det ikke er ønskelig å belemre
bydelen med mertrafikk som følge av utbygging på Halstein Gård.

ALT D2

ALT D1/D2

Vegkonstruksjon:
- Bredder på veg
- Prinsipp gående/syklende.

Ekspropriasjon/erverv:
Behov for grunnerverv. Spesielt eiendommer langs Nedre
Sjetnanhaugan vil berøres.
Dette vil oppleves som unødvendig hos de berørte og vil ventelig bli en
stor interessekonflikt i saken, så lenge det finnes alternative løsninger.
Lengde veg: 750m
Massebalanse: 0 - veg på terreng

Gjennomføring og Økonomi

Tilta
ks

Tilta
ks

sone

Kostnad trafikksikkerhetstiltak anslås til ca 5mill, ny veg til ca 20mill,
Kostnader ny veg vil i stor grad avkorte øvrig infrastrukturkostnad i
byggeområdet.
Kostnad ved utbedring av dagens vegnett i Sjetnemarka vil være
begrenset til trafikksikkerhetstiltak.
Vi vet fra prosessen med KPA at dette er en viktig sak for Sjetnmarka.
Heimdal Bolig har i prosessen uttalt at det ikke er ønskelig å belemre
bydelen med mertrafikk som følge av utbygging på Halstein Gård.

Vegkonstruksjon:
- Bredder på veg
- Prinsipp gående/syklende.

sone

Ekspropriasjon/erverv:
Kan være behov for grunnerverv i mindre omfang for utbedring av
dagens veger (forutsatt at kantsteinparkering fjernes.)

Lengde veg: 750m
Massebalanse: 0 - veg på terreng
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