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INNLEDNING

Hallstein gård ligger i Sjetnmarka og området brukes i dag til landbruksformål. Formålet med
planarbeidet er å utvikle Hallstein gård til et godt boligområde med den unike beliggenheten
til store arbeidsplasser, serviceområder og E6, samt Nidelvkorridoren som området har.
Området ligger mellom eksisterende boligområde og Nidelvkorridoren, og er isolert fra øvrig
landbrukseiendommer.

2

EKSISTERENDE SITUASJON

2.1

Turproduksjon / trafikk på vegnettet

Aktiviteten på Hallstein gård området er i dag knyttet opp mot landbruksvirksomheten som
genererer ca. 4-5 årsverk. I tillegg er det 6 boligenheter på gården, to av boenhetene
disponeres av egne ansatte og resten leies ut til privatpersoner. Deler av driftsbygningen
leies ut til barnehage med ca. 40 barn og ca.10 årsverk. Dagens adkomst til Hallstein gård er
fra Gamle Okstadbakken, via Tonstadkrysset og via adkomstveger gjennom Sjetnmarka.

Sjetnmarka

Tillerbyen

Figur 1 Fartsgrenser og fotgjengerfelt. Kilde NVDB
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Eksisterende virksomhet genererer tilsammen ca. 150 personturer pr. hverdag. Med
forutsetning om bilandel på 70 % gir dette ca. 100 bilturer pr. yrkesdøgn / 90 ÅDT.
Totalt for Sjetnmarka er det ca. 2900 1 bosatte fordelt på ca. 1100 boliger 2. Dette gir 2.58
bosatte pr. bolig. I hele kommune er det i gjennomsnitt 2,16 bosatt pr. bolig. Med forutsetning
om 3,53 turer pr. bosatt over 13 år og 42 % 4 bilandel gir dette ca. 3800 bilturer pr. yrkesdøgn
som omregnet til ÅDT gir 3400 kjøretøy i gjennomsnitt pr. dag til / fra eksisterende boliger i
Sjetnmarka.
Av offentlig virksomhet er det to barnehager, barne- og ungdomsskole og to
dagligvarebutikker i Sjetnmarka i dag. Trafikken i forbindelse med disse virksomhetene er
ikke beregnet særskilt. En stor andel av disse turene vil være turer til, eller fra boligene, og vil
inngå i turproduksjonen for boligene.
Øvre Sjetnhaugan er samlevegen inn til Sjetnmarka. Den har fartsgrense 50 km/ t. Vegen er
avkjørselsfri og har langsgående gang- og sykkelveg, Resten av vegnettet i Sjetnmarka er
adkomstveger med fartsgrense 30 km/t og fartshumper. Adkomstvegene har smale eller
ingen fortau, unntatt Nedre Sjetnhaugan og deler av Lykkmarka ved skolen som har bredt
fortau.
Fotgjengerfeltene ligger i hovedsak i Øvre Sjetnhaugan, i tillegg til to viktige krysningssteder
ved skolen. Krysningsstedene ved skolen ligger i forlengelsen av Nedre Sjetnhaugan, og
over Lykkmarka mellom Sjetne skole og Sjetne barnehage.
Figur 1 viser kart med fartsgrenser og fotgjengeroverganger. Trafikken i Øvre Sjetnhaugan er
registrert til å være 5300 ÅDT5. Dette er sum alle bilturer til / fra all næringsvirksomhet,
offentlig virksomhet og boligene som enten har start- eller målpunkt utenfor Sjetnmarka.
Avviket mellom beregnet turproduksjon til og fra boligene ( 3400 ÅDT ) og trafikken i Øvre
Sjetnhaugen (5300 ÅDT) skyldes usikkerhet i tallene, (både i registeringene og i
beregningene) samt at turproduksjonberegningene omfatter ikke turer til / fra virksomhetene i
Sjetnmarka.
Vegnettet i Tillerbyen som kan bli berørt av utbyggingen er John Aas veg som har
fartsgrense 50 km/t. Vegnettet i denne delen av Tillerbyen har separat gang- og vegsystem
med planskilte kryssinger for fotgjengere og syklister, og gang- og sykkelveger.

1

Trondheim kommune -2879 bosatte / > 13 år 2595 bosatte ( 10 % under 13 år.)
SSB 1114 boliger
3 RVU Trondheim 2009 3,5 turer pr. person over 13 år
4 RVU Trondheim 2009 42 % bilandel
5 ÅDT utgjør ca. 90 % av YDT
2
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2000
Figur 2 ÅDT på vegnettet Kilde: NVDB / Trondheim Kommune.

Figur 2 viser oversikt over trafikkbelastningen i utvalgte snitt i Sjetnmarka. Trafikktallene på
utvalgte veger er mottatt fra Trondheim Kommune. Tallene er fra forskjellige år, men det
antas at det er liten endring fra år til år. Det har ikke skjedd store endringer av arealbruken i
Sjetnmarka som tilsier at nivået på biltrafikken har endret seg, antall boliger og annen
aktivitet har vært relativ stabil i de siste årene. Det kan ha vært økning i fritidsaktiviteter, men
sannsynligvis vil dette ha påvirket gang- og sykkeltrafikken i hovedsak.
På Tiller er trafikken 2000 ÅDT i Harald Torps veg ved Tilleringen og 6900 ÅDT i John Aas
veg ved Østre Rosten (Kilde: Trondheim Kommune).

2.2

Kollektivtrafikk

Figur 3 viser oversikt over bussruter og bussholdeplasser som betjener Sjetnmarka og deler
av Tillerbyen. Sjetnmarka betjenes av bussrute 3 og bussrute 43. Bussrute 3 har fire
avganger pr. time i rush, i tillegg til to ekspressavganger i både morgen- ettermiddagsrushet,
og to avganger pr. time i lavtrafikkperioder. Rute 43, mellom Okstad og Ringvål, kjører via
Sjetnmarka med to avganger pr. time i rush og en avgang pr. time i lavtrafikkperioder. Totalt
gir dette ca. 80 busser pr. hverdag.
I tillegg viser Figur 3 deler av trasèen for bussrute 46 som betjener John Aas veg i den delen
av Tillerbyen som kan bli berørt av utbyggingen. Rute 46 har seks avganger pr. time mellom
kl.07 og kl.19 og to avganger i lavperioder ellers.
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Figur 3 Bussholdeplasser og bussruter Kilde: Gule sider / ATB ruter høst 2013.

Hele Sjetnmarka har gangavstand mindre enn 600 meter til bussholdeplass, de aller fleste
beboere har mindre enn 400 meter til nærmeste holdeplass.

Trafikksikkerhet / barns skoleveg

Figur 4 viser kart med barns skoleveg avhengig av korteste rute langs bilveg mellom bosted
og skolen. I analysen er det ikke tatt hensyn til snarveger, og det kan derfor antas at antall
barn i Lykkmarka ved skolen vil være lavere enn det som er presentert på kartet.
Trondheim kommune har en kontinuerlig prosess på utbedring av problempunktene og strekningene som er belyst i skolevegsrapporten. I punkt 3 ble det i 2011 satt opp «See-me»skilt som prøveprosjekt i Miljøpakken. Dette er fotgjengerskilt som har utstyr som registrerer
fotgjengernes bevegelser. Skiltet varsler bilistene i god tid når fotgjengere er på veg ut i, eller
er i fotgjengerfeltet.
Det foreligger veiledende sjekklister for sikkerhet på barns skolevei utarbeidet at Statens
vegvesen. Disse sjekklistene brukes sammen med bl.a. hensynet til omgivelsens karakter og
trafikkmengde som grunnlag for å vurdere behovet hvilke tiltak som bør iverksettes for å
bedre barns skoleveg og trafikksikkerhet generelt.
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Figur 4 Kart som viser barns skoleveg ut
fra korteste rute langs bilveg mellom
bostad og skole, Kilde: Trondheim
kommune.

I følge skolevegsrapporten for Trondheim kommune er det registrert fem problempunkt /
strekninger på barns skoleveg innen Sjetne skolekrets. Figur 5 viser oversikt over
problempunktene og strekningene, og Figur 6 inneholder en beskrivelse av disse.
I møte med kommunen kom det fra at det er stort kryssningsbehov i kryssene ved skolen.
I Tillerbyen er det ingen problempunkt eller problemstrekninger på det aktuelle vegnettet. Det
er registrert to strekninger som oppleves som trafikkfarlige strekninger i Sjetnemarka. Den
ene har dårlig sikt pga. vegetasjon og gjerder, og den andre vegen er bratt og smal, og
kombinert med toveis busstrafikk oppleves som utrygg. Generelt er det smale fortau i
området som fører til problematisk vintervedlikehold, fortauene må brukes som snøopplag.
Sammen med parkerte biler skaper det konflikter ved at fotgjengerne må bevege seg i
kjørearealet.
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Hallstein gård

Figur 5 Kart som viser problempunkt / strekninger innen Sjetne skolekrets. Kilde Skolevegsrapporten 2012

Figur 6 Beskrivelse av problempunkt og -strekninger i Sjetne skolekrets
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3

FRAMTIDIG SITUASJON

3.1

Turproduksjon

Området planlegges med følgende aktiviteter:



950 boliger
Barnehage for 140 barn (6 avdelinger)

Boliger
Det er forutsatt at antall bosatte pr. bolig i de nye boligene vil ligge noe lavere enn for
eksisterende boliger i Sjetnmarka. Dagens bebyggelse består i stor grad av eneboliger og tomannsboliger mens planene for den nye bebyggelsen viser leiligheter og familieboliger.
RVU for Trondheim 2009 inneholder reisevanedata for bosatte over 13 år og
turproduksjonen for bolig er beregnet med bakgrunn i gjennomsnittsdata for Trondheim fra
RVU.
Beregningene viser at de nye boligene genererer ca. 2700 bilturer pr. yrkesdøgn som
tilsvarer ca. 2500 ÅDT. Planen legger opp til at ferdselen innen området i størst mulig grad
kan foregå til fots eller sykkel. Nesten hele bydelen har mindre enn 500 meter til skole,
barnehage, butikk etc. noe som fører til at behovet for å kjøre bil internt i bydelen blir lavt.
Man kan anta at alle bilturene vil ha målpunkt utenfor området.
Antall
boliger

Antall
bosatte
pr.. bolig

Antall
bosatte

Antall turer
pr. person
over 13 år
pr. hverdag

Antall
personturer pr.
hverdag over 13 år

Bilandel
(bilfører)

Antall bilturer pr.
hverdag (YDT)

950

2,166

2052

3,5

6460

42 %

2700

Figur 7 Beregning av turproduksjon til / fra boligene.

Barnehage
Målsettingen med barnehagen vil være at den skal betjene boligene i området slik at det blir
liten avstanden mellom bolig og barnehage slik at flest mulig vil velge å gå eller sykle til / fra
barnehagen istedenfor å kjøre bil.
Det er forutsatt en barnehagedekning på ca. 0,15 barnehageplasser pr. bolig, dvs. ca. 140
barnehageplasser. Erfaringstall viser at det er i gjennomsnitt ca. 0,25 ansatte pr. barn i en
barnehage av denne størrelse. Dette gir ca. 35 ansatte.
Område planlegges slik at det skal være mer attraktivt å gå eller sykle mellom bolig og
aktiviteter i nærområdet. Dette gir en forutsetning om 50 % bilandel både for barna som skal
til / fra barnehage og for de ansatte.

Gjennomsnitt for hele Trondheim pr. jan 2014. Kilde: Trondheim kommune`s hjemmeside og ca. 10
% er under 13 år
6
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Antall turer til/fra barnehager pr. hverdag:
Antall
barn

Antall
ansatte
pr. barn

Antall
ansatte
0,25
ansatte
pr. barn

Antall
personturer
pr. barn pr.
hverdag
4 x barn

Antall
personturer pr.
ansatt pr.
hverdag
2 x ansatt

Bilandel
(bilfører)

Antall
bilturer
pr.
hverdag
(YDT)

140

0,25

35

560

70

50 %

320

Figur 8 Beregning av turproduksjon til / fra barnehagen.

Boliger
Barnehage

ÅDT
2440
290

Sum

2730

Figur 9 Beregnet turproduksjon, ÅDT, for aktivitetene innen planområde / ut av planområdet.

For alle aktiviteter samlet, viser beregningene at området generer ca. 2700 kjøretøy i ÅDT,
Figur 9.
Det utføres ofte flere gjøremål pr. tur slik at trafikken til /fra området kan forventes å være
lavere enn dette.

3.2

Kollektivtrafikk

ATB har i møte med utbygger utrykt seg positiv til at det etableres nye vegløsninger som kan
være med å påvirke planleggingen av nye busstraseer og åpne for nye muligheter. Det er
viktig å legge til rette for god busstilgjengelighet for framtida uavhengig om behovet er der i
dag eller ikke. Den nye traseen gjennom Hallstein gård åpner for bedre busstilgjengelighet
mellom Tiller-området og Sjetnmarka, spesielt er dette viktig når det gjelder arbeidsreiser og
skolereiser.
Med utgangspunkt i at det ikke foreligger eksakte planer om endringer i busstilbudet er det
tatt utgangspunkt i et kollektivtilbud med samme organisering, ruteopplegg og holdeplasser
som i dag.
De nye boligene vil bli betjent innen 600 meters gangavstand dagens bussholdeplasser
dersom dagens busstrase beholdes uten en utvidelse inn i planområdet.
I Haldor Flatens veg vil det være naturlig å flytte bussholdeplassene nærmere bydelssenteret
for å oppnå kort gangavstand til bydelssenteret. Avstanden mellom Haldor Flatens veg og til
Johan Aas veg via den nye adkomstvegen vil være ca. 900 meter. Illustrasjonen som følger
planforslaget viser to mulige holdeplasser som kantsteinstopp, så planen er tilrettelagt for et
utvidet rutetilbud.
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Trafikksikkerhet / barns skoleveg

Alle skolebarna i det nye boligområdet må krysse Haldor Flatens veg på veg til og fra skolen
uansett hvor i området de kommer til å bo. Haldor Flatens veg har fartsgrense 30 km/t og
trafikkmengden er ca. 600 ÅDT. Ifølge retningslinjene for barns skoleveg er løsningen med
fotgjengerfelt for kryssing av adkomstveg med fartsgrense 30 km/t en tilfredsstillende
løsning.
Mellom Haldor Flatens veg og skolen kan skolebarna fra det nye boligområdet følge
eksisterende adkomstveger på lik linje med dagens skolebarn i Sjetnmarka. Nedre
Sjetnhaugan er utbedret med bredt fortau, og det vil være mest gunstig at skolebarna velger
denne vegen. Hastigheten er 30 km/t og trafikkmengden ca. 100 i ÅDT. Det kan for deler av
området, virke som en omveg å bruke Nedre Sjetnhaugan som skoleveg i forhold til
hjemmets plassering. Det må derfor påregnes at noen av barna vil benytte Parallellen på vei
til skolen.
Det er viktig at utformingen av gang- og sykkeltilbudet gjennom området utformes slik at
fotgjengerne og syklistene kanaliseres til færrest mulig krysningspunkt over Haldor Flatens
veg. Aller helst bør de krysse Haldor Flatens veg slik at Nedre Sjetnhaugan vil være det
naturlige rutevalget videre.
Alternativet med gjennomkjøring til Sjetnmarka legger opp til envegsregulering av Parallellen
i retning mot Hallstein Gård, og Paul Skolemesters veg i retning fra Hallstein gård.
Bakgrunnen for dette er å kanalisere trafikken til veger hvor det enkle tiltak øke kapasiteten.
Det er gjennomført beregninger med ATP-modellen7 for Trondheim som et hjelpemiddel for å
beregne hvordan trafikken vil fordele seg på eksisterende og ny adkomst til Sjetnmarka.
Beregningene viser at beboere innen eksisterende Sjetnmarka vil ha dagens adkomstveg
som den raskeste veg ut av området. For det nye området viser ATP-beregninger at det vil
være raskest å velge den nye vegen uavhengig av målpunkt. Beregningene er gjort på
overordnet nivå og tar kun hensyn til raskeste veg. Det vil alltid være individuelle preferanser
for valg av kjørerute avhengig av bl.a. reisehensikt, vegstandard etc.
Det nye området er beregnet å generere ca. 3500 i ÅDT i sum til/ fra planområdet.
Eksisterende trafikk til / fra Sjetnmarka er registrert til ca. 5 300 i ÅDT (2012).
Noen turer vil være kombinasjonsturer av arbeidsreiser og hente-/ bringeturer til skoler, SFO
og barnehage som ligger i sentrum i dagens Sjetnmarka. For Trondheim viser RVU at ca. 5
% av turene er omsorgsturer av slik karakter. Tar vi hensyn til dette for Hallstein gård så kan
man forvente at ca. 5 % (140 ÅDT) av trafikken i tilknytning til de nye boligene vil ha
målpunkt på Sjetne skole gjennom eksisterende Sjetnmarka uavhengig om det er åpent
mellom områdene eller ikke.
All eksisterende trafikk til/ fra Sjetnmarka og 5 % av trafikken fra planområdet gir en forventet
trafikk på ca. 5400 kjt / årsdøgn på dagens adkomst til Sjetnmarka. Den nye adkomstvegen
forventes å få ca. 2700 ÅDT.
Alternativet fører til minimal økning av trafikken fra Hallstein gård og gjennom Sjetnmarka.
Med forutsetning om at den nye trafikken velger de envegsregulerte vegene, Parallellen og
Paul Skolemesteres veg, gir dette en økning på ca. 140 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt på
hver av disse. I dag har disse vegene henholdsvis 500 kjt og 900 kjt. pr.døgn. I framtidig
situasjon er Parallellen og Paul Skolemesteres veg beregnet å få ca. 800 kjt. /døgn.

7

Samordnet areal- og transportmodell.
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OVERORDNET TRAFIKKSITUASJON

I et overordnet trafikkperspektiv er det naturlig å vurdere hvor det kapasitetsmessig ligger
best til rette for at trafikken til/fra Halstein Gård kan koble seg på E6 som hovedveg.
Det er sett på to alternativer for hvordan dette kan gjøres:
1. Gjennom Sjetnemarka med påkobling til hovedvegnettet - E6 i Tonstadkrysset.
2. Via Jon Aaes veg med påkobling på hovedvegnettet - E6 ved City Syd.
I reguleringsplanen er adkomsten til Hallstein gård vist som alternativ 2, via Jon Aas vei. I
løpet av planprosessen det sett på ulike løsninger for adkomst via Sjetnmarka i ulike
varianter, alle som et supplement til adkomst via John Aas veg.
En adkomst via Sjetnmarka kan ha flere løsninger avhengig av hvilken grad av åpenhet man
velger på vegnettet mellom Hallstein gård og eksisterende bebyggelse i Sjetnmarka. Det er i
løpet av planprosessen sett på hvilke virkninger de ulike løsninger kan få på vegnettet.
Planforslaget viser en ny vegforbindelse mellom Halstein Gård og Parallellen med bakgrunn i
vedtatt planprogram for Hallstein gård.
Det er sett på tre mulige løsninger for forbindelsen mellom Hallstein gård og Sjetnmarka:




4.1

Stengt for all trafikk
Åpen for all trafikk
Åpen kun for kollektivtrafikk

Alternativ 1 - adkomst gjennom Sjetnmarka

Alternativet forutsetter kjøring gjennom dagens boliggater i Sjetnmarka. Eksisterende vegnett
er ikke dimensjonert for økte trafikkmengder. Når trafikken skal ut gamle Okstadbakken og
Tonstadkrysset, vil trafikken forverre kapasitetsutfordringene som allerede eksisterer i
området. Tonstadkrysset (forbindelsen under E6) har i dag en trafikkmengde på 40 000 ÅDT,
og håndterer nordgående trafikk fra Lundåsen, Heimdal, Saupstad og øvre deler av Byåsen.
Selv om Tonstadkrysset er dimensjonert for å ta unna store trafikkmengder, er det
utfordringer i morgenrushet med blant annet oppstuving av biler nedover i Sjetnmarka. Dette
går også utover kollektivtrafikkens framkommelighet.
Utfordringen for trafikken fra Sjetnmarka er å komme ut på Gamle Okstadbakken. Årsaken til
dette er at trafikk som kommer opp Gamle Okstadbakken ikke kommer i gjennom
rundkjøringen i Østre Rosten/ Ytre Ringvei / Gamle Okstadbakken og vil sperre for trafikk fra
Sjetnmarka.
Nye planer for Tonstadkrysset viser Øvre Sjetnhaugan som fjerde arm i rundkjøringen.
Ettersom det er trafikkstrømmen mellom Østre Rosten og Ytre Ringvei som vil være den
dominerende så vil en slik løsning ikke nødvendigvis føre bedre trafikkavvikling for trafikken
fra Sjetnmarka.
Utformingen og reguleringen av forbindelsen mellom Sjetnmarka og Hallstein gård vil være
avgjørende for hvilke trafikkmengder som forventes på vegnettet gjennom Sjetnmarka. Det
kan være flere tiltak på vegnettet som kan være med å begrense denne trafikken. Dette blir
omtalt nærmere under kap. 5 Trafikkoverføring til / fra Sjetnmarka.
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Det er stor motstand mot dette alternativet lokalt i Sjetnmarka, da det ikke er ønskelig med
mer trafikk i bydelen. Nidelven Utvikling AS som tiltakshaver ønsker heller ikke dette
alternativet.

4.2

Alternativ 2 - adkomst via Jon Aaes veg

Dette alternativet benytter den nye vegen opp til Jon Aaes veg, og kobler seg til E6 via
nordvendt ramper på Jon Aaes veg og krysset mellom E6 og Sentervegen. Ca. 3/4 av
trafikken har målpunkt nordover mot Trondheim. Sørgående trafikk kan også velge Jon Aaes
veg og inn på Sentervegens forlengelse som ferdigstilles våren 2015.
Jon Aaes veg er en samleveg som er dimensjonert for å håndtere betydelig større
trafikkmengder enn vegnettet i Sjetnmarka. Jon Aaes veg ligger lavt i terrenget i forhold til
boligbebyggelse på begge sider av vegen. Forbindelser på tvers for myke trafikanter, foregår
via gangbruer.
Inn mot krysset ved Østre Rosten er det fire kjørefelt, hvorav tre kjørefelt fordeler trafikken fra
Tiller. Dette bidrar til en effektiv trafikkfordeling i krysset, og sikrer kollektivtrafikkens
framkommelighet. Asplan Viak har gjennomført kapasitetsberegninger i krysset Jon Aaes
veg x Østre Rosten, og dokumenterer at krysset har tilstrekkelig kapasitet.
Tellinger viser at trafikkbelastningen i Østre Rosten har holdt seg relativt stabil siden 2008.
Dette kan tyde på at det nye krysset i Sentervegen / E6 har bidratt til avlastningen av
sidevegnettet til E6.
Det er gjennomført kapasitetsberegningene både med dagens trafikk og for situasjonen med
reduserte trafikkmengder som følge av utbygging av ny E6-sør med tilhørende kryss og
forbindelser.
Asplan Viak sin areal- og transportplanleggingsmodell viser at dette alternativet gir den mest
effektive kjøreruta fra Halstein Gård ut på hovedvegnettet.
Østre Rosten
Det uttrykkes ofte bekymring i forhold til kapasiteten på Østre Rosten. I KDP Tiller som p.t. er
til sluttbehandling i bystyret, skriver rådmannen:
«Oppgradering av E6 over Heimdalsplatået vil få stor betydning for Tiller. Den nye
vegløsningen med nye tverrforbindelser vil lette adkomsten til Tiller og bedre de trafikale
forhold. Særlig vil den nye Sentervegen (E6-Østre Rosten) avlaste Østre Rosten.
Med bakgrunn i tidlige arbeider med Kommunedelplan Tiller er det kommet fram at trafikken i
Østre Rosten kan forventes reduseres med ca. 25 % når oppgraderingen av E6 med
tilhørende kryss og tverrforbindelser er ferdig utbygd.
Det er også grunn til å gjøre oppmerksom på at de trafikkutfordringene som oppleves i Østre
Rosten i dag er relatert til handelsvirksomhet på Tiller. De mest belastede situasjonene er på
tider av døgnet hvor trafikken trafikk mellom bolig og arbeidssted er lav.
Tonstadkrysset
Når det gjelder eksisterende trafikktall for Tonstadkrysset, framgår det av Statens vegvesen
sitt prosjekteringsgrunnlag for støyskjerming ved Tonstadkrysset hvilke trafikkmengder som
inngår i dette vegsystemet. Trafikktallene tilsier at det bør være en overordnet målsetting å
unngå økt trafikkbelastning på dette trafikksystemet. Figur 10. Trafikktall Tonstadkrysset
2011Figur 10 viser trafikkbelastningen i Tonstadkrysset.
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Figur 10. Trafikktall Tonstadkrysset 2011

4.3

Kapasitetsberegninger

Det er gjennomført kapasitetsberegninger for krysset John Aas veg X Østre Rosten for seks
situasjoner, tre situasjoner med dagens trafikk som grunnlag og tre situasjoner med dagens
trafikk med reduserte trafikkmengder som følge av utbygging av ny E6-sør med tilhørende
kryss og forbindelser:
Følgende beregninger er gjennomført:




Dagens situasjon – 2014
Framtidig situasjon. Dette er dagens situasjon + planlagt utbygging på Tiller Øst.
Framtidig situasjon med utbygging på Hallstein gård. Dette omfatter dagens situasjon
+ planlagt utbygging på Tiller Øst + utbygging på Hallstein gård.




Dagens situasjon med ny E6 - 2014
Framtidig situasjon. Dette er dagens situasjon med ny E6 + planlagt utbygging på
Tiller Øst.
Framtidig situasjon med utbygging på Hallstein gård. Dette omfatter dagens situasjon
med ny E6 + planlagt utbygging på Tiller Øst + utbygging på Hallstein gård.



ÅDT fra planlagt utbygging på Tiller ØST er beregnet til 3400 kjøretøy for hele området
samlet. Forutsatt at trafikken fra felt 8, felt 9 og felt 10 i planen for Tiller Øst vil komme ut via
John Aas veg gir dette en økning på 1600 ÅDT for John Aas veg Øst. Makstimetrafikken fra
disse feltene er beregnet til 192 kjøretøy fordelt med 20 % fra området og 80 % til området.
Dette er en økning på 8 % for hele krysset totalt sammenlignet med dagens situasjon.
ÅDT fra planlagt utbygging på Hallstein gård 2700 kjøretøy for hele området samlet.
Makstimetrafikken er beregnet til 324 kjøretøy fordelt med 20 % fra området og 80 % til
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området. Dette er en økning på 12 % for hele krysset totalt sammenlignet med framtidig
situasjon med utbygging på Tiller Øst.
John Aas veg Øst er beregnet å få økning på ÅDT 4300 samlet fra Tiller Øst felt 8, felt 9 og
felt 10. Makstimetrafikken er beregnet til 516 kjøretøy samlet fordelt med 20 % fra området
og 80 % til området. Dette er en økning på 21 % for hele krysset totalt sammenlignet med
dagens situasjon.
Datagrunnlag og forutsetninger:







Trafikktall registrert i detektorene i lyskrysset. Uke 21, maks. time torsdag kl.15-16
Mottatt fra Statens vegvesen.
Tallmateriale for utbyggingen på Tiller Øst.
Trafikkanalyse Tilleringen 170, Rambøll 01.10.2012.
Makstimetrafikk 12 % av ÅDT. (Registeringen for John Aas Øst viser at
makstimetrafikken utgjør 8 % av døgntrafikken. Håndbok 140 sier at makstimen fra
bolig utgjør 16 % av ÅDT. Bruker snittet av disse to beregningene).
Retningsfordeling 20 % fra område 80 % til område.
Tungtrafikkandel: 4 %
Trafikken i Østre Rosten rer redusert med 25 % i beregningene med ny E6 og
tilhørende kryss og tverrforbindelser.

Krysset Østre Rosten X John Aas veg er signalregulert.
Resultater
Beregningene er det gjennomført med følgende forutsetninger:





Signalplaner med egne venstresvingefaser
Programmet optimaliserer signalplanene selv
Fast omløpstid
Uten egne fotgjengerfaser / fotgjengerstrømmer

For dagens situasjon viser beregningene at krysset får en belastningsgrad på 0,8. Dette
betyr at krysset fortsatt har tilstrekkelig kapasitet, men ligger på grensen til ustabil avvikling.
Små tilfeldige hendelser, kan føre til køer og forsinkelser. Det er spesielt armen fra Østre
Rosten Sør og John Aas vest som får størst belastning. Begge disse strømmene er beregnet
å få over 200 meter med kø og 30 sek. forsinkelse.
Utbygging på Tiller øst fører til en økt trafikk på 192 kjt. i makstimen i sum til / fra John Aas
øst sammenlignet med dagens situasjon. Belastningsgraden for krysset øker til 0,85. Krysset
har fortsatt kapasitet, men det har blitt noe mer ustabil avvikling. Det er fortsatt armen fra
Østre Rosten Sør og John Aas vest som får størst belastning, køer og forsinkelser. Begge
disse strømmene er beregnet å få over 300 meter med kø og 45 sek. forsinkelse.
Utbygging på Hallstein gård fører til en økt trafikk på 324 kjt. i makstimen i sum til / fra John
Aas øst sammenlignet med en framtidig situasjon med utbygging på Tiller Øst.
Belastningsgraden for krysset øker til 0,98. Krysset er på grensen til overbelastning. Det er
fortsatt armen fra Østre Rosten Sør og John Aas vest som får størst belastning, køer og
forsinkelser. Begge disse strømmene er beregnet å få over 300 meter med kø og 45 sek.
forsinkelse.
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Tabell 1. Resultater fra Sidra for trafikksituasjon uten ny E6

Alternativ
Dagens situasjon 2014
Østre Rosten sør
John Aas veg Øst
Østre Rosten nord
John Aas veg vest

Belastningsgrad
0,80
0,8
0,33
0,43
0,80

Gj.snittlig forsinkelse [s]
45
49
52
31
45

Kølengde [m]
229
229
38
98
92

Framtidig situasjon
Østre Rosten sør
John Aas veg Øst
Østre Rosten nord
John Aas veg vest

0,85
0,85
0,41
0,53
0,85

57
61
62
40
57

326
326
51
120
156

Framtidig situasjon med
Hallstein
Østre Rosten sør
John Aas veg Øst
Østre Rosten nord
John Aas veg vest

0,98

74

489

0,97
0,58
0,87
0,98

88
59
48
81

489
61
122
279

Beregningene viser at trafikkavviklingen i dag ligger på grensen til kritisk avvikling. Dette
betyr at køer og forsinkelser lett kan oppstå. Med utbygging på Tiller øst blir og Hallstein gård
blir situasjonen mer kritisk, og køene og forsinkelsene blir større. Det er spesielt i armen fra
Østre Rosten sør vest som får de største forsinkelsene og køene i alle situasjoner. John As
veg øst hvor trafikken til / fra Hallstein gård vil komme får korte køer og små forsinkelser, og
ingen merkbar forverring med utbygging.
Tabell 2. Resultater fra Sidra for trafikksituasjon med ny E6 med tilhørende kryss og forbindelser

Alternativ med Ny E6
Dagens situasjon 2014
Østre Rosten sør
John Aas veg Øst
Østre Rosten nord
John Aas veg vest

Belastningsgrad
0,61
0,61
0,24
0,32
0,61

Gj.snittlig forsinkelse [s]
39
40
48
28
44

Kølengde [m]
136
136
26
65
60

Framtidig situasjon
Østre Rosten sør
John Aas veg Øst
Østre Rosten nord
John Aas veg vest

0,70
0,70
0,26
0,34
0,67

40
43
45
28
43

163
163
29
67
86

Framtidig situasjon med
Hallstein
Østre Rosten sør
John Aas veg Øst
Østre Rosten nord
John Aas veg vest

0,73

41

187

0,73
0,42
0,70
0,70

38
51
33
46

187
43
80
63
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Beregningene med redusert trafikk på grunn av ny E6 med tilhørende kryss og forbindelser
viser god avvikling i krysset. Med utbygging på Tiller Øst og Hallstein gård viser
beregningene tilnærmet uendret situasjon med belastingsgrader godt under
kapasitetsgrensen for krysset.
Avbøtende tiltak for å forbedre kapasiteten i kryssert
I dagens situasjon så ligger krysset på grensen til ustabil avvikling med tidvis køer og
forsinkelser. Med utbygging på Tiller Øst og Hallstein gård øker trafikken i makstimen med
ca. 20 % og krysset kommer på grensen til overbelastning. Grunnlaget for trafikktallene og
forutsetningene fører til usikkerhet i resultatene.
Det har vært store endringer på vegnettet i Tillerområdet noe som gjør at trafikantene trenger
tid på å tilpasse seg det nye systemet. Det er spesielt det nye krysset mellom Sentervegen
og E6 som kan komme til å avlaste både Østre Rosten nordover mot Tonstadkrysset og
rampene mellom E6 og John Aas veg. Registeringene brukt i beregningene er fra mai 2014
og det kan være at kjøremønsteret i området ikke har optimalisert seg etter de nye
forholdene.
I tillegg til å tilpasse seg nytt kjøremønster vil også trafikantene tilpasse seg til
trafikkbelastningen på vegnettet. Dette kan føre til at trafikantene endrer reisetidspunkt,
reisemål/ reiserute eller reisemiddel. Dette kan føre til bl.a. lengre rushperioder, men en
bedre trafikkavvikling.
Krysset har vært endret flere ganger for å øke kapasiteten med flere felt for de mest
belastende strømmene. Kryssene langs Østre Rosten har signalregulering og pga. av
nærliggende areal så vil det ikke være aktuelt å gjøre store ombygginger av krysset utover
dagens løsning. Mulige tiltak for å bedre kapasiteten i krysset innenfor dagens regulering kan
være:



endre feltbruk
optimalisering av signalplaner

Vegsystemet i området er ikke ferdig utbygd. Det planlegges en ny forbindelse mellom
Sentervegen og rundkjøringen på Østre Rosten på vestsiden av E6. I tillegg planlegges det
nytt kryss med E6 ved Johan Tillers veg. Begge disse tiltakene kan være med å avlaste
krysset John Aasveg og Østre Rosten på lengre sikt.

4.4

Anbefaling av løsning for overordnet trafikksituasjon

Vurdert i forhold til den overordnede trafikksituasjon på hovedvegnettet og trafikksituasjonen
lokalt Sjetnmarka er det tungtveiende argumenter for at alternativ 2 anbefales som
adkomstløsning for utbyggingen på Hallstein gård.
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TRAFIKKOVERFØRING TIL / FRA SJETNMARKA

Planforslaget viser en ny vegforbindelse mellom Halstein Gård og Parallellen med bakgrunn i
vedtatt planprogram for Hallstein gård.
Planprogram for Halstein Gård
Planprogram for Halstein Gård ble fastsatt i bygningsrådet 27.mai 2014. Vedtaket framgår i
sin helhet nedenfor:

VEDTAK:
Bygningsrådet fastsetter planprogram for detaljregulering for Hallstein gård 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
Aae’s  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, Hallstein og Sjetnemarka,
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.
Behandlingen i bygningsrådet oppsummeres godt i flertallsmerknaden, hvor diskusjonen
hadde fokus på trafikksikkerhet og miljø. At det tilrettelegges for minst mulig bilkjøring i
Sjetnmarka og at det miljømessig tas hensyn til eksisterende bydel, var bakgrunnen for
diskusjonen.
Planforslaget som fremmes tar opp i seg dette vedtaket mhp. en ny forbindelse mellom
Hallstein og Sjetnmarka, og hvordan begrense bilbruken mellom de to områdene.
Det er gjennomført beregninger med ATP-modellen8 for Trondheim som et hjelpemiddel for å
beregne hvordan trafikken vil fordele seg på eksisterende og ny adkomst til Sjetnmarka.
Beregningene viser at beboere innen eksisterende Sjetnmarka vil ha dagens adkomstveg
som den raskeste veg ut av området. For det nye området viser ATP-beregninger at det vil
være raskest å velge den nye vegen uavhengig av målpunkt. Beregningene er gjort på
overordnet nivå og tar kun hensyn til raskeste veg. Det vil alltid være individuelle preferanser
for valg av kjørerute avhengig av bl.a. reisehensikt, vegstandard etc.
Det nye området er beregnet å generere ca. 3500 i ÅDT i sum til/ fra planområdet.
Eksisterende trafikk til / fra Sjetnmarka er registrert til ca. 5 300 i ÅDT (2012).
Noen turer vil være kombinasjonsturer av arbeidsreiser og hente-/ bringeturer til skoler, SFO
og barnehage som ligger i sentrum i dagens Sjetnmarka. For Trondheim viser RVU at ca. 5
% av turene er omsorgsturer av slik karakter. Tar vi hensyn til dette for Hallstein gård så kan
8

Samordnet areal- og transportmodell.
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man forvente at ca. 5 % (140 ÅDT) av trafikken i tilknytning til de nye boligene vil ha
målpunkt på Sjetne skole gjennom eksisterende Sjetnmarka uavhengig om det er åpent
mellom områdene eller ikke.
All eksisterende trafikk til/ fra Sjetnmarka og 5 % av trafikken fra planområdet gir en forventet
trafikk på ca. 5400 kjt / årsdøgn på dagens adkomst til Sjetnmarka. Den nye adkomstvegen
forventes å få ca. 2700 kjt./ årsdøgn.
Det vil alltid være individuelle preferanser for valg av kjørerute avhengig av bl.a. reisehensikt,
vegstandard etc. slik at det alltid vil være noen trafikanter som vil benytte andre veger enn
den raskeste. I dette tilfellet vil denne forbindelsen være spesielt attraktiv å bruke i
forbindelse med barns aktiviteter i nærmiljøet.

5.1

Tiltak på vegnettet for å begrense trafikkoverføringen

Forbindelsen mellom boligområdene Sjetnmarka og Hallstein gård kan føre til ulike behov for
tiltak på vegnettet for å begrense bilbruken avhengig av grad av åpenhet og hvilke tiltak man
velger / ønsker på vegnettet
I planarbeidet er det utredet konsekvensene av åpen trafikkløsning og konsekvensene av full
stenging. I tillegg vil det være noen «mellomløsninger» hvor forbindelsen kan være åpen på
visse tider på døgnet, og/ eller for visse typer kjøretøy f.eks. kollektivtrafikk.
Trafikkløsningen som foreslås i planen er en delvis åpen løsning med begrenset trafikk
mellom områdene ved bruk av skilting og heve-/senkbare pullerter plassert i vegbanen på
vegforbindelse mellom Halstein Gård og Parallellen. Forbindelsen foreslås stengt for
gjennomkjøring i perioden kl.07-09 og kl.15-17. Kollektivtransport vil ha mulighet for
gjennomkjøring hele døgnet.
Endelig utforming av teknisk løsning som skal hindre gjennomkjøring er ikke avklart, men
heve- og senkbare pullerter kan være en god løsning. En slik løsning har undervarme som vil
sikre at hydraulikken fungerer. I tillegg er løsningen fleksibel, slik at restriksjonene kan
endres hvis erfaringer /situasjonen tilsier behov for dette. I reguleringsbestemmelsene
foreslås det stengt løsning på de angitte tidspunktene, men uten å ta stilling til endelig
løsning. Det det finnes flere ulike måter å gjennomføre dette på.
Det er i løpet av planprosessen sett på hvilke virkninger ulike tiltak kan få på vegnettet i
Sjetnmarka.
For å få ned trafikken i et åpent vegnett så vil det være mest aktuelt med tiltak som øker
tidsbruken ved at trafikantene må redusere hastigheten, og / eller må kjøre omveger. Det å gi
trafikantene visuell informasjon ved hjelp av geometri og utforming om at de beveger seg inn
i et område hvor det ikke er gjennomkjøring vil også ha en avvisende effekt.
Aktuelle tiltak på vegnettet som kan begrense bilbruken mellom områdene kan være:
1.
2.
3.
4.

Fartshumper i Paul Skolemesters veg og Parallellen.
Innsnevring av kjørebanen i Paul Skolemesters veg og Parallellen
Envegsregulering i Paul Skolemesters veg og Parallellen.
Innsnevring ny forbindelse mellom Lunderhaugen og ny adkomstveg til Tiller

Disse tiltakene kan være aktuelt enkeltvis og /eller i kombinasjon. Figur 11 viser vegnettet i
Sjetnmarka.
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Figur 11 Vegnettet i Sjetnmarka

Fartshumper bør etableres på veger med nedsatt fartsgrense 30 km/t for å holde fartsnivået
nede. Sjetnmarka har i dag fartshumper på store deler av vegnettet.
Innsnevringer av vegbanen fører til at hastigheten går ned og at trafikantene må vike for
møtende trafikk. Denne løsningen er fleksibel med tanke på at tiltaket kan utformes som et
punkt tiltak, på deler av en gate eller veg, eller som et tiltak som omfatter flere veger. Denne
løsningen er valgt for Sivert Thonstads vei i Trondheim.
Enveisreguleringer er et mer omfattende tiltak og får konsekvenser for et større område.
Vegsystemet blir lite lesbart ved trafikantene kan ledes bort i fra målet sitt. Det blir stor andel
gjennomkjøringstrafikk på vegene. Envegsregulering kan føre til høyre fartsnivå dersom ikke
kjørebanebredden reduseres.
Samtlige tiltak vil gjøre det mindre attraktivt å benytte personbil, både for eksisterende
beboere i Sjetnemarka og nye beboere ved Halstein Gård. Hva gjelder det fjerde tiltaket
nevnt over er dette på nytt veganlegg og berører således ikke eksisterende vegnett. Tiltaket
er imidlertid ikke relevant for hovedalternativet fra forslagstiller idet det her foreslås heve/senkbare pullerter som tiltak på denne vegstrekningen.
Trygg skoleveg har for øvrig vært premissgiver for utforming av planforslaget, med en bred
og bilfri forbindelse gjennom hele Hallstein Gård. Denne forbindelsen går direkte over i
Nedre Sjetnhaugan som er blindveg med lav trafikk. Både trafikksikkerhet og gangavstand
tilsier at dette vil være den foretrukne forbindelsen mellom Sjetne skole og Hallstein Gård.
I vegen Lunderhaugen som går langs Hallstein Gård, foreslås det en innsnevring i
forbindelse med bussholdeplass. Dette vil gi lav kjørehastighet som gir en trygg skoleveg i
forbindelse med barns kryssing over til Nedre Sjetnhaugan. Når det gjelder Paul
Skolemesters veg, er dette en gate som få en tilnærmet uendret trafikksituasjon og
forslagsstiller anbefaler at denne gata forblir uendret.
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Når det gjelder alle trafikkfarlige krysningspunkter i nærheten av skolen, er disse en del av
reguleringsarbeidet for Sjetne skole.
Forslagsstiller registrerer at rådmannen anbefaler tiltak i Sjetnmarka, samtidig som det
vurderes løsninger som skal gjøre det lite attraktivt å kjøre bil på de samme veiene. Aktuelle
tiltak er envegsregulering, innsnevringer i vegbanen, fartshumper og gatetun. Det er lite
erfaringstall å forholde seg til når det gjelder slike tiltak, utover at færre personer velger å
kjøre når framkommeligheten reduseres.

5.2

Anbefaling av løsning for lokal trafikksituasjon

Planforslaget forsøker for øvrig å følge opp overordnede målsettinger i Trondheim
kommune. Kommuneplanens samfunnsdel har som et av sine hovedmål: «I 2020 er
Trondheim en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig». Under dette hovedmålet er
det blant annet fokus på å gjøre barn og unge til miljøbevisste og engasjerte aktører.
Planforslaget for Hallstein Gård er utformet med spesielt fokus på gode løsninger for myke
trafikanter, og planen ønsker å prioritere dette framfor å legge om kjøremønster i
eksisterende gater.
Ombygging av eksisterende gater vil berøre folk som bor i Sjetnmarka, og planen har derfor
fokus på å opprettholde eksisterende situasjon i bydelen som i dag.
Når hovedargumentet i tillegg er at framkommeligheten skal reduseres, synes det noe
underlig at eksisterende veger skal bygges om. Planforslaget forsøker heller å hindre kjøring
på tidspunktene hvor barn går til og fra skolen, og på tidspunktet hvor det er mest trafikk
mellom bosted og arbeidssted.
Når det gjelder kollektivtrafikkens framkommelighet, har det vært eget møte med AtB
16.10.13 og AtB har gitt uttalelse datert 18.10.13. AtB er positive til gjennomkjøring kun for
buss som vil gi bussen klare fordeler. For øvrig ber de om at normerte avstander til
holdeplasser tas hensyn til i bydelen. En endret rutestrukturen i bydelen vil gi utfordringer i
forhold til gangavstand fra spesielt de nordre delene av Sjetnmarka til nærmeste
bussholdeplass.
Sett i sammenheng med det overordnede trafikkbildet og løsningen med best tilgjengelighet
til E6, er planforslagets hovedalternativ, analysenes alternativ 2, det alternativet som totalt
sett er vurdert til å være den beste trafikale løsningen.
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ALTERNATIV 2 UTEN GJENNOMKJØRING TIL
SJETNEMARKA

Figur 12 viser trafikkbelastningen på vegnettet med stengt vegnett mellom Hallstein gård og
Sjetnemarka.
Når det gjelder Johan Aas veg kan det forventes trafikkøkning pga. boligbygging langs
Tillerringen. Noen av områdene ligger kun i Kommuneplanens arealdel, andre områder har
vedtatt reguleringsplan. I følge Trondheim kommune kan det forventes en befolkningsvekst
på ca. 2400 personer innen områdene som inngår i de vedtatte planene. Dette gir anslagsvis
en ÅDT opp mot 3000 kjt./døgn fra disse områdene samlet. Det er stor usikkerhet om når, og
hvor rask utbyggingen av områdene langs Tillerringen vil skje.
Trafikken fra områdene langs Tillerringen vil enten går sørover i retning Sandmoen /Klett
eller være nordvendt i retning CitySyd / sentrum. Det kan forventes at en stor del av denne
trafikken vil kjøre nordover for påkoblingen til Østre Rosten. Dersom all trafikk kjører
nordover gir dette en trafikkøkning i John Aas veg opp mot 3000 i ÅDT på aktuell strekning
inn mot østre Rosten.
Til tider er det store kapasitetsproblemer på vegnettet på Tiller. Ny E6 vil føre til bedre
kapasitet og trafikkavviklingen som igjen vil påvirke reisemønster og vegvalg. Det foreligger
ikke datagrunnlag som viser hvordan det nye trafikkmønsteret på Tiller blir med ny E6,
Sentervegens forlengelse og tilhørende kryss er ferdigstilt. I tillegg vil også reisemål og stopp
underveis vil også ha betydning for rutevalget til / fra Sjetnemarka / Hallstein gård.
All eksisterende trafikk til/ fra Sjetnmarka og 5 % av trafikken fra planområdet en forventet
trafikk på ca. 5600 kjt / årsdøgn på dagens adkomst til Sjetnmarka. Den nye vegen forventes
å få ca. 2700 kjt./ årsdøgn.
Løsningen med gjennomkjøring KUN for buss får liten konsekvens for eksisterende
boligområde. Det kan forventes en liten økning av trafikken på eksisterende vegnett som
skyldes beboere ved Hallstein gård som velger å kjøre til aktiviteter i Sjetnmarka (via Tiller).
Det kan forventes en høy gang- og sykkelandel på reiser innen Sjetnemarka, men skole/
barnehageturer er ofte den del av en lengre turkjede med bruk av bil noe som kan føre til
unødvendig lang omkjøring via Tiller.
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Figur 12 Vegprinsipp med trafikktall ÅDT med stengt vegnett mellom Hallstein gård og Sjetnmarka
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ALTERNATIV 2 MED GJENNOMKJØRING TIL
SJETNMARKA

Det er utarbeidet to alternative planforslag til løsning av eksisterende veier i Sjetnemarka:




Forslagstillers hovedalternativ med et bredere fortau i Parallellen, etablering av fortau
i Lunderhaugen langs med jordet. Planforslaget inneholder også en innsnevring av
Lunderhaugen i forbindelse med kollektivholdeplass. Planforslaget opprettholder
samtidig dagens situasjon med tovegs-kjøremønster.
I tillegg er det på oppfordring fra Byplankontoret utarbeidet et Alternativ B, hvor
Lunderhaugen har samme løsning som hovedalternativ, men hvor Parallellen og Paul
Skolemesters veg reguleres til enveiskjørte gater med bredt ensidig fortau.

Det nye området er beregnet å generere ca. 3500 i ÅDT i sum til/ fra planområdet.
Eksisterende trafikk til / fra Sjetnmarka er registrert til ca. 5 300 i ÅDT (2012).
All eksisterende trafikk til/ fra Sjetnmarka og 5 % av trafikken fra planområdet gir en forventet
trafikk på ca. 5400 kjt / årsdøgn på dagens adkomst til Sjetnmarka. Den nye adkomstvegen
forventes å få ca. 2700 kjt./ årsdøgn.

7.1

Forslagstillers hovedalternativ

Tiltak i Lunderhaugen og Parallellen
Trafikkløsningen som foreslås som hovedalternativ er en delvis åpen løsning med begrenset
trafikk mellom områdene ved bruk av skilting og heve-/senkbare pullerter plassert i vegbanen
på vegforbindelsen mellom Halstein Gård og Parallellen. Forbindelsen foreslås stengt for
gjennomkjøring i perioden kl.07-09 og kl.15-17. Kollektivtransport vil ha mulighet for
gjennomkjøring hele døgnet.
For å få ned trafikken i et åpent vegnett så vil det være mest aktuelt med tiltak som øker
tidsbruken ved at trafikantene må redusere hastigheten, og / eller må kjøre omveger. Det å gi
gi trafikantene visuell informasjon ved hjelp av geometri og utforming om at de beveger seg
inn i et område hvor det ikke er gjennomkjøring vil også ha en avvisende effekt og hindre
uønsket gjennomgående trafikk.
Forslagstillers hovedalternativ innebærer etablering av et bredere fortau i Parallellen, og
etablering av fortau i Lunderhaugen langs med jordet. Planforslaget inneholder også en
innsnevring av Lunderhaugen i forbindelse med kollektivholdeplass. Planforslaget
opprettholder samtidig dagens situasjon med tovegs-kjøremønster.
Trafikal virkning i eksisterende gater av forslagsstillers hovedalternativ.
Tidligere i notatet er det beskrevet at ca. 5 % (140 ÅDT) av trafikken i tilknytning til de nye
boligene vil ha målpunkt på Sjetne skole. Dette er basert på erfaringstall i tilgjengelig
statistikk. Målet med de trafikkreduserende tiltakene på eksisterende vegnett og bom/pullertløsning mot Hallsteingård bør være å begrense gjennomkjøring til den naturlige
andelen på 5%. Tiltakene som er forutsatt i forslagstillers hovedalternativ er vurdert som
hensiktsmessige for å oppnå en slik begrensning, og de er svært effektive for å regulere
uønsket trafikk i rushtid/ skolestart/ skoleslutt.
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Dette gir en samlet trafikkøkning for Parallellen og Paul skolemesters veg på tilsammen ca.
140 ÅDT.
Fordeling av trafikkøkning mellom bruk av Parallellen og Paul Skolemesters veg i
gjennomkjøring vil være avhengig av opplevd korteste vei til målet. Parallellen vil være
foretrukket vei fordi:



Eneste tilkoblingspunkt mot nye veger på Hallsteingård er i krysset Lunderhaugen/
Parallellen. Parallellen vil være det mest naturlige vegvalget i og med at den visuelt
viser at den går i retning Hallstein gård.
Målpunkt ofte vil være lokalsenter (skole/ barnehage/ butikk) - Parallellen fører direkte
dit.

Ut fra overstående vil det være hensiktsmessig å basere seg på at Parallellen tar hovedvekt
av økt trafikk. Dette tilsier en økning fra dagens ÅDT på 500 kjt. i Parallellen til ca 640 kjt. med
utbygging på Hallstein gård . Paul Skolemesters veg beholder da dagens trafikkmengde på ca
900 ÅDT. Figur 13 viser trafikkbelstningen på vegnettet for den aktuelle situasjonen.

2140
Figur 13 ÅDT på vegnettet for framtidig situasjon for forslagstilleres hovedalternativ. Røde tall er trafikkemengder
som er endret pga av tiltak i Lunderhaugen og Parallellen.

Støymessig virkning i eksisterende gater av forslagsstillers hovedalternativ.
Støysonekart for eksisterende Sjetnemarka er generert med basis i trafikktall ÅDT på 800 kjt.
i både Parallellen og Paul Skolemesters veg. Andel av tungtrafikk og trafikk nattestid må
forventes å være lik for ulike alternativ.
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Forslagstillers hovedalternativ er forventet å gi en ÅDT på hhv 640 kjt. i Parallellen og 900 kjt
i Paul Skolemesters veg. Støymessig konsekvens av avvik mot genererte støysonekart er så
liten at den ikke vil være synlig på støysonekart etter T1442.
Det må dermed kunne legges til grunn at Støysonekart i reguleringsplanen er representativt
også for forslagstillers hovedalternativ.

7.2

Byplankontorets alternativ B

Envegsregulering av Parallellen og Paul Skolemesters veg
Byplankontoret har utarbeidet en løsning alternativ B, hvor Lunderhaugen har samme
løsning som forslagstillers hovedalternativet, men hvor Parallellen og Paul Skolemesters veg
reguleres til enveiskjørte gater med bredt ensidig fortau
Dette alternativet med gjennomkjøring til Sjetnmarka legger opp til envegsregulering av
Parallellen i retning mot Hallstein Gård, og Paul Skolemesters veg i retning fra Hallstein gård.
Begrunnelsen for dette er å kanalisere trafikken til veger hvor det enkle tiltak øke
kapasiteten.
Alternativet fører til minimal økning av trafikken fra Hallstein gård og gjennom Sjetnmarka.
Med forutsetning om at den nye trafikken velger de envegsregulerte vegene, Parallellen og
Paul Skolemesteres veg, gir dette en økning på ca. 140 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt på
hver av disse. I dag har disse vegene henholdsvis 500 kjt og 900 kjt. pr.døgn. I framtidig
situasjon er Parallellen og Paul Skolemesteres veg beregnet å få ca. 800 kjt. /døgn.
Figur 14 viser trafikkbelastningen på vegnettet med åpent vegnett mot Sjetnemarka og
enveisreguleringer i Parallellen og Paul Skolemesteres veg
Denne løsningen kanaliserer den nye trafikken til to gater. Dette er selvfølgelig uheldig for
beboerne langs disse gatene med økt trafikk. Konsekvensen av økt trafikk kan føre til behov
for erverv av privat grunn, rivning av garasjer/ hageanlegg. Det kan også bli behov for
støyskjerming. Trafikksikkerhetsmessig vil det ikke ha så stor betydning om gaten er
envegsregulert eller regulert med tovegstrafikk så lenge trafikkmengden er den samme. Den
totale vegbredden vil være smalere i en envegsregulert gate slik at det lettere kan
opparbeides tilstrekkelige brede fortau innen eksisterende trafikkareal. Det kan forventes et
høyere hastighetsnivået i veger med envegstrafikk enn med veger med toveistrafikk. I smale
veger vil man ofte senke farten når man møter kjøretøy pga. smal vegbredde, med envegs
regulering får man ikke denne effekten. Et system med envegsregulerte gater kan føre til
usikkerhet for trafikantene om hvor de skal kjøre for å finne fram dit de skal, noe som kan
føre til fremmedtrafikk i omkringliggende veger.
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2300
Figur 14 ÅDT på vegnettet for framtidig situasjon for Byplankontorets alternativ B. Røde tall er trafikkemengder
som er endret pga av envegsreguleringer i Prallellen og Paul Skolemesteres veg.
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VEDLEGG
TRAFIKKTALL TIL STØYBEREGNINGER
Dagens situasjon:
Trafikkgrunnlaget for dagens situasjon er etablert med grunnlag i:




ÅDT-tall mottatt fra Trondheim kommune basert på tellinger.
Tallmateriale for utbyggingen på Tiller Øst.
Trafikkanalyse Tilleringen 170, Rambøll 01.10.2012.
Vegdatabanken

2000

ÅDT på vegnettet for dagens situasjon 2014 Sjetnmarka.
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ÅDT tall for dagens situasjon 2014 Tiller, Rambølls trafikkanalyse for Tilleringen 170.

Tungtrafikkandel:



Sjetnmarka : 10 % på hovedvegen inn – 20 % på resten ( tellinger viser opp mot 45
% tungtrafikkandel i Haldor Flatens veg.
Tillerringen: 10 % ( samme som Rambøll)
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Framtidig situasjon:
Full utbygging av Tiller øst og uten utbygging på Hallstein gård
Ingen endring i Sjetnmarka
For Tillerområdet er det brukt dagens situasjon i Rambølls rapport, men trafikken fra det nye
området på Tiller Øst er fordelt noe annerledes ut på vegnettet.
Hele området generer ca. 3360 ÅDT. Antar at felt b2, b3, b4, b5, b6, går via Tillerringen
(1760 ÅDT ), resten går John Aas veg ( 1600).

500+1300

Trafikktall Tillerområdet med Tiller Øst, grunnlaget er dagens situasjon fra Rambøll
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Framtidig situasjon: Full utbygging av Tiller øst og med utbygging Hallstein gård uten
gjennomkjøring til Sjetnmarka.
Utbyggingen på Hallstein gård fører til en økning i trafikken i Sjetnmarka pga. at beboere i
Hallstein gård henter bringer til SFO / ærend i Sjetnmarka i forbindelse med reiser til/fra jobb
(eller motsatt). Kap. 7 beregner dette til ca. 5 % av totalt antall turer til/ fra Hallstein gård, ca.
140 ÅDT.
Dette gir en økning på 140 ÅDT = 280 ÅDT i sum tur- / retur Sjetnmarka (Røde tall er totalen)
For Tillerområdet er det brukt dagens situasjon i Rambølls rapport, men trafikken fra det nye
området på Tiller Øst er fordelt noe annerledes ut på vegnettet.
(Med åpen forbindelse mellom Sjetnmarka og Hallstein gård veg forventes denne trafikken, ca. 140 ÅDT, å komme på
Parallellen gjennom Sjetnmarka, og gi en reduksjon på den nye vegen til Tiller og John Aas veg på ca. 140 ÅDT).

2300
500+1300

Trafikktall Sjetnmarka og Tillerområdet med Tiller Øst og Hallstein gård uten gjennomkjøring til Sjetnmarka
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Hallstein
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Trafikktall Tillerområdet med Tiller Øst og Hallstein gård, grunnlaget er dagens situasjon fra Rambøll

Trafikktall til/ fra og innen planområdet Hallstein gård uten gjennomkjøring til Sjetnmarka.
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Framtidig Situasjon:
Full utbygging av Tiller øst og utbygging av Hallstein gård med gjennomkjøring til
Sjetnmarka, og envegsreguleringer av Parallelen og Paul Skolemesters veg.
Økning i Sjetnemarka pga. beboere i Hallstein gård henter bringer til SFO / ærend i
Sjetnemarka i forbindelse med reiser til/fra jobb (eller motsatt).
Dette gir en økning på ca 140 ÅDT til / fra og i gjennom Sjetnemarka (Røde tall er totalen)
Dette gir en reduksjon på 140 ÅDT på den nye forbindelsen og Jon Aas veg – MEN denne
reduksjonen er ikke tatt hensyn til i trafikktall for støyberegningene da denne reduksjonen
størrelsesmessig er den liten i forhold til usikkerheten.

2300
500+1300

ÅDT på vegnettet for framtidig situasjon med åpent vegnett til Sjetnmarka. Røde tall er er trafikkemengder som er
endret pga av trafikk fra Hallstein gård og envegsreguleringer.

Nidelven Utvikling AS

Asplan Viak AS

