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Trondheim kommune

Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Asbjørn Øverås veg 1 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Studio 4 arkitekter AS senest datert 30.04.2014 med
bestemmelser senest datert 30.4.2014.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
Nytt reguleringskart var publisert på innsyn 16.5.2014.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken sendes Byutviklingskomiteen med følgende forslag til innstilling til bystyret:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Asbjørn Øverås veg 1 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Studio 4 arkitekter AS senest datert 30.04.2014 med
bestemmelser senest datert 30.4.2014.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak PS 79/14

Detaljregulering av Hallstein gård, fastsetting av planprogram
Forslag til 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.
Behandling:
Yngve Brox (H) fremmet merknad pva H:
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Trondheim kommune
Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor tekniske og
formelle vilkår blir ivaretatt.

Sak RS 32/14

Delegerte vedtak i perioden 10.03. - 27.04.2014
Forslag til vedtak:
Delegerte vedtak i perioden 10.03 – 27.04.2014 godkjennes.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Delegerte vedtak i perioden 10.03 – 27.04.2014 godkjennes.

Møtet hevet kl. 09.40.

Rita Ottervik
Ordfører
Øyvind Øyen
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1

INNLEDNING

Detaljplan)for)Halstein)Gård)utløser)ikke)Konsekvensutredning)(KU))etter)forskriften,)og)er)dermed)
ikke)underlagt)krav)om)formelt)Planprogram.)Det)er)likevel)valgt)å)lage)et)planprogram)i)oppstart)av)
planarbeidet.)Planprogrammet)er)ment)som)et)hjelpemiddel)for)alle)i)prosessen,)en)tydelig)
disposisjon)av)arbeidet)som)skal)gjennomføres.)Intensjonen)er)at)det)dermed)skal)være)enklere)og)
mer)forutsigbart)å)følge)planarbeidet)
I)forbindelse)med)reguleringsplan)for)Hallstein)Gård)har)det)innledningsvis)kommet)opp)noen)
planfaglige)tema)av)spesiell)viktighet.)Det)er)først)og)fremst)fagtema)knyttet)til)ny)adkomstveg)og)
kjøremønster)inn)til)planområdet,)men)også)faglige)vurderinger)innenfor)planområdet)som)er)viktig)å)
gjennomføre)i)forbindelse)med)planprosessen.))
Det)har)også)kommet)opp)spørsmål)knyttet)til)mulig)opparbeidelse)av)ny)veg)i)avsatt)LNFHområde)i)
Kommunedelplanens)Arealdel)2012H24)(KPA),)som)bes)vurdert)i)forhold)til)KUHforskriften.)

1.1

Mandat

Planarbeidet)gjennomføres)på)oppdrag)fra)Nidelven)Utvikling,)med)grunnlag)i)forutsetninger)gitt)i)
Kommuneplanens)Arealdel)2012H24)(KPA).)

1.2

Formål med planarbeidet

Hensikten)med)planarbeidet)er)å)regulere)for)nye)boliger,)nytt)helseH)og)velferdssenter,)barnehage)
og)grøntområder.)Planforslaget)inneholder)muligens)også)en)ny)veg)fra)Jon)Aaes)veg)og)ned)til)
Sjetnmarka.)
)

)
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1.3

Dokumenter i komplett planmateriale.

Redegjørelse for planforslaget utgjøres av følgende dokumenter:
Planbeskrivelse
Planprogram med tilhørende utredninger. (denne)
Delhefte 1.Premisser
Delhefte 2.Prosjektpresentasjon
• Delhefte 3. Områdebeskrivelse, Illustrasjoner og dokumentasjon av hvert delfelt.
•
•
•
•
)

)
Fig)Kart)over)varslet)områdeavgrensing).)Rød)stipling)i)sør)viser)komplettert)kunngjøring)okt)2014.)
Denne)gjøres)paralellt)med)saksbehandling)av)planforslag)for)å)sikre)areal)for)ny)skibru)over)Jon)Aaes)
vei.)
Liste)over)eiendommer,)revidert)14.02.14,)er)lagt)som)vedlegg)til)planprogram.)
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1.4

Premisser for planarbeidet, overordnede plan

Foreløpig)planavgrensning)har)et)avvik)fra)KPA)2012H2024)lengst)sør)i)området.)Dette)omhandler)den)
nye)vegen)fra)Jon)Aaes)veg)og)ned)til)Hallstein)Gård.)I)KPA)er)dette)arealet)avsatt)til)eksisterende)
grønnstruktur.))
I)tillegg)er)det)i)KPA)avsatt)både)eksisterendeH)og)framtidig)turveg.)Framtidig)situasjon)vil)etter)
opparbeidelse)gi)en)bedre)tilgjengelighet)og)være)i)samsvar)med)KPA)vedr.)vist)turvegsituasjon.)
Avviket)i)grønnstrukturen)begrunnes)med)at)den)nye)vegen)har)vært)en)forutsetning)i)forbindelse)
med)de)frigitte)arealene)ved)Hallstein)Gård.)Det)har)i)prosessen)med)KPA)vært)vurdert)ulike)traséer)
inn)i)området,)både)innenfor)og)utenfor)Nidelvkorridoren)sin)avgrensning.)For)å)få)en)reguleringsplan)
som)utfordrer)naturinteressene)minst)mulig,)foreslås)den)nye)vegen)utenfor)Nidelvkorridoren.))
Den)nye)vegen)var)skissert)i)forbindelse)med)utarbeidelse)av))KPA2012H2024,)selv)om)den)ikke)ble)
lagt)inn)i)arealkartet.)Det er avklart gjennom e-post fra Trondheim kommune datert 05.11.13 at
den nye vegen ikke utløser krav om konsekvensutredning ,)forutsatt)at)det)utarbeides)
planprogram)og)at)det)gis)en)utfyllende)redegjørelse)av)konsekvensene)av)en)ny)veitrasé)fra)sør.)
Viktig)del)av)planprogram)blir)dermed)kartlegging)og)vurdering)av)naturtyper)i)området,)samt)
samfunnsmessige)og))landskapsmessige)konsekvenser)av)ny)vegadkomst.

1.5

Lovgrunnlaget

Følgende lovverk ligger til grunn for planarbeidet:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009
Lov om friluftslivet av 28. juni 1957.
Lov om kulturminner av 10. juni 2005.
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Planer og utredninger som ligger til grunn for planen

SJETNMARKA

STORHAUGEN

NIDELVA

Kommuneplanens arealdel for Trondheim kommune 2012-2024

HALSTEIN GÅRD
SKOLE
BYGGEOMRÅDER

TILLER
KIRKE
JON A

AE´S V

EG

Fig)Kunngjort)områdeavgrensing))lagt)på)utsnitt)av)Kommuneplanens)arealdel)(KPA))

Gjeldende reguleringsplaner:
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7
6
5

3

1

2

1.Tiller kirkegård er planlagt utvidet vestover, og reguleringsplan R0002A for utvidelsen er
vedtatt i 1993. Utvidelse er under planlegging og gjennomføres som byggesak. Ny vegtrase
fra Jon Aaes veg vil tangere kirkegårdsutvidelsen og må koordineres med denne mht
skjæringsutslag fra evg og tilpasning av gangveger og løyper langs ny veg.
2.Østre Ende av Jon Aaes veg inngår i reguleringsplan R20110023 som ble vedtatt i 2013.
Detaljregulering Sjetnan Øvre tilrettelegger for boliger og barnehage, samt vegtilknytning til
Jon Aaes veg. Planen tar høyde for rundkjøring med framtidig påkobling nordfra, og legger
dermed et godt grunnlag for vegadkomst Tiller-Halstein Gård.
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3. Reguleringsplan Sjetnan-Hårstad fra 1977 skulle gi vegforbindelse mellom Tillerplatået og
Leirtrøen via bru over Nidelva. Planen er tilsidesatt av overordnede planer som verner
Nidelvkorridoren. Planen har ikke betydning for dette planarbeidet.

4. Mindre Reguleringsplan R1054AM fra 2001 som la til rette for utbygging av bolig. Planen
har ikke betydning for dette planarbeidet.
5. Reguleringsplan R1054Ø Sjetnehaugan Lykkmarka fra 1987. Planen la til rette for
boligbebyggelse og barnehage og den regulerer Bydelspark i forlengelsen av Nedre
Sjetnanhaugan.
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6. Reguleringsplan R0421 fra 2001. Planen la til rette for utbygging av eldreboliger, samt ny
veg fra Paul skolemesters veg til Parallellen. Planen endret form og størrelse på
Bydelsparken slik at man kunne få ei tilstrekkelig stor tomt for eldreboliger sentralt i
Sjetnmarka. Planen gjorde vegadkomst fra Øvre Sjetnanhaugan til Lykkmarka mindre synlig.

7.Bebyggelsesplan R0421A. Bebyggelesplanen for byggeområdene B1 og B2 i R0421.
Planen har ikke konsekvens for dette planarbeidet.
Planer under arbeid:
Det er ingen planer i området med konflikt eller konsekvens for planen.
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2

PLANPROSESS

2.1

Organisering

Planen er fremmet som privat reguleringsplan, med Nidelven Utvikling AS som grunneier og
fremmer av planen.

2.2

Fremdrift

Viktige milepæler i planprosessen:
1.Kunngjøring 10.01.14, Frist planprogram 6 uker
Møter med ulike parter jan/feb/mars, administrativ behandling planprogram.
2. Komplett planmateriale for innsendig Oktober 2014
3 1.gangs Behandling Utlegging til høring og offentlig ettersyn Januar 2015
4 2.gangs behandling i planutvalg April 2015
5 Stadfesting av plan i bystyre, April 2015

1

2

3
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2.3

Medvirkning

Planen vil ha virkning for alle beboerne i Sjetnemarka og arbeidet bør derfor informeres og
gis mulighet til innspill i åpne møter i løpet av planprosessen. Sjetne Grendalag har vært
involvert i planarbeidet gjennom jevnlige møter med forslagstiller. Grendelaget vil være viktig
støttespiller i forhold til å etablere direkte kontant med ulike friville lag og foreninger i
Sjetnmarka.
Grunneiere som blir direkte berørt er orientert og hørt i egne møter. Dette kan være beboere
eller grunneiere langs adkomstveier til området.
Barn og unge har gitt overordnede innspill til sin bruk av planområdet gjennom Trondheim
kommune sine Barnetråkkregistreringer 2009-2013. Det kan være aktuelt å høre barn og
unge mer spesifikt i forhold til innholdet i ny plan. Dette vil skje i samråd med Barnas
representant hos Rådmannen.
Sjetne IL vil bli brukt som samtalepart i vurdering av løypenett og idrettsfunksjoner i de
grønne delene av reguleringsplanen.
Planen er underlagt Trondheim kommunes normale rutiner for samråd med offentlige
myndigheter og ulike aktører innenfor teknisk og sosial infrastruktur.

3

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

)

3.1

Landskap

Sjetnmarka er landskapsmssig et klart avgrenset område 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.
Halstein Gård fremstår som et flatt område mellom Storhaugen i nord og skråningene mot
Tillerplatået i sør. Området har landskapsmessig tydelig sammenheng med øvrige
Sjetnemark, og øvre deler av Halsteinflata er høydemessig på nivå med Parallellen - gata
som går inn til skole og bydelssenter.
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Vegetasjon*
Som)ledd)i)kartlegging)av)biologisk)mangfold)har)Trondheim)kommune)kartlagt)naturtyper)i)
prioriterte)områder.)I)Nidelvkoridoren)rett)utenfor)Hallsteingård,)finnes)et)svært)viktig)område)med)
naturtypen)gråor)H)heggeskog)som)har)fått)verdi)A)–)nasjonal)verdi)(kilde:)Trondheim)kommune).)
Dette)området)vil)ikke)bli)berørt)av)en)utbygging.)
Naturmiljø.*
Hallsteingård)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.)
Halstein)har)gode)forutsetninger)for)å)være)et)boligområde)som)er)tett)på)naturen)og)som)har)et)
høyt)biologisk)mangfold.)Det)er)viktig)at)alment)tilgjengelige))forbindelser)gjennom)område)etableres)
og)synliggjøres.)
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3.2

Arealbruk

Området som er markert som utbyggingsområde i kommunedelplanen er ca 220 dekar. I
tillegg kommer en betydelig bredde av dyrket mar innenfor Nidelvkorridoren (stiplet strek på
flyfoto over)
Grunnen)og)bygningsmassen)eies)av)Geno)SA)(samvirkebedrift)innen)storfeavl))som)igjen)eies)av)alle)
norske)storfeprodusenter,)vel)11000)stk.)Geno)SA)har)sitt)hovedkontor)på)Hamar)og)har)hoveddelen)
av)produksjonsvirksomheten)på)testingsstasjonen)på)Øyer)i)Gudbrandsdalen,)seminH)og)
venteokseanlegg)på)Store)Ree)i)Stange)og)hovedkontor)på)Hamar.)Hallsteingård)har)i)dag)en)
avgrenset)men)viktig)funksjon)for)Geno)SA)i)forhold)til)tidligere.)
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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.)
Hallsteingård)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)turH)og)leke)og)rekreasjonsområde.)Dette)er)i)hovedsak)knyttet)til)
utmarksområdene,)men)vinterstid)også)på)dyrka)mark.)Barnetråkkregisteringene)for))området)viser)
flere)regsistreringer)i)byggeområdene.)

Fig. Barnetråkkregistreringer i Trondheim kommunes base.

3.3

Teknisk- og sosial infrastruktur

Befolkning
I 2013 hadde Sjetnemarka 2868 innbyggere.
Bydelen vurderes å være sosialt velfungerende og i god drift. Sammenlignet med utviklingen
avandre bydeler vil investeringskostnadnene ved en utbygging være relativt små. Sjetne
skole har i dag:
- 527 elever fordelt på 1‐10 trinn.
- 1‐4 trinn har kun elever fra Sjetnemarka.
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- 5‐10 trinn har også elever fra Okstad skole som overflyttes etter småskole.

Sentralt i Sjetnmarka ligger aldersboliger,skole, barnehage, bygelshus 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 eldrekafe og pub som
treningsrom og festlokale.
Sjetnmarka har ingen gjennomgangstrafikk, og relativt lav arealutnyttelse har gitt lite behov
for en hierarkisk oppbygd infrastruktur med tydelige hovedtraseer.

3.4

Bebyggelse

Området er i dag ubebygd med unntak av Gårdsbygningene og tre arbeiderboliger tilknyttet
gårdstunet. Bebyggelse i Sjetnmarka mot vest er utelukkende lave eneboliger og
tomannsboliger på relativt store tomter.

Fig. Planområde sett fra hoppbakken i søndre kant av byggeområdet.

Notat: HALSTEIN GÅRD - PLANPROGRAM
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NOTAT
4

4.1

4.2

VIKTIGE PROBLEMSTILLINGER IFT MILJØ OG SAMFUNN

Naturtyperegistrering

Ny veg

Det gjennomføres naturtypekartlegging i forbindelse med
vegalternativ 1 og 3.
Registreringsarbeidet vil være viktig beslutningsgrunnlaget for
valg av ny adkomstveg.
Dokumentasjon:
4.1.1
Naturtyperegistrering med konklusjon påvirkning
naturmiljø
Vegalternatver tegnes ut med skjæring og skråningsutslag. For
å gjøre den landskapsmessige konsekvensen så myk som
mulig, er det viktig at vegen optimaliseres i forhold
omkringliggende terreng, eksisterende bebyggelse og ny
bebyggelse.
For å unngå at total vegbredde blir mer omfattende enn
nødvendig, foreslås det at gang- og sykkelveg legges i en egen
trasé. Det bør vurderes forskjellig høyde på g/s-veg og
kjøreveg.
Trafikkutredning må ta høyde for andre store utbygginger på
Tiller i forhold til kapasitetsberegninger. Det må ses nærmere på
gangstier på tvers av ny veg, samt behov for gang- og
sykkelbru(er). Evt. undergang under John Aae’s veg må
vurderes i henhold til punkt 4.5.
Mot Jon Aaes veg i sør vil planen grense mot rundkjøring som
er avklart i forbindelse med reguleringsplan for Sjetnan nedre.
Vegalternativene skal vurderes på basis av:
•
•
•
•
•

Samfunnsmessige forhold, hensiktsmessighet i samlet
løsning.
Trafikale virkninger - kapasitet,sikkerhet, støy mv.
Virkninger på landskap og natur.
Kostnader ved gjennomføring og drift av veganlegget.
Deponi av masser skal beregnes og beskrives
håndtering av.

Dokumentasjon
4.2.1
Utredning av vegalternativer i plan og profiltegninger
og visualiseringer i 3D-modell. Sammenstilling i egen
matrise med vurderinger av ulike fagtema.
4.2.2
Notat og vegtekniske tegninger, valgt løsning.

Notat: HALSTEIN GÅRD - PLANPROGRAM
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4.3

4.4

Skole

Barnehage

Det forutsettes at Sjetne skole blir værende på samme
skoletomt som i dag. Det utarbeides enkle illustrasjoner som
dokumenter at ny skole med 750 elever og ny flerbrukshall lar
seg innpasse på det aktuelle området.
Det må avklares om det vil bli behov for fleridrettshall,
kunstgressbaner eller andre anlegg knyttet til skole og idrett på
Hallstein. En må ta høyde for andre utbygginger i nærområdet/
Tiller ved planlegging av idrettsanlegg. God tilgjengelighet fra
dagens Sjetnemarka til anleggene skal vektlegges.
Dokumentasjon:
4.3.1
Mulighetskisse nye Sjetne Skole.
Det finnes flere gode barnehagetomter i området. Ulike tomter
vurderes ut fra prinsipper om kvalitet på uteområder,
transportarbeid, tilgjengelighet grønnstruktur mv
Dokumentasjon:
4.4.1
Alternativsvurdering barnehagetomt tatt inn i
planbeskrivelse

4.5

Turveger og
løyper

Det avklares i samråd med TK og lokale idrettslag hvilken trasé
som er ønskelig for skiløype.
Det vurderes helhetlig løsning for Hallstein Gård og tilknytning til
øvrig turveger og skiløyepnett på Tiller.
Pilegrimsleden må ivaretas særskilt
Påkobling mot planlagt skiløype sør for John Aas veg må vises.
Det ideelle hadde vært en planfri kryssing her for å sikre
framføring av løypemaskin. Det må gjøres en vurdering av dette
også ut fra framtidige trafikktall og krav til planfrie kryssinger for
gående og syklende.
Dokumentasjon:
4.5.1
Prinsippkart eksisterende og nye turveger og løyper,
inkl turveger som forsvinner som følge av utbygging
inngår i Presentasjonshefte del 1
4.6.1

4.6

Utgår

Helse- og
velferd

Notat: HALSTEIN GÅRD - PLANPROGRAM
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4.7

Kollektivtrasé

Det avholdes eget møte med AtB vedrørende ny trasé for buss
og nye holdeplasser. AtB utarbeider et eget notat i sakens
anledning.
Det dokumenteres gangavstander fra nye boligområder til
eksisterende- og evt. nye holdeplasser, snuplasser, og mulige
busstraseer og løsninger på lang sikt vurderes.
Holdeplass bør vurderes nærmest mulig HVF-senter.
1000 nye innbyggere forsvarer omtrentlig 1 ekstra bussavgang
pr.time.

4.8

4.9

Universell
utforming

Trafikknotat

Dokumentasjon:
4.7.1
Notat tatt inn i planbeskrivelse
Muligheter og begrensninger for Universell utforming vurderes
på overordnet nivå. Hensikt er å sikre at muligheter for utvikling
av universell utforming tas så godt vare på som mulig i
planområdet.
Dokumentasjon:
4.8.1
Notat tatt inn i planbeskrivelse
Trafikksikkerhet og trafikkavvikling i bydelen skal vurderes i eget
notat med tilhørende prinsippskisser. Dette vil være et viktig
grunnlag for hvilket kjøremønster som skal gjelde for
planområdet. Følgende alternativer skal vurderes:
A.
B.
C.
D.

Bare fra sør (Tiller)
Bare fra vest (Sjetnemarka)
Adkomst både fra sør og vest, åpent for gjennomkjøring
Adkomst både fra sør og vest, stengt for gjennomkjøring.

Det skal omtales hvilke konsekvenser en trafikkmessig
integrering av planområdet vil ha for eksisterende bydel og
konsekvenser for sammenhengende overordnet grøntstruktur,
friluftsliv, barn og unges bruk av området (trygg tilknytning til
friområdet) turvegnett og skiløypenett. Dette gjelder både
anleggstrafikk og normaltrafikk. Det skal gjøres vurderinger av
trafikkmengde for ulike alternativer.
Trygg skoleveg må vurderes for alle de ulike vegalternativene.
Trygg skoleveg innebærer både skoleveg til Sjetne skole og til
mulig framtidig ungdomsskole på Tiller.
Det må ses på tiltak for å bedre trafikksikkerheten i eksisterende
veinett for gående og syklende.
Dokumentasjon:
4.9.1
Trafikknotat
4.9.2
Prinsippskisse trafikksystem gangtrafikk
4.9.3
Tilleggsnotat kapasitet Jon Aaes veg innarbeidet i
trafikknotat
4.9.4
Beskrivelse trafikksikkerhetstiltak i Sjetnemarka er tatt
inn i planbeskrivelsen

Notat: HALSTEIN GÅRD - PLANPROGRAM
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4.10

Geoteknikk

Når det avklares endelig trasé for den eventuelle nye vegen vil
det gjøres supplerende undersøkelser vedr. geoteknikk. Dette
vil dokumentere at den nye vegen er gjennomførbar og trygg.
Det skal også dokumenteres at evt. lek/ballbane av areal over
KL-sone Halstein er akseptabelt i forhold til samfunnssikkerhet.
Dokumentasjon:
4.10.1
Geoteknisk notat

4.11

Avfall

Det er forventet at det må etableres avfallssug-system innenfor
området. Trasévalg og koordinering andre tiltak i grunnen er
dermed avgjørende.
Dokumentasjon:
4.11.1
Prinsipplan avfall m/systembeskrivelse - integrert del
av 4.12.1

4.12

VA

Eksisterende situasjon kartlegges med tanke på tilgang til
ledningsnett og kapasiteter. Forhold omkring håndtering av
overflatevann, og eventuelle fordrøyningssystem avklares.
Alle bekker skal identifiseres og merkes av på plankartet.
Gjenåpning av bekk(er) må utredes, jfr. pkt. 6.3.
Dokumentasjon:
4.12.1
Prinsipplan V/A med beskrivelse
Sannsynlighet for fornminner avklares med fornminnemyndighet

4.13

4.14

Kultur og
Fornminner

Barn og unge

Dokumentasjon:
4.13.1
Dokumentasjon avklaring.
Det bes om at hensynet til barn og unge trekkes fram som et
eget utredningstema, selv om konsekvenser for denne gruppen
også blir berørt under andre utredningtema over. Her er det
særlig trygg skolevei som er viktig, samt tilrettelegging for lek
(med gradering av lekeplasser for små og store barn) og andre
aktiviteter.
Dokumentasjon:
4.14.1
Notat konsekvenser av plan for barn og unge.
Virkninger av plan og muligheter i nye løsninger er
tatt inn i planbeskrivelsen.
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5.1

RISIKO OG SÅRBARHET

ROSANALYSE

Risiko og sårbarhet utredes i eget dokument iht mal for
Trondheim kommune.
Det må gjøres en vurdering av flomfare, fare for erosjon og
kvikkleire. Krav til sikkerhet må innarbeides i plan og
bestemmelser.
Dokumentasjon:
5.1.1
ROS-ANALYSE
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6.1

BYGGEOMRÅDENE MER I DETALJ

Hovedgrep

Hovedgrepet for utbygging av Halstein Gård til et godt
boligområde, både funksjonelt og visuelt, skal presenteres i
skisser.
Dokumentasjon:
6.1.1
Overordnede konseptskisser inngår i
02_PROSJEKTPRESENTASJON

6.2

Volumoppbygging

Illustrasjoner av volumoppbygging skal illustrere konsekvens av
maksimal utbygging i henhold til planen og de skal vise viktige
intensjoner i planen mht romlige opplevelser av grøntdrag, gater
og romdannelser i bebyggelsen.
Dokumentasjon:
6.2.1
Visualiseringer i 3D-modell. Det skal vurderes å bruke
digitale modeller for interaktiv bruk, feks via Ipad.
Inngår i 02_PROSJEKTPRESENTASJON
6.2.2
6.2.3

Notat: HALSTEIN GÅRD - PLANPROGRAM
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6.3

Grønnstruktur

Grønnstrukturene i området skal uttegnes for å vise plassering
av ulike funksjoner i grøntområdene, herunder områder for lek,
idrett (bla 7-erbane fotball, skiløype) og felles opphold. I tillegg
skal tilgjengelighet til områdene vises.
Nidelvkorridoren strekker seg betydelig inn på dagens dyrka
mark. Disse arealene er arena for lek og rekreasjon, og er
overgangen mellom natur og grønt liv langs Nidelva og i
boligområdene. Det skal synliggjøres hvordan tiltak på dyrka
mark , sammen med turnett ut i skog og inn i bebyggelse på en
god måte ivaretar de ulike grønne interessene
Eventuelle veger i grønnstruktur skal vurderes med tanke på
visuelle virkninger og mulige avbøtende tiltak.
Det skal vurderes hvorvidt dagens åpen grøft på dyrkajorda
sammen med øvrig tilsig av overflatevann er tilstrekkelig
grunnlag for bruk av bekkevann i grønnstruktur.
Det skal tilrettelegges for friluftsliv og egenorganisert aktivitet på
Hallstein (skateanlegg, strandvolleyball med mer). Skianlegg
med skileik skal ivaretas eller opparbeides nytt. Evt. ønske og
behov for en hoppbakke må diskuteres. Det må ses på hvordan
en kan opprettholde Hallstein gård som et naturlig
samlingspunkt for hele bygda.

6.4

Støy,Støv

Dokumentasjon:
6.3.1
Illustrasjonsplan 1:1000
6.3.2
Beskrivelse avbøtende tiltak pga terrenginngrep,
utarbeidede bestemmelser knyttet til gjennomføring
av tiltak inngår i tekst planbeskrivelse.
6.3.3
Vurdering bekk inngår i planbeskrivelse.
Som følge av ny utbygging utredes det vegtrafikkstøy for ny
bebyggelse i byggeområdet, samt for bebyggelse langs Jon
Aaes veg (som får økt trafikkbelastning). For trafikkalternativ C
(se trafikk) må det utredes eventuell støy i eksisterende
bebyggelse.
Støy og støv i anleggsperiode skal vurderes spesielt.
Dokumentasjon:
6.4.1
Støysonekart og Støyrapport
Arealbruk som følge av valgte løsninger for veg, grønt og
byggeområder oppsummeres i eget arealregnskap

6.5

Arealbruk

Dokumentasjon:
6.5.1
Plantegning med arealregnskap.
Planen legger til rette for ulike typer boliger, og variert
sammensetning i ulike byggetrinn

6.6

BoligDokumentasjon:
sammensetning
6.6.1
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6.7

Lokalklima

Overordnet vurdering av lokalklima utarbeides som grunnlag for
dokumentasjon av gode uteoppholdskvaliteter på arealer
medtatt i arealregnskap. Samtidig skal lokalklimavurdering
underbygge plassering av lek og idrettsfunkejoner i
grønnstrukturen
Dokumentasjon:
6.7.1
Notat lokalklima inngår i 01.PREMISSER.
6.7.2
Vurdering løsning ift lokalklima inngår i
planbeskrivelse.

6.8

Bokvalitet

Planens forutsetninger/potensiale for bokvalitet i hvert
byggeområde illustreres og måles opp mot Trondheim
kommunes uteromsveileder.
Dokumentasjon:
6.8.1
Visualisering av de ulike byggeområdene, med
illustrert forhold til krav gitt i uteromsveileder. inngår
i 03_OMRÅDEBESKRIVELSER
6.8.2
Arealregnskap uteoppholdsareal. inngår i
arealregnskap bakerst i
03_OMRÅDEBESKRIVELSER:
Parkeringsløsninger skal beskrives i forhold til krav
(Parkeringsveileder TK), funksjonalitet og

6.9

6.10

Parkering

Framdrift
utbygging

Dokumentasjon:
6.9.1
Temakart parkering med oversikt antall, type og
plassering.
Forventet framdrift på utbygging beskrives.
Framdrift for utbyggingen må diskuteres i forhold til krav til
trafikksikkerhetstiltak og andre rekkefølgekrav knyttet til
friområder og annen offentlig og privat infrastruktur. Det blir
viktig å finne fram til hensiktsmessige rekkefølgebestemmelser i
forhold til adkomst og trafikksikkerhet.
Det skal redegjøres for gjenbruk av matjorda på Hallsteinområdet, og gis bestemmelse for dette i reguleringsplanen.
Dokumentasjon:
6.10.1
Prinsippskisse mulig rekkefølge i utbygging inngår i
planbeskrivelse.
Det skal redegjøres for gjenbruk av matjorda på Hallsteinområdet, og gis bestemmelse for dette i reguleringsplanen.

6.11

Miljøoppfølging

7

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Dokumentasjon:
6.11.1
Redegjørelse massebalanse inngår i planbeskrivelse

Konsekvenser av planforlsaget er redegjort i planbekrivelse.
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Innspill'fra'Sjetne'Grendelag'til'om'igansatt'arbeid'med'reguleringsplan'for'veg'i'forbindelse'med'utbyggingsområdet'Halstein'gård'

'

Innspill'fra'Sjetne'Grendelag'om'igangsatt'arbeid'med'regulerings;
plan'for'veg'i'forbindelse'med'utbyggingsområdet'Halstein'gård'
!
Hvem'er'Sjetne'grendelag,'hvordan'er'innspillene'forankret'i'lokalmiljøet'
Den'samlede'utbyggingen'av'Sjetnemarka'skjedde'i'årene'1967;70.'I'perioden'etter'1970'blomstret'
det'opp'organisasjoner'og'lag'i'Sjetnemarka.'Behovet'for'samhandling'førte'til'etablering'av'en'felles'
organisasjon'–'Sjetne'Grendelag.''
Paraplyorganisasjonen'fikk'stor'betydning'for'utviklingen'av'Sjetnemarka.'Flere'saker'hadde'en'klar'
relevans'til'byutvikling'og'den'viktigste'saken'i'denne'sammenhengen'var'kampen'mot'vegtrassè'
gjennom'Sjetnemarka'i'forbindelse'med'ytre'ringveg.'
Sjetnemarka'ble'et'prøveområde'for'bydelsutvalg,'trolig'med'bakgrunn'i'erfaringene'med'
Grendelaget.''Ordningen'med'lokale'bydelsutvalg'ble'for'en'kort'periode'fast'ordning'i'Trondheim.'
I'perioden'etter'at'bydelsutvalg'ble'nedlagt,'har'Sjetne'Grendelag'bare'sporadisk'fungert.'I'denne'
perioden'er'boområdet'utvidet'med'Kroppanmarka'og'deler'av'Okstadområdet.'
Klargjøring'av'nye'utbyggingsområder'er'viktig'og'nødvendig'for'Trondheim'som'by'i'utvikling.'I'
forbindelse'med'arbeidet'med'omregulering'av'Hallstein'gård'fra'landbruksareale'til'bebygd'areale''
ble'Grendeutvalget,'av'de'lag'og'organisasjoner'som'i'1970'etablerte'dette,'reetablert'for'å'tale'
grendas'sak'og'for'å'ivareta'lokalmiljøets'interesse'i'utbyggingsfasen.''
Sjetne'Grendelag'leverte'høringssvar'til'areldelplanen'og'sine'merkander'uttalte'rådmannen'at'
Grendelaget'er'en'viktig'høringspart'i'saken.'
Sjetne'Grendelag'består'av'følgende'organisasjoner:'Sjetne'idrettslag,'Sjetne'skolekorps,'Sjetne'
pikekor,'Sjetne'skole'FAU,'Sjetne'pensjonistforening,'Sjetne'horn'og'ompa,'Sjetne'teater'lag,'Sjetne'
pikekor,'Sjetnekoret,'Sjetne'barnehage'FAU,'Sjetne'sanitetsforening'og'Kroppanmarka'grendelag.'
Sjetnemarka'er'et'godt'utbygd'samfunn'med'en'struktur'som'om'kan'ivareta'flere'innbyggere.'Dette'
vil'by'på'utfordringer,'og'det'er'avgjørende'for'oss'at'vi'har'en'tett'dialog'med'utbygger'og'
Trondheim'kommune'i'utbyggingsprosessen.''
Når'folk'her'snakker'om'«grenda'i'byen»'så'mener'de'nettopp'det.'Det'er'i'vår'interesse'å'trå'
varsomt'her'og'ikke'ødelegge'et'unikt'bomiljø.'Sjetnemarka'er'en'plass'folk'flytter'til'når'de'skal'
etablere'seg'med'barn.'Sjetnemarka'er'summen'av'en'menneskevennlig'bebyggelse,'et'barnevennlig'
bomiljø'og'en'folkemengde'som'tillater'en'grendafølelse'der'«alle'kjenner'alle».''
Sjetne'Grendelag''har'hatt'en'tett'dialog'med'utbygger'siden'før'området'Hallstein'gård'ble'
omregulert'fra'landbruk'til'boligareal.'Vi'har'så'langt'opplever'respekt'for'vår'kunnskap'om'grenda'
slik'den'fungerer'i'dag,'og'følger'at'utbygger'lytter'til'våre'kunnskaper,'behov'og'ønsker.'Sjetne'
Grendelag'er'likevel'klar'over'at'utbygger'har'andre'komersielle'interesser'i'området'en'Grendelaget,'
men'opplever'likevel'en'genuin'vilje'til'å'finne'gode'framtidige'løsninger'som'skal'gi'grenda'gode'

1'
'

Innspill'fra'Sjetne'Grendelag'til'om'igansatt'arbeid'med'reguleringsplan'for'veg'i'forbindelse'med'utbyggingsområdet'Halstein'gård'

'
levevilkår'for'både'unge'og'eldre,'ny'bebyggelse'og'eksisterende'bebyggelse.'Vi'forventer'at'vi'får'til'
den'samme'gode'dialogen'med'Trondheim'kommune.'
'
Ankomst'til'området'under'utbygging';'anleggstrafikk'
Det'er'i'dag'en'vei'inn'og'ut'av'Sjetnemarka'(Øvre'Sjetnehaugan).'Her'er'i'dag'tett'trafikk'her'deler'av'
døgnet(morgen'og'ettermiddag).''På'strekket'Øvre'Sjetnehaugan/Nedre'Sjetnehaugan'er'det'to'
utfordrende'krysningspunkt'for'barn'og'voksne,'øverste'del'har'et'opphøyd'gangfelt'og'
bussholdeplass'som'medfører'at'en'stor'del'av'beboerne'må'krysse'veien.'Nedre'del'er'det'et'
gangfelt'som'er'knutepunkt'for'skole,'idrettsanlegg'og'butikk,'her'er'det'til'tider'stor'trafikk'av'
skolebarn'og'andre'gående'som'er'på'vei'til'eller'i'fra'skole,'idrettsanlegg'og'butikk.'
Når'utbyggingen'av'området'Hallstein'gård'starter'er'det'etter'vår'vurdeing'nødvendig'at'all'
anleggstrafikk'legges'i'en'trase'som'kommer'via'Tiller'og'ned'på'det'planlagte'utbyggingsområdet.''
'
Anleggstrafikk-gjennom-Sjetnemarka-aksepteres-ikke.-Utbygging-skal-ikke-igangsettesk-før-en-slik-adkomst-er-etablert!'
Adkomsten'må'også'ta'hensyn'til'friluftsinteressene'i'området'som'blir'berørt.'
Området'Hallstein'gård'har'i'dag'stor'betydning'for'aktivitetsnivå'og'engasjement'i'Sjetnemarka'
gjennom'skirenn,'skileik,'treningsområde,'barnas'akebakke,'helårs'turterreng'for'eldre'og'unge,'
turmål'for'barnefamilier'i'området,'turmål'for'barnehagene'og'skolen'i'tillegg'til'samlingsplass'for'
alle'innbyggere'ved'felles'fyrverkeri'på'nyttårsaften.'
'
Ankomst'til'området'etter'utbygging'er'ferdig'
Med'kun'en'vei'inn'og'ut'av'Sjetnemarka'vil'det'være'behov'for'infrastruktur'som'avlaster'dagens'
vei.'Etter'vår'mening'vil'dette'kunne'løses'ved'at'foreslått'anleggsvei'(jf.'Kapittel'«ankomst'til'
området'under'utbygging'–'anleggstrafikk»)'blir'av'en'standard'som'kan'benyttes'til'allmen'ferdsel'
etter'at'utbygging'er'ferdig.'
Vi'har'allerede'i'dag'en'betydelig'utfordring'når'det'gjelder'smale,'eller'fraværende'fortau,'
busskjøring'gjennom'Sjetnemarka,'og'en'mye'brukt'gjennomfartsåre'som'deler'barnehageområdet'
og'skole/sfo;området.'Utfordringer'som'forsterkes'spesielt'på'vinterstid'når'store'mengder'snø'
hindrer'sikten'ytterligere.'!
Det'er'viktig'at'en'ved'trafikkregulering'legger'forholdene'til'rette'slik'at'utbyggingen'ikke'medfører'
en'betydelig'økning'i'trafikkbelastningen'i'området'der'så'mange'barn'går'til'og'fra'skole'hver'eneste'
dag.'
Dagens'veier'er'allerede'utfordrende'utformet'med'tanke'på'trafikksikkerhet'for'grendas'skolebarn,'
samt'barn'til'og'fra'barnehagen.'Særlig'er'dette'følgende'for''tre'trafikkryss'som'ligger'innenfor'
klargjort'område'for'trafikkregulering:'
• Kryss,'Alf'Goddagers'veg/Mikkelveien'
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•
•

Kryss,'Paul'skolemesters'veg/Lykkmarka'
Kryss,'Lykkmarka/Paralellen.'

'
Samtlige'kryss'er'merket'av'i'kartutsnittet'nedenfor'og'blir'behandlet'særskilt'i'egne'punkter'under'
kartutsnittet'

'
'
Kryss,&Alf&Goddagers/Mikkelveien:&
Krysset'ligger'midt'i'dagens'busstrasè'og'er'meget'uoversiktlig'med'dagens'med'trafikksituasjon.''
Krysset'er'et'knutpunkt'for'trafikk'til'alle'deler'av'Sjetnemarka,'og'er'det'krysset'med'størt'
frafikkbelastning'i'grenda.'Krysset'er'et'knutepunkt'for'myke'traffikanter.'Grendas'barn'krysser'dette'
krysset'i'forbindelse'med'tur'til'skole,'fritidsaktiviteter'og'butikk.'
Med'en'økning'i'trafikkmengde'i'dette'krysset'vil'det'måtte'iverksettes'tiltak'som'bedrer'sikt,'samt'
tiltak'som'gjør'det'enklere'for'myke'traffikanter'å'bevege'seg'gjennom'området.'
'
Kryss,&Paul&skolemesters&veg/Lykkmarka:&
Dette'krysset'er'meget'uoversiktlig,'trangt'og'det'er'med'dagens'løsning'et'under'at'det'ikke'har'
skjedd'ulykker'her.'Ved'utkjørsel'fra'Paul'skolemesters'veg'sperrer'vegetasjon'for'utsikt'fra'høyre'og'
garasje'for'utsikt'til'venstre.'Det'er'mange'myke'trafikkanter'som'beveger'seg'i'området.'På'
sommerstid'er'det'naturlig'å'benytte'fortau'som'går'langs'vegen'Lykkmarka'med'merket'overgang'
ved'enden'av'Nedre'Sjetnehaugen'mot'bydelsparken.'På'vinterstid'benyttes'dagens'fortau'til'
snølagringsplass'og'myke'trafikkanter'må'krysse'vegen'i'krysset'ved'enden'av'Paul'skolemesters'veg'
for'å'kunne'benytte'fortau/gangveg'på'andre'siden'av'gaten.'
'
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Kryss,&Paralellen/Lykkmarka:&
Dette'krysset'er'delvis'oversiktlig,'men'ligger'tett'opp'til'skole;'og'barnehageområdet.''
Nærhet'til'skole'og'barnehage'er'problematisk'med'tanke'på'andel'unge'myke'trafikkanter'og'en'
økning'i'trafikk'her'vil'gi'en'økt'risiko'for'ulykker.'
Trafikkøkning'vil'også'gi'en'økning'i'ytre'støy'for'små'barn'i'barnehagen,'dette'vil'ikke'være'heldig.'
'
'
'
Med'bakgrunn'i'dagens'veistandard'og'dagens'utfordringer'med'kryss'som'nevnt'ovenfor'vil'en'ny'
hovedvegtrassè'med'styring'av'trafikk'etter'utbygging,'eller'i'forbindelse'med'utbygging,'som'
involverer'gatene'Paralellen'og/eller'Paul'skolemesters'veg'kunne'føre'til'store'utfordringer'for'
grendas'myke'trafikkanter.'I'beste'fall'materielle'skader'på'biler,'og'i'verste'fall'personskader'med'
alvorlige'følger'for'skolebarn'som'ferdes'i'området.'
'
For'Sjetne'Grendelag'er'det'viktig'å'få'til'en'integrering'mellom'eksisterende'bebyggelse'og'ny'
bebyggelse'under,'og'etter'at'utbyggingen'har'funnet'sted.'Med'bakgrunn'i'dette'er'vi'er'inneforstått'
med'at'en'utbygging'av'Hallsteinområdet'vil'medføre'mer'trafikk'i'Sjetnemarka.'Dersom'all'
trafikkøkning,'og'anleggstrafikk'i'utbyggingsperioden,'skal'gå'igjennom'eksisterende'bebyggelse'er'
dette'en'løsning'vi'ikke'vil'støtte,'og'som'vi'vil'anse'som'meget'lite'heldig'med'bakgrunn'i'
ovennevnte'problemer.'
'
Det'er'også'knyttet'en'del'utfordringer'til'beredskap'i'og'med'at'det'er'kun'en'innfartsåre'til'
Sjetnemarka,'skal'det'oppstå'en'ulykke'og'veien'inn'til'Sjetnemarka'bli'blokkert'vil'dette'bli'forsterket'
ved'en'ny'utbygging'som'medfører'en'bortimot'en'dobling'av'innbyggerantallet.!
'
Dette'vil'mest'sannsynlig'medføre'en'oppgradering'av'dagens'veger'i'grenda.'
Ved'oppgradering'og'endringer'av'eventuelle'vegtraseèr'anmoder'vi'om'at'dette'blir'utført'så'
skånsomt'som'mulig'for'eksisterende'beboere'innenfor'planområdet.'
'
Sjetne'Grendelag'anbefaler'at'hovedinnfarten'til'det'nye'boområdet'skal'gå'via'ny'innfartsveg'fra'
Tiller.'Videre'anbefaler'vi''at'det'gjennomføres'en'trafikkregulering'mellom'ny'og'eksisterende'
bebyggelse'med'bakgrunn'i'ovennevnte'problemstillinger.'
'
Skolekapasitet!
Når'det'gjelder'skolebygg'er'det'to'utfordringer'i'Sjetnemarka/Kroppanmarka:'
•
•

Utbygging'av'Hallstein'gård'vil'gi'større'elevgrunnlag'og'kreve'flere'elevplasser'
Sjetne'skole'har'behov'for'nybygg'for'å'erstatte'kondemnabelt'ungdomstrinnbygg,'tre'store'
”moelvenbrakker”'og'samtidig'bedre'situasjonen'for'kroppsøvingsundervisning.'

'
Sjetne'skole'har'inneværende'skoleåret'520'elever.'Elevtallet'er'noe'varierende'og'var'på'595'elever'
for'noen'år'siden'noe'som'er'100'%'dekning.'Prognosene'viser'noe'økning'av'elevtallet'selv'med'
dagens'bebyggelse.'Det'er'politisk'enighet'om'kondemnering'og'bygging'av'ny'ungdomsskolefløy.'
Sjetne'skole'har'i'dag'undervisning'i'sju'bygg:'
•
•

Hovedbygget'(adm.'/personal/bibliotek/undervisningsareal'for'5.'–'7.trinn).'Dette'bygget'i'
god'stand.'Det'eneste'ankepunktet'er'at'kroppsøvingssalen'er'liten.'
Småskolebygget'(1.;4.trinn/SFO).'Bra'stand.'
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Ungdomstrinnpaviljongen'(undervisningsareal'for'8.'og'9.trinn).'Kondemnabel,'på'tross'av'at'
vi'prøver'å'holde'den'brukbar'med'malingsflikking'o.a.'
• En'to;etasjes'”moelvenbrakke”'(undervisningsareal'for'10.trinn)'Bra'brakke,'men'satt'opp'
som'midlertidig'løsning.'
• Enda'en'to;etasjes'”moelvenbrakke”'(Spesialrom'for'Mat'og'helse,'Kunst'og'håndverk'og'
Fysikk/naturfag)'Bra'brakke,'men'satt'opp'som'midlertidig'løsning.'
• En'en;etasjes'”moelvenbrakke”'(Arbeidsrom'for'lærerne'på'1.;4.trinn,'og'spesialrom'for'
musikk).'Bra'brakke,'men'satt'opp'som'midlertidig'løsning.'
• Skolen&leier&i&dag&forsamlingsrommet&til&Sjetne&Grendehus&til&kroppsøving'
'
”Moelvenbrakkene”&er&alle&tre&flyttet&til&Sjetne&etter&at&de&har&vært&i&midlertidig&bruk&på&andre&skole&
under&rehabilitering/nybygging.&
•

Ovenstående'viser'at'Sjetne'skole'har'behov'for'et'nytt'bygg'som'kan'erstatte'
ungdomstrinnpaviljongen,'de'tre'”moelvenbrakkene”'og'samtidig'inneholde'gode'nok'lokaler'for'
kroppsøving.''
I'forlengelsen'av'utbyggingen'bør'skolekapasiteten'i'Sjetnemarka'økes,'og'Grendelaget'anser'det'
som'en'god'løsning'dersom'det'på'eksisterende'skoletomt'blir'gjennomført'en'skoleutvidelse'som'
ivaretar'øket'elevtall,'grendas'kulturliv'og'idrettens'behov'for'flerbrukshall.'
En'ny'kunstgressbane'er'ønsket'lagt'inne'på'utbyggingsområdet,'Hallstein'Gråd,'for'å'frigi'plass'til'
skoleutbygging'med'aula'og'flerbrukshall.'
God'skolekasitet'i'Sjetnemarka'er'god'strategi'for'integrering'av'ny'og'eksisterende'bebyggelse.'
'
Barnehagekapasitet'
Dagens'barnehagekapisitet'er'sprengt'og'det'er'ikke'utbyggingsmuligheter'på'Sjetne'barnehages'
tomt.'Det'er'viktig'at'barnehage'og'skolekapasitet'er'på'plass'før'eller'går'parallelt'med'utbyggingen.'
'
Kollektiv'kapasitet'
Dagens'kollektiv'tilbud'til'Sjetnemarka'er'godt.'Med'ekspressbusser'morgen'og'ettermiddag'er'
tilbudet'av'en'karakter'som'får'flere'til'å'velge'kollektivt'fremfor'privatbil.'Vi'ser'behov'for'flere'
bussavganger'for'å'få'flere'til'å'velge'kollektivtransport'etter'en'utbygging'på'Hallstein'Gård.'Dette'
mener'vi'er'viktig'for'å'kunne'begrense'kjøring'til'og'fra'Sjetnemarka'i'de'perioder'av'døgnet'
innbyggerne'forflyttes'til'skole'og'jobb.'
Sjetne'Grendelag'anbefaler'at'dagens'busstrassè'benyttes'etter'utbygging.'
'
Kulturtilbud'
Sjetnemarka'har'et'rikt'kulturliv'sentrert'omkring'Sjetne'Bydelshus'som'eies'av'bygda'selv'gjennom'
eierandeler'blant'lag'og'foreninger.'Bydelshuset'er'bygget'ved'dugnadsinnsats'og'er'i'dag'
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treningsarena'for'idrettslag,'fungerer'som'en'slags'gymsal'for'skolen'og'er'samlingspunktet'for'
kulturlivet.'
Frivilligsentralen'er'også'et'aktivt'knutepunkt'gjennom'sin'tilstedeværelse'i'huset.''
Sjetnemarka'har'to'korps,'to'kor'og'eget'teaterlag.'Alle'disse'er'aktive'i'nærmiljøet,'både'gjennom'
samarbeid'med'hverandre'men'også'gjennom'et'utstrakt'samarbeid'med'andre'lokale'lag'og'
foreninger.'Kulturen'i'bydelen'Sjetnemarka'er'i'stor'grad'preget'av'samhandlingen'mellom'de'ulike'
lag'og'foreninger'i'grenda,'og'følgende'arrangementer'finner'sted'i'grenda:'
•
•
•

•
•
•
•
•
•

'

•

Revy'i'regi'av'Sjetne'teaterlag'annenhver'vinter'
Kabaret'i'regi'av'Sjetnakoret'annenhver'vinter'
Markering'av'nasjonaldagen'med'tradisjonelt'program'i'Sjetnemarka.'Dette'er'et'
samarbeidsarrangement'mellom'Sjetne'skolekorps,'Sjetne'IL,'Sjetne'skole'og'Sjetne'pikekor.'
Grendeutvalget'igangsetter'denne'årlige'dugnaden.'
Korpsfestival'annenhvert'år.'Sjetne'skolekorps'inviterer'korpsungdommer'fra'hele'landet'til'
korpsfestival'med'ulike'tema.'
Sjetnedagan'første'helgen'i'september.'Frivilligsentralen'koordinerer'arrangementet'og'alle'
lga/foreninger'bidrar'sammen'med'lokale'kunstnere'og'talenter.'
Tenning'av'julegran'
Juleshow'og'førjulskonserter'av'korps'og'kor'
Juletrefest'i'Grendehuset'i'regi'av'Sjetne'skolekorps'
Julemesse'arrangert'av'Sjetne'barnehage'FAU'som'gir'titusener'av'kroner'til'turer'm.m'til'
barnehagebarna'våre.'
Nyttårsfeiring'med'fakkeltog,'og'felles'fyrverkeri'på'Hallsteingård'

I'tillegg'kommer'kulturarrangementer'i'regi'av'skolens'elever'og'ungdomskulbb'for'
ungdomsskoleelever.'
Etter'utbyggingen'vil'det'bli'det'en'betydelig'befolkningsvekst'i'bydelen.'Det'er'svært'viktig'for'disse'
lokale'aktørene'og'også'være'tilgjengelige'og'attraktive'for'tilflyttede'beboere.''
Dette'vil'etter'Sjetne'Grendelags'mening'best'skje'med'en'gradvis'befolkninsvekst'som'ikke'truer'
samhøringheten,'men'legger'til'rette'for'et'et'fortsatt'rikt'kulturliv'og'god'integrering'mellom'ny'og'
eksisterende'bebyggelse.'
'
Boligtyper'
'Bebyggelsen'i'Sjetnemarka'består'i'dag'i'hovedsak'av'eneboliger'og'rekkehus,'med'noen'få'
leiligheter.''
Grendelaget'har'gjennom'god'dialog'med'utbygger'kunnskap'om'at'dette'vil'bli'videreført'i'det'nye'
utbygginsområdet.'
Sjetne'Grendelag'ønsker'at'utbyggingsområdet''blir'bestående'av'en'variert'bebyggelse'som'gir'en'
bred'alderssammensetning.'
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Grendelaget'har'også'gjennom'tett'dialog'med'utbygger'fått'klare'tilbakemeldinger'om'at'området'
vil'inneholde'klare'grønt;drag.'Dette'ser'vi'meget'positivt'på.''
Det'bør'etableres'et'helse'og'omsorgssenter'med'leiligheter'i'tilknytning'til'dette.'Dette'vil'i'
kombinasjon'med'frivillighetssentralen'som'allerede'er'godt'etablert'i'Sjetnemarka'gi'et'godt'tilbud'
til'eldre'som'ønsker'og'bli'boende'i'området'
'
'
Kapasitet'og'standard'på'eksisterende'idrettsanlegg'og'lekeplasser'
Sjetne'Idrettslag'med'sine'1500'medlemmer'i'Sjetnemarka'og'Kroppanmarka'organiserer'svært'mye'
av'idrettsrelatert'aktivitet'i'grenda.'Klubben'samarbeider'godt'med'de'andre'aktørene'som'jobber'
med'aktivitet'for'barn,'unge,'voksne'og'eldre,'for'å'gjøre'aktiviteter'så'tilgjengelig'som'mulig'for'flest'
mulig.'Det'ligger'lekeplasser/'ball;løkker'som'nærmiljøtiltak'spredt'rundt'i'grenda,'en'av'disse'
islegges'på'vinteren.'
I'dag'finner'vi'sentralt'i'Sjetnemarka'en'kunstgressbane'for'fotball,'en'lysløype'for'langrenn,'en'
hoppbakke,'en'løpebane'og'kastarena'for'friidrett,'en'sandvolleybane'samt'tilgang'til'gymsal'og'
bydelshus.'
Kapasiteten'på'kunstgressbanen'er'på'ettermiddagstid'sprengt,'slik'at'tid'til'fri'aktivitet'er'begrenset.''
'
Utviding'av'kapasitet'på'idrettsanlegg'lekeplasser'
Når'utbygginsområdet''ved'Hallstein'gård'er'ferdigstillet'vil'dette'medføre'en'stor'folketallsøkning'i'
området.'For'Sjetne'idrettslag'er'det'viktig'å'få'på'plass'en'idrettshall.'Med'et'stort'spenn'av'brukere'
både'på'dag;'og'kveldstid'er'dette'en'realistisk'forventning.'Det'ungene'i'Sjetnemarka'har'hatt'av'
innegym'har'vært'i'en'minimumsgymsal'og'i'et'lite'bydelshus,'og'det'er'ikke'i'tråd'med'dagens'
forventninger'og'krav.''
Hallkapasiteten'på'sør;siden'av'Trondheim'er'allerede'sprengt'med'dagens'befolkningstall.'Etter'
utbygging'på'Hallstein'Gård'vil'det'være'et'tydelig'behov'for'idrettshall'i'Sjetnemarka.'
I'tillegg'er'det'behov'for'ny'kunstgressbane'i'forbindelse'med'utvidelsen'av'Sjetnemarka.'Dagens'
bane'er'bygget'for'liten'til'at'alle'våre'lag'kan'spille'kamper'der.'Den'nye'banen'bør'ligge'slik'til'at'
den'kan'binde'sammen'ny'og'gammel'bebyggelse'og'bli'en'samlende'arena.''
Skianlegget'med'lysløype'som'ligger'på'Halstein'Gård'er'mye'brukt'og'er'etablert'i'det'mest'snørike'
området'i'grenda.'Her'arranges'poengrenn'med'opp'mot'200'barn'i'alderen'fra'4;15'år,'ukentlig.'I'
tillegg'arrangeres'hoppskole'og'barnas'skidag.'Sjetne'idrettslag'har'en'stor'skigruppe'som'bruker'
lysløypa'til'trening'flere'ganger'i'uka.''Bevare'og'utvikle'lysløype'og'hoppanlegg'er'svært'viktig'for'
klubben'og'grenda.'
Sjetne'IL'har'god'kontroll'på'anlegg'og'aktivitet,'og'klubben'har'både'kapasitet,'lyst'og'vilje'til'å'
utvide'og'utvikle'klubben'i'tråd'med'utviklingen'av'nærområdet.'
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'
Dagens'og'fremtidens'bruk'av'området'til'uorganisert'aktivitet''
Området'Hallstein'gård'har'i'dag'stor'betydning'for'aktivitetsnivå'og'engasjement'i'Sjetnemarka.'På'
sommeren'brukes'storhaugen'som'ligger'i'nord'i'området'aktivt'av'barnehage'og'skole,'det'er'
etablert'en'sti'til'toppen'av'haugen'der'det'er'en'gapahuk'og'et'område'for'grilling'med'diverse'
naturlige'lekeapparat.'Det'går'også'en'sti'fra'Øvre'Leirfoss'langsmed'Nidelva,'i'kanten'av'jordet'
nærmest'elva'og'videre'med'muligheter'med'sti'mot'Tiller'kirke'eller'ned'til'elva'og'følge'videre'sti'til'
Tillerbrua.'Denne'stien'blir'brukt'mye'til'rekreasjon,'lufting'av'hunder'og'mosjon.'Utenom'den'
organiserte'aktiviteten'gjennom'idrettslaget,'blir'området'mye'brukt'vinterstid.'Storhaugen'blir'
daglig'brukt'til'aking'og'skileik.'Det'blir'også'opparbeidet'skileikområde'i'tilknytning'til'hoppanlegget,'
som'er'et'område'med'stabile'snøforhold.'Lysløypa'og'jordet'brukes'til'mosjon'og'lufting'av'hund'
gjennom'hele'året.'
Dette'er'aktiviteter'som'foregår'hele'året'i'tillegg'til'de'organiserte,'og'er'aktiviteter'som'det'er'viktig'
å'videreføre'og'utvikle.'
Det'er'gode'muligheter'til'å'utarbeide'en'sti'og'rekreasjonsområde'langs'med'Nidelva.'Det'er'viktig'
med'en'god'tilkomst'for'offentligheten.'Storhaugen'er'et'viktig'område'både'vinter'og'sommer'og'
må'bevares.'Lysløype'og'skianlegg'er'viktig'for'grenda'på'vinters'tid'og'må'bevares'og'innarbeides'i'
fremtidige'planer.'
'
'
Integrering'av'det'nye'boligområdet'til'grenda''
Bydelen'Sjetnemarka'er'kjent'for'mange'som'«bygda'i'byen»'og'dette'har'sitt'utspring'i'innbyggernes'
evne'til'å'engasjere'og'integrere'alle'beboere'i'«bygda»'gjennom'et'mangfoldig'kulturliv,'aktivt'
idrettsalg'med'godt'breddetilbud'i'tillegg'til'stort'dugnadsengasjement'blant'unge'og'eldre'beboere.''
For'integrasjon'mellom'det'nye'boområdet'med'grenda'for'øvrig'er'det'viktig'at'det'tilrettelegges'for'
disse'samlingspunktene'ved'utbygging'slik'at'området'Hallsteingård'også'fremover'vil'være'et'
naturlig'samlingspunkt'for'hele'grenda'også'etter'utbygging.!Nøkkelen&til&god&integrering&er&en&
gradvis&økning&i&antall&boenheter.&&
Valg'av'veiløsning'mellom'gammelt'og'nytt'boligområde'vil'by'på'utfordringer,'på'den'ene'side'
ønsker'man'og'begrense'trafikken'gjennom'eksisterende'boligområdet'til'nytt'boligområdet'samtidig'
som'vi'er'svært'opptatt'av'at'det'nye'boområde'blir'godt'intrigert'i'grenda,'og'deltar'aktivt'på'
aktiviteter'som'foregår.''
Dette'punktet'er'utfyllene'drøftet'i'kapittelet'«Ankomst'til'området'etter'utbygging'er'ferdig»'
'

8'
'

Innspill'fra'Sjetne'Grendelag'til'om'igansatt'arbeid'med'reguleringsplan'for'veg'i'forbindelse'med'utbyggingsområdet'Halstein'gård'

'
Utbyggingen'av'Hallstein'gård'medfører'en'dobling'av'innbyggertallet'i'Sjetnemarka,'en'gradvis'
utbygging,'anleggstrafikk'via'ny'vegtrasè'fra'Tiller'og'god'infrastruktur'i'Sjetnemarka,'samt'utbygging'
av'Sjetne'skole,'etablering'av'idrettshall'og'ny'kunstgressbane'i'tillegg'til'fortsatt'gode'øvingslokaler'
for'kulturinteressene'i'grenda'mener'vi'vil'være'gode'insentives'for'å'lykkes.'
'Gradvis!utbygging!er!nøkkelen!til!suksess!!
'
For'Sjetne'Grendelag'
Jan'Ove'Tverrvåg'
Espen'Viken'
Frode'Vinje'
Roar'Aas'
Elin'S.'Tørstad'
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Oppsummering innkomne merknader til planprogrammet
1
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 18.02.14:
Forhold overordnet plan
Avvik fra kommuneplanens arealdel.
Landbruk og bygdeutvikling og Miljøvern
Forutsetter effektiv arealbruk og at det angis minimumskrav til utnyttelsesgrad, herunder krav til
antall boliger per dekar.
Landbruk og bygdeutvikling
Viktig at matjordlaget fjernes og henstiller om at jorda primært brukes til jordbruksformål i
nærområdet.
Miljøvern
Viktig med høy utnyttelse av området og at dette sees i sammenheng med øvrig infrastruktur. For å
redusere veksten i biltrafikken er det nødvendig med gode løsninger for kollektivtrafikken og et godt
utbygd gang- og sykkelvegnett. Kollektivtrafikken må sees i sammenheng med utviklingen av sosial
infrastruktur som barnehage, skole, aldershjem, velferdssenter og overordnet grøntstruktur.
Viktig å ta hensyn til grøntstruktur og Nidelvkorridoren, og at det settes en grense på nærhet til
denne på 100 meter.
Ingen kommentarer til de utredningstema som framgår av planprogrammet.
Barn og unge
Viktig å ivareta hensiktsmessige lekeområder, både nærlekeplasser for mindre barn og lekeområder
for større barn. Skole- og barnehagevei må sikres med trygge gang- og sykkelveier.

Kommentar
Planområdet planlegges på en helhetlig og god måte, og vil ivareta viktige hensyn både i forhold til
naturverdier, biologisk mangfold, grøntstrukturer, miljø og effektiv arealbruk.
Når det gjelder 100 meter hensynssone, er Nidelvkorridoren allerede avgrenset med tilnærmet 100
meter fra elvebredden. Dette vurderes som en tilstrekkelig avstand til elvebredden.

2
Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 24.01.14:
Varsel om arkeologisk registrering før de kan gi uttalelse. Det er først og fremst på og ved Storhaugen
det kan være en mulighet for å finne automatisk fredete kulturminner (eldre enn 1536). Feltarbeidet
kan tidligst skje våren 2014.

Kommentar:
Feltarbeid ble bestilt i e-post til STFK 29.01.14.

3
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, datert 13.02.14:
Viser til forskriftene sine krav til bygninger, adkomstforhold og brannvannskapasitet for å ivareta
brannsikkerheten. Ønsker å presisere ivaretagelse av effektiv rednings- og slokkeinnsats, avstand
mellom bygg bør være minimum 8 meter, kjeller må dimensjoneres for oppstilling av
utrykningskjøretøy, lading av el-biler må ha hensiktsmessig plassering, tilrettelegging slik at brann- og
redningstjenesten kan benytte eget samband
For øvrig vises det til krav i TEK og at barnehage og helse- og velferdssenter vil bli vurdert som
særskilte brannobjekt.

Kommentar
Uttalelsen tas til etterretning og innspillene tas med i det videre planarbeidet og
byggesaksprosjekteringen.
4
Den Norske kirke, datert 22.02.14:
Ber om at adkomstveg til Halstein Gård legges i god avstand fra kirkegårdsutvidelsen ved Tiller kirke,
samtidig som vegen sikrer adkomst til gravplassen og servicebygget som skal etableres.
Kommentar:
Planlagt adkomstveg til Halstein Gård planlegges med god avstand til kirkegårdsutvidelsen. Når det
gjelder adkomst til driftsgård og gravplassen fra den nye vegen, er dette en kjent problemstilling.
Det ble avholdt et felles møte hos Trondheim kommune v/Byplankontoret 20.03.14, hvor både kirkelig
fellesråd og deres konsulent Faveo var tilstede. Det har tidlig i prosessen med kirkegårdsutvidelsen
blitt gjort oppmerksom på at det ikke er akseptabelt med permanent adkomst fra Harald Torps veg
sin forlengelse.

5
NVE, datert 25.02.14:
NVE er positive til at det gjennomføres geotekniske vurderinger for ny vegforbindelse fra Jon Aaes
veg og ned til Halstein Gård, og gjør samtidig oppmerksom på KL-sonene Halstein og Sjetnan.
Dersom kvikkleire blir påvist og topografien tilsier at skredfare kan være tilstede, anbefales at de
samme krav legges til grunn for den geotekniske prosjekteringen som ved byggevirksomhet innenfor
faresoner.
Påpeker for øvrig nærhet til Nidelva, vurdering av åpning av bekker, plassering av bebyggelse noe
vekk fra elveskråningen og vurdering av om planområdet kan være utsatt for flom.
Minner for øvrig om generelle krav til sikkerhet i arealplanlegging og spesielt for barnehager og
sykehjem.
Kommentar:
Merknaden tas til etterretning og følges opp i det videre planarbeidet.

6
Barnas representant i plansaker, e-post datert 25.02.14:
Det er positivt at gjennomført barnetråkkregistrering legges til grunn i tidligfasen. Det er også positivt
at det avvikles medvirkningsmøter med nærmiljøet, som sikrer forutsigbarhet og ivaretagelse av
interesser.
Kommentar:
Merknaden tas til etterretning.
7
Faveo prosjektledelse, datert 21.02.14:
På vegne av kirkelig fellesråd i Trondheim vises det til rammetillatelse for kirkegårdsutvidelse datert
13.02.14. Det opplyses at hovedadkomst til parkeringsplassen, kirka og kirkegården vil skje som i dag
fra John Aaes veg i sørøst, mens ny adkomst til driftsgård, kirke og kirkegården vil bli opparbeidet fra
Harald Torps veg i nordvest.
Kommentar:
En ny adkomst til kirkegård, driftsgård og kirka fra Harald Torps veg er teknisk løsbar, men
konsekvensene ved en slik løsning er ikke vurdert. Det vises for øvrig til eget møte i sakens anledning
20.03.14, samt at gitt rammetillatelse er trukket tilbake fra byggesakskontoret da den ble gitt på et
ufullstendig vurderingsgrunnlag.

8
Trønderenergi, datert 21.02.14:
Det må innreguleres nettstasjoner på planen tilpasset forventet forbruk. Plasseringer og
dimensjonering skal godkjennes av TEN
Kommentar:
Nettstasjoner blir vist på plankart i samråd med TEN

9
Sjetne Grendelag, mottatt 03.03.14:
Sjetne Grendelag ble etablert tidlig på 1970-tallet som en felles organisasjon for å samhandle ulike
interesser i Sjetnmarka. Grendelaget påpeker at de har hatt god og konstruktiv dialog med utbygger i
prosessen og forutsetter det samme med Trondheim kommune.
Innspillet fra Grendelaget er organisert i ulike tema og redegjør for eksisterende situasjon i bydelen. I
forlengelsen av dette understrekes det behov og ønsker som er viktig for bydelen (gjengitt i
stikkordsform):
Trafikk / adkomst
- Anleggstrafikk gjennom Sjentmarka aksepteres ikke.
- Utbygging kan ikke igangsettes før en ny adkomstveg er etablert.
- Viktig å unngå økt trafikkbelastning i bydelen og spesielt der hvor skolebarna skal gå.
- Dagens veier er allerede utfordrende i forhold til trafikksikkerhet og det vises spesielt til
kryssene Alf Godagers veg x Mikkelveien, Paul Skolemesters veg x Lykkmarka og
Lykkmarka x Parallellen.
- Anbefaler at hovedadkomst til det nye boområdet skal gå via ny veg og at det innføres en
trafikkregulering for å ha kontroll på trafikk i eksisterende boliggater.
- Positivt med ny veg i forbindelse med beredskapsammenheng.
- Eventuelle oppgraderingstiltak i bydelen må gjennomføres så skånsomt som mulig.
- Hvis kjøring i eksisterende bydel bør det legges til rette for trafikkregulerende tiltak.
Skolekapasitet
- Det vil bli behov for større skolekapasitet.
- Det er behov for å bygge ny ungdomskolefløy og erstatning for tre moelvenbrakker.
- Ønske om fleridrettshall på dagens skoletomt.
- Ønske om at det etableres 11'er bane på området til Halstein Gård.
Barnehagekapasitet må være på plass eller gå parallelt med utbyggingstrinnene.
Dagens kollektivtilbud i Sjetnmarka er godt, og spesielt med dagens ekspressbusser. Det er likevel
ønskelig med et utvidet rutetilbud når utbyggingen kommer i gang, slik at bilandelen kan reduseres
ytterligere. Grendalaget anbefaler for øvrig at dagens busstrasé også benyttes etter utbygginga.

Bydelens varierte kulturliv fremheves gjennom bydelshuset og frivillighetssentralen. For at bydelens
nye innbyggere også skal få ta del i ulike aktiviteter, vil det være en fordel med en gradvis
befolkningsvekst i det nye området.
Boligtyper
Det er ønskelig med en variert bebyggelse som gir en bred alderssammensetning. Det er også
ønskelig med tydelige grøntforbindelser gjennom området. Helse- og omsorgssenter er også positivt
og kan bli et supplement til frivillighetssentralens virke, samtidig som eldre fortsatt kan bli boende i
bydelen.

Eksisterende idrettsanlegg og lekeplasser
Det er stor interesse for idrettsaktiviteter i bydelen. Sentralt i bydelen finnes det kunstgressbane for
fotball, islagt flate om vinteren, løpebane, kastarena for friidrett og sandvolleybane. I tillegg nevnes
lysløype for langrenn og hoppbakke.
Med utgangspunkt i utbygginga ved Halstein Gård vil det komme en stor folketallsøkning og det
pekes på et tydelig behov for en idrettshall i Sjetnmarka. Det pekes også på at dagens 11'er bane er
liten og det foreslås å plassere en 11'er bane som kan binde sammen ny og gammel bebyggelse i
Sjetnmarka. Idrettslaget ønsker også at langrennsløypa bevares og -videreutvikles. En bevaring av
hoppanlegget nevnes også som ønskelig.
Dagens og fremtidens bruk av området til uorganisert aktivitet
Storhaugen benyttes aktivt av barnehage og skole. Det går sti i kanten av dagens jorde. Om
sommeren har dyrkamarka vært utilgjengelig for folk, men om vinteren har det vært både organisertog uorganisert aktivitet.
Integrering av det nye boligområdet til grenda
Sjetnmarka er kjent for mange som "bygda i byen" og dette har sitt utspring i innbyggernes evne til å
engasjere og integrere alle beboerne i "bygda" gjennom et mangfoldig kulturliv, aktivt idrettslag og
stort dugnadsengasjement.
For at utbygginga ved Halstein Gård skal bli vellykket er det viktig at det tilrettelegges for
samlingspunkter for hele bydelen.
Sammen med en ny adkomstveg og en gradvis utbygging av området, fremheves dette som nøkkelen
til suksess for det nye byggeområdet.

Kommentar:
Det planlegges ny veg til området som skal håndtere trafikken til/fra det nye boligområdet.
Det planlegges grøntforbindelser mellom eksisterende bebyggelse og Nidelvkorridoren som i framtida
vil bli et mer tilgjengelig rekreasjonsområde.

Det vil planlegges lekeareal for ulike aldre og det vurderes å planlegge et nærmiljøanlegg
alpint/skileik. I tillegg vil det bli et offentlig vegnett i det nye området, som sikrer gode forbindelser
for både nye og eksisterende beboere. Det planlegges både en 7'er bane og bane for islegging om
vinteren. Når det gjelder en evt. flerbrukshall vil dette med fordel bli en del av dagens skoleanlegg.
Når det gjelder 11'erbane er det naturlig å vurdere utvidelse av eksisterende kunstgressbane, da
dette er mulig ved evt. gjennomføring av geotekniske tiltak.
En evt. utvidelse av dagens 11'er bane vil også gi best nærhet til skole, parkering og garderobe.
Halstein Gård vil for øvrig bli bygd ut gjennom flere byggetrinn og det antas en byggeperiode på 10 år
før området vil være ferdig utbygd.

10
Mail fra Skogstad 13.mars 2014 tar i hovedsak opp tre pkt:
Dagens veienett tåler ikke økt trafikkbelastning.
Rekreasjonsområdene for Sjetnemarka vil forsvinn
Utbyggingsperiode over 10 år vil gi støv og støyplager for beboere i området.
Kommentar
Innspill om trafikksituasjon tas til etteretning jfr tekst forrige innspill.
Rekreasjonsarealer blir endret, men planarbeidet tilrettelegger for nye skileik, tur og lekeområder
for beboerne i Sjetnemarka.
Utbyggingsperiode over 10 er realistisk ramme både ift ferdigstilling og salg av delområdene, og en
utbygging over noe tid vil også være hensiktsmessig for å gi en gradvis merbelastning på sosial
infrastruktur i Sjetnemarka. Akseptable forhold ift støv og støy i byggeperioden vil bli sikret i
reguleringsbestemmelsene i planen.
11
Brev Ingebrigtsvoll, på vegne av beboere, 31.03.14 (underskrevet av 314 personer innenfor det
annonserte planområdet).
Innspillet uttrykker forståelse for at utbyggingen krever vurdering av ulike adkomstmuligheter til det
nye byggeområdet, men bydelen er sterkt kritiske til en adkomstsituasjon som berører gatene i
dagens bydel.
Brevet peker på vegene ble bygget for 40 år siden og at det er flere farlige kryss i bydelen.
Det er positivt med bygging av ny veg som gir minst mulig negative konsekvenser for naturmiljøet.
Det er viktig at denne vegforbindelsen opparbeides før utbyggingen starter, slik at anleggstrafikken
kan benytte denne vegen.
Beboerne ønsker heller ikke en kombinert løsning hvor det åpnes for trafikk mellom dagens
Sjetnmarka og det nye området, da de frykter at en slik løsning vil gi betydelig mertrafikk i en

allerede belastet trafikksituasjon. Det er følgelig ønskelig med fysisk adgangsbegrensning for kjøretøy
mellom de to områdene. Det påpekes i denne sammenheng på at Miljøbyen Trondheim bør legge
opp til gode løsninger for gående og syklende.

Kommentar
Innspillet tas til etterretning og det foreslås at det videre planarbeidet ikke tilrettelegger for økt
trafikk i eksisterende bydelsgater. Ved fysiske skiller/bom mellom områdene, kan man heller på et
senere tidspunkt vurdere å åpne opp for trafikk såfremt bydelen selv ønsker dette.
12
Mail Stormoen av 16.januar 2014
Det påpekes at det er rystelser i husene i Nedre Sjetnanhaugen når tyngre kjøretøyer kjører forbi,
og at økt trafikk i anleggsperiode og ferdig utbygd vil øke disse problemene om dagens vegnett
belastes.
Kommentrar
Det er ikke registrert dårlig grunn i det omtalte området, men eldre veglegemer kan ha tynne bærelag
være myke sammenlignet med moderne veger. Det er ikke registrert kvikkleire eller dårlig
byggegrunn i aktuelt område.
Vegadkomst til Halstein fra Tiller og trafikkregulerende tiltak mot eksisterende Sjetnemar vil ikke gi
merbelastninger på eksisterende vegnett.

13
Brev fra Halvorsen 7.april 2014
Ønsker ingen gjennomkjøring for vanlig trafikk mellom Halstein og eksisterende Sjetnemark,
alternativt kun gjennomkjøring for buss/taxi.
Påpeker også trafikksituasjon for skolebarn som bør forbedres - dette gjelder ved dagens skole og i
framtida også i Haldor Flatens vei, hvor anlegging av fartshumper og 30-sone bør vurderes.
Kommentarer
Innspill om trafikksituasjon tas til etteretning jfr tekst tidligere innspill. Trafikksikkerhetstiltak for
trygg skoleveg gjøres i planarbeidet, men gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i eksisterende veier
kan gjennomføres som tiltak med hjemmel i vegloven. Plangrense
14
Brev fra idrettsrådet 26.april 2014
Idrettsrådet påpeker viktigheten av tilrettelegging av stier, skiløyper og stier for almen bruk og lek, og
at Sjetne IL og Tiller IL bør involveres i saken.
Idrettsrådet støtter også utredninng av fleridrettshall ved Sjetne Skole.

Rådet påpeker hensynet til barn og unge i planlegging - og ber om at det innarbeides en
kunstgressbane , minimum som 7ér bane.
Idrettsrådet ber også om at det i sammenheng med barnehagen sees på mulighet for sambruk av de
større rommene i barnehagen for bruk av idretter som krever små hall/aktivitetsflater
(dans/kampsport)
Kommentarer
Tiller IL er ikke medtatt i samråd så langt men kan inntas i videre arbeid og informasjon om planen.
Kunstgressbane 7èr er med i planene i dag.
Sambruk av barnehage er en god ide, men forslagstiller kan ikke se at dette vil ha betydning for
utforming av barnehagen på reguleringsnivå. Mulighetene for sambruk kan på overordnet nivå
medtas i vurdering av lokalisering (større transportarbeid), men størrelse på barnehage antas å være
lik idet sambruken består i å utnytte de samme lokalene på annen tid av døgnet. Større arealer bør
primært planlegges i sammenheng med skole og fleridrettshall

