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Saksframlegg 
 
 

Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram 

Arkivsaksnr.: 13/31923  
 
 
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. 
 
 
 

Sammendrag 
Det skal lages en reguleringsplan for Hallstein gård-området med formål å legge til rette for om lag 
950 nye boliger med tilhørende funksjoner.  
 
Planområdet omfatter om lag 250 dekar utbyggingsareal, i tillegg kommer areal knyttet til 
grønnstrukturen rundt, Nidelvkorridoren og eksisterende veinett.  
 
Utkast til planprogram har vært på høring fram tilslutten av mars og skal nå fastsettes. Det stilles 
ikke krav til en egen konsekvensutredning. Planprogrammet er utarbeidet for å sikre at alle 
aspekter ved en slik omfattende utbygging utredes og redegjøres for. Særlig har det å få til en god 
adkomst til området vist seg utfordrende, både landskapsmessig og i forhold til dagens veinett i 
Sjetnemarka. Rådmannen ber, gjennom denne saken, også om føringen for videre arbeid med 
biladkomst og trafikksikkerhet.   
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Bakgrunn 
Forslag til planprogram er utarbeidet av Arkiplan/Asplan Viak AS som forslagstiller, på vegne av 
tiltakshaver Nidelven Utvikling AS, et selskap eid av TOBB og Heimdal bolig AS.  
 

Planområdet omfatter flere eiendommer og er vist på kartutsnittet under. Planlagt utbygging er 
tenkt på eiendommene Bnr. 322 Gnr. 3,6,18 eid av Geno SA. Del av eksisterende Sjetnemarka i 
vest er inkludert da det trolig vil bli behov for tiltak i dagens veinett som følge av økt biltrafikk og 
andel gående og syklende. Det er tatt høyde for at planområdet kan reduseres noe i forkant av 
førstegangs behandling og som følge av valg av adkomstløsning. 
 

 
 
 

Området er i dag landbruksareal og ble satt av til utbygging i siste rullering av kommuneplanens 
arealdel, KPA. Adkomst med ny bilvei fra sør og John Aae’s veg ble diskutert i KPA-prosessen, men 
er ikke markert på arealplankartet. I samme grønnkorridoren som biladkomsten er tenkt, er det 
også vist en framtidig turvei-forbindelse fra Tiller og nordover mot Hallstein. Biladkomst til 
Hallstein gård-området er svært utfordrende og forslagstiller har gjennomført flere trafikkanalyser 
og vist skisser til løsninger. Uliker adkomsttraseer har blitt vurdert og presentert grendalaget og 
beboerne i Sjetnemarka. Vi kommer tilbake til dette i eget avsnitt. Utbyggingsarealet grenser til 
Nidelva i øst. Det er valgt å ta inn deler av Nidelvkorridoren (blå strek på plankartet) i planområdet 
både for å sikre vern og legge til rette for opparbeidelse av en turvei.  
 
Høring og varsel om oppstart 
Forslag til planprogram ble sendt på høring og kunngjort 13.1 og 14.2.2014 samtidig med varsling 
av oppstart av planarbeidet. Det har vært varslet oppstart av planarbeidet i to omganger på grunn 
av feil i adresselister. Alle skal imidlertid nå ha hatt anledning til å uttale seg og det har kommet 
inn totalt 14 uttalelser fra offentlige og private høringsinstanser, hvorav en er en samleuttalelse 
fra beboerne i naboveiene Parallellen, Nedre Sjetnhaugan og Paul og Ole Skolemesters veg. Det 
har i tillegg blitt avholdt møter i kommunens regi med Sjetne Grendalag og AtB, samt møter om 
trafikk, skole, naturmiljø, idrett og friluftsliv mellom forslagsstiller og kommunen. Det ble avholdt 
et offentlig informasjonsmøte 5. mars 2014 i lokalene til Sjetne skole.  

 

Kart med planavgrensing (venstre) og kommuneplanens arealdel (høyre) 
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Formålet med planarbeidet 
 

Planprogram 
Det planprogrammet som har vært ute til høring omfatter de tema som framstår som viktige i 
forhold til å få en god prosess og plan. Det er likevel nødvendig med noen endringer, dels som en 
spesifisering av enkelte utredningstema og dels fordi varsel av oppstart og høringen av 
planprogrammet har frambrakt innspill som det er viktig å ta med seg videre. Endringene omtales 
nærmere under kapittel kalt Behovet for utredninger og arbeid knyttet til reguleringsplanen under 
og utgjør sammen med vedlegg 1, høringsutkastet, rådmannens forslag til planprogram.  
 

Planforutsetninger og premisser 
Planområdet er tenkt utbygd til om lag 950 nye boenheter. Det er tenkt ulike typer av boliger, 
både småhus- og blokkbebyggelse. Kommuneplanens arealdel stiller krav til minimum 6 boliger 
per dekar. Det legges opp til at Hallstein gård vil få enheter av gjennomsnittlig større boflate enn 
standarden i KPA.  
 

I tillegg til boliger skal det settes av utbyggingsareal til en barnehage. Krav om å sette av areal til et 
helse- og velferdssenter, slik det ble varslet i oppstart av planarbeidet og i planprogrammet, har 
falt bort. Hallstein-området vurderes av rådmannen som for lite sentralt til denne type funksjon. 
Helse- og velferdssentre skal lokaliseres i tilknytning til lokalsentre og med god kollektivdekning. I 
følge Sjetne Grendelag er det imidlertid svært ønskelig å få en slik type institusjon tilknyttet 
Sjetnemarka og det undersøkes nå om det kan være mulig å få på plass en privat løsning for dette. 
Det ses også på muligheten for å få på plass en egen dagligvareforretning innen Hallsteinområdet. 
 
Hallsteinområdet utgjør i dag et viktig aktivitetsområde for Sjetnemarkas beboere. I det videre 
arbeidet med reguleringsplanen er det viktig å ta vare på mulighetene for lek og sportslig 
utfoldelse. Det må sikres en god tilgang til aktivitetsområdene fra Sjetnemarka. Det er i tillegg 
meldt inn behov for en kunstgressbane på Hallsteinområdet fra flere hold. Dagens skiløype skal 
opprettholdes, evt. videreføres i en ny trasé.  Det er viktig å få til en påkobling sørover slik at 
skiløypa over Hallsteinområdet knyttes sammen med øvrig (planlagt) løypenett på Tiller. Denne 
sammenhengen er tidligere vist i mulighetsstudie for Tiller øst og videreført i nylig vedtatte planer: 
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Nidelvkorridoren ned til elva er tatt med i planområdet, samt naboeiendommen mot elva i nord 
G/Bnr. 322/10. Dette er viktig for å få sikret korridoren på en god måte og samtidig sørge for en 
god trasé for turveien helt fram til dagens kryssing for gående og syklende over elva (ved Øvre 
Leirfoss). Også uregulert del av storhaugen i nord er med i planen for å sikre denne til 
grønnformål.   
 
Alternativer som vil bli vurdert 
Alternativer som vurderes er først og fremst knyttet til vei og adkomst. Det har blitt sett på tre 
hovedalternativer for adkomst til området: Kun fra sør, kun fra vest (dagens Sjetnemarka) og både 
fra sør og vest, samt ulike trasévalg ved de enkelte av disse hovedalternativene. Det er viktig for 
det videre arbeidet å få føringer for hvilken adkomstløsning som en skal gå for. Valg av 
adkomstalternativ vil ha betydning både for organiseringen av Hallstein-området og i forhold til 
hvilke videre utredninger det er behov for. Forslagsstiller har også blitt bedt om å se på 
alternativer for busstrasé til, og evt. gjennom, Hallstein-området på kort og lang sikt. 
 
Biladkomst (fordeling av generert biltrafikk) 
Det har allerede vært jobbet en del med å få til en hensiktsmessig løsning for biladkomst til 
Hallstein. I prinsippet har det vært sett på tre ulike løsninger: kun fra sør (Tiller), kun fra vest 
(Sjetnemarka) og en kombinert løsning (både fra sør og vest). Det har videre blitt sett på ulike 
traseer for ny bilvei fra Tiller og John Aae’s vei. Framføring av en vei her gir store utfordringer både 
i forhold til Nidelvkorridoren og terrenget med den bratte nordvendte skråningen. Bilveien vil 
utgjøre et omfattende landskapsinngrep der det vil bli nødvendig å grave seg langt ned i terrenget 
i den sørlige delen av traseen og etablere store fyllinger i nord (se illustrasjon under). Det har også 
blitt gjennomført en egen naturtyperegistrering i det aktuelle området. Resultatet av 
utredningene er at man har kommet fram til en trasé som er så kort som mulig og som ikke 
berører de mest verdifulle naturarealene mot Nidelvkorridoren.    
 

 
 
 
Adkomst gjennom eksisterende gater, enten som eneste adkomst eller i kombinasjon med en ny 
adkomstsvei fra sør, har også blitt utredet. Her er Parallellen, Nedre Sjetnhaugan og Paul 
Skolemesters veg vurdert som aktuelle adkomsttraseer. Både enveiskjøring og toveiskjøring har 
vært diskutert. Enveiskjøring har den fordelen at en, ved behov for tiltak, kan gjøre dette innenfor 
dagens gaterom (uten behov for ytterligere erverv eller ekspropriasjon).  

Landskapsmodell, plassering av ny adkomstvei (vil bli bearbeidet noe) 
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En full utbygging av Hallstein-området vil generere ca. 3 500 i årsdøgntrafikk (ÅDT). Ved adkomst 
kun fra sør vil all trafikken nødvendigvis gå over den nye veien. I tillegg er det planlagt omfattende 
utbygging på Tiller øst. I det videre arbeidet blir det viktig å vise at kapasiteten på øvrig veinett, da 
særlig krysset John Aae’s veg/Østre Rosten, er tilstrekkelig for å ta i mot denne veksten.  
 
Ved bruk av eksisterende veier som eneste adkomst til Hallstein, vil dette gi ca. 2 500 i ÅDT i hver 
av gatene Parallellen og Paul Skolemesters veg, mot henholdsvis 500 og 900 i ÅDT i dag. 
Alternativt er det sett på Nedre Sjetnhaugan som eneste adkomsttrasé. Denne veien vil da gå fra å 
ha 100 i ÅDT i dag til 3 600. Denne trafikkøkningen vil gi uheldige miljømessige konsekvenser for 
beboerne langs disse veiene og motstanden mot en slik løsning er svært stor lokalt. Bruken av 
eksisterende veier som eneste adkomst vil også forsterke dagens kapasitetsproblemer i 
Sjetnemarka og gi ytterligere kødannelser i rushen.  
 
Ved en kombinert, åpen løsning, med mulighet for biladkomst både fra sør og vest, viser 
beregninger at de aller fleste av de nye beboerne på Hallstein trolig vil velge å benytte seg av den 
nye veien i sør. Det kan være vanskelig å forutsi folks valg av kjøremønster, men raskeste vei fra 
Hallstein, vil, uansett om en skal til City syd eller Midtbyen, være den nye veien. En liten andel av 
den genererte biltrafikken kommer, i følge beregningene, til å gå gjennom eksisterende boliggater, 
og da først og fremst som kombinasjonsturer mellom arbeidsreiser og hente-bringeturer til skoler, 
SFO og barnehage. I følge reisevaneundersøkelse for Trondheim utgjør disse kombinasjonsturene 
ca. 5% av trafikken totalt. 

 
 

 
 

Kombinert (åpen) løsning, med beregnet ÅDT 
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En åpen løsning gir også en stor fordel i forhold til utrykning. Sjetnemarka har i dag kun en 
adkomstvei inn og skulle denne bli blokkert vil ikke ambulanse eller annet hjelpemannskap kunne 
komme seg fram. Ny adkomstvei fra sør vil løse denne situasjonen. Det er også viktig å ivareta 
mulighet for gjennomkjøring av buss på sikt. 
 
Et foreløpig utkast til trafikkutredningen følger saken som vedlegg 2. 
 
Rådmannen anbefaler i denne fasen at en jobber videre med en kombinert adkomstløsning. Dette 
vil bidra til å skape en naturlig sammenheng mellom gamle og ”nye” Sjetnemarka. En evt. stenging 
mellom Hallstein og Sjetnemarka for biltrafikk vil dessuten bli vanskelig å gjennomføre i praksis. 
Gjennomkjøring forbudt-skilting blir sjelden respektert hvis gevinsten ved gjennomkjøring likevel 
er stor. Det kan gjøres tiltak for å hindre at beboerne på Hallstein velger å kjøre i de eksisterende 
boliggatene, videre arbeid må se på dette. En total stenging, der de nye veiene innen Hallstein-
området ikke knytter seg på eksiterende veinett, vil være det mest effektive, men samtidig hindre 
tilgang for utrykningskjøretøy og buss.   
 
Det må i det videre arbeidet ses nærmere på rekkefølgen i forhold til veiutbygging og 
veitilknytning. All anleggstrafikk må skje via ny vei da dagens veier i Sjetnemarka ikke er 
dimensjonert for en slik type trafikk.  
 
Trafikksikkerhet for gående og syklende (med barn og unge) 
Dagens boliggater er totalt 8 meter breie (kjørefelt med fortau). I Paul Skolemesters veg og 
Parallellen er det tosidige smale fortau som fungerer som snøopplag på vinteren. Det er også en 
del gateparkering. I Nedre Sjetnhaugan, som er en blindvei, er det ensidig fortau av god bredde.  
 
I følge Sjetne Grendalag er dagens veier allerede utfordrende utformet med tanke på 
trafikksikkerheten for grendas skolebarn, samt barn til barnehagen. Grendalaget har pekt på tre 
kryssingspunkt innenfor planområdet som de oppfatter som særlig farlige: Alf Godagers veg/ 
Mikkelvegen, Paul Skolemesters veg/Lykkmarka, Parallellen/Lykkmarka. 
 

 
 
Nedre Sjetnhaugan har i dag en utforming og trafikkbelastning som gjør den gunstig for myke 
trafikkanter. Som framtidig skoleveg og veg til barnehage er det imidlertid like trolig at Parallellen 
velges. Både barnehage og skole ligger langs denne veien.  
 
Videre arbeid må se på tiltak som er nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke 
trafikanter, dette gjelder både i forhold til utforming av veier og kryss. Det er en overordnet 
målsetning at Hallstein skal bli et område med stor andel av gående og syklende. Det er derfor 
særlig viktig at det legges godt til rette for denne gruppen og at dagens forhold utbedres. 
Rekkefølge av trafikksikkerhetstiltak bør diskuteres i forhold til den totale utbyggingen av Hallstein 
og øvrige krav til infrastruktur.  

Farlige kryss, påpekt av grendalaget 
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Buss 
Dagens bussrutetrasé med rute 3 gjør en runde gjennom Sjetnemarka, med et reguleringsstopp i 
forhold til rutetabellen like ved Hallstein gård. AtB tar utgangspunkt i å videreføre dagens 
bussrute-trasé, men kan på sikt se for seg andre løsninger. En mulighet kan være å knytte Hallstein  
både mot Tiller/ Heimdal og Midtbyen. Dagens rutestruktur med rute 3 og rute 42 kan være 
aktuelle for videreføring gjennom området.  I det videre arbeidet må alternativer for busstraseer 
diskuteres og det må legges til rette for buss i og gjennom Hallsteinområdet.   
 
Forholdet til andre planer 
Forholdet til kpa og andre boligreguleringer på Tiller er nevnt over. Det finnes ingen andre 
pågående arealplanarbeider som har innvirkning på reguleringen av Hallstein. Den planlagte 
adkomstveien fra sør kommer imidlertid i berøring med planlagt utvidelse av kirkegården ved 
Tiller kirke. Kirkelig Fellesråd har ønsket seg en sekundær adkomst til kirkegården fra dagens 
driftsveg i vest, men terrengmessige forhold gjør at dette lar seg vanskelig forene med ny bilveg til 
Hallstein og planene om videreføring av skiløypa her.  
 
Sjetne skole holder i dag til dels dårlig standard og mangler kapasitet til å ta imot nye skoleelever 
fra Hallstein. I august 2013 vedtok oppvekstkomiteen i Trondheim at Sjetne skole skal få nye 
lokaler, slik at det ser ut som at denne situasjonen snart vil bedres. Gjeldende økonomiplan tar 
ikke høyde for hall i forbindelse med utbygging av Sjetne skole. Tilgangen på utbyggingsareal ved 
dagens skoleanlegg er begrenset. I forbindelse med skoleutvidelsen må det avklares om det vil bli 
behov for fleridrettshall, kunstgressbaner eller andre anlegg tilknyttet skole og idrett på Hallstein. 
Sjetnemarka er i dag en av de bydelene som har dårligst dekning av idrettsanlegg pr. innbygger.  
 
Behovet for utredninger og arbeid knyttet til reguleringsplanen 
Utbyggingen av Hallstein er omfattende og vil få store konsekvenser for nærområdet. Det er 
nødvendig å arbeide videre med en rekke tema for å sikre at Hallstein både blir et godt område å 
bo i, og være nabo til. Liste over utredningstema er gitt i skjemas form under kapittel 4 – 6 i 
planprogrammet. De punktene der rådmannen har merknader og krav til tilføyinger er 
understreket og kommentert under.  
 
Kapittel 4, viktige problemstillinger ift. miljø og samfunn 
4.1  Naturtyperegistrering 
4.2  Ny veg: 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.   

4.3 Skole og idrett: 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. 

4.4 Barnehage 
4.5 Turveger og løyper: 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. 

4.6 Helse- og velferd: Utgår. Kan evt. stå i forhold til en diskusjon om muligheten for et privat 
senter.  
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4.7 Kollektivtrasé 
4.8 Universell utforming 
4.9 Trafikknotat: Det må ses på tiltak for å bedre trafikksikkerheten i eksisterende veinett for 

gående og syklende. 
4.10 Geoteknikk 
4.11  Avfall 
4.12 VA: Alle bekker skal identifiseres og merkes av på plankartet. Gjenåpning av bekk(er) må 

utredes, jfr. pkt. 6.3.  
4.13 Kultur og fornminner 
 
Kapittel 5, risiko og sårbarhet 
5.1 ROS-analyse: Det må gjøres en vurdering av flomfare, fare for erosjon og kvikkleire. Krav til 

sikkerhet må innarbeides i plan og bestemmelser.  
 
Kapittel 6, byggeområdene mer i detalj 
6.1  Hovedgrep 
6.2  Kommunikasjonssystem 
6.3 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 Volumoppbygging 
6.5 Støy, støv: Konsekvenser i anleggsperioden må gjennomgås spesielt. 
6.6 Arealbruk 
6.7 Boligsammensetning: Minimumskrav for utnyttelse må diskuteres og inngå som del av 

reguleringsbestemmelsene.  
6.8 Lokalklima 
6.9 Bokvalitet 
6.10 Parkering 
6.11 Framdrift utbygging: 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. 

 
Tillegg: 
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.  
 
Det skal redegjøres for gjenbruk av matjorda på Hallstein-området, og gis bestemmelse for dette i 
reguleringsplanen.  
 
Planprosessen 
Forslagsstiller arbeider nå med utredninger og forslag til utforming parallelt og har som målsetning 
å få på plass et planforslag klart til førstegangsbehandling i løpet av 2014. Plan for medvirkning er 
beskrevet nærmere under punkt 2.3 i planprogrammet og har så langt fungert godt. Det avholdes 
jevnlige arbeidsmøter mellom forslagsstiller og kommunen. Forslagsstiller har også hatt en god 
dialog så langt med Sjetne Grendalag og denne dialogen blir det viktig å ta vare på i videre prosess.  
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Innkomne merknader og endring av planprogrammet etter høring 
Det har kommet inn totalt 14 merknader til oppstart av planarbeidet og planprogrammet. 
Merknadene er både fra offentlige og private instanser og går på flere forhold.  
 
Fylkesmannen er opptatt av at en får til en god utnyttelse av området, med gjenbruk av matjord, 
gode kollektivløsninger og at hensynet til barn og unge ivaretas hva gjelder lekeområder og trygg 
skolevei. Fylkeskommunen varsler om behov for arkeologisk registrering. Trøndelag brann- og 
redningstjeneste viser til at brannsikkerheten må ivaretas i hht. forskrift. Den norske kirke og 
Faveo på vegne av kirkelig fellesråd peker på behovet for biadkomst til deler av kirkegården i 
samme korridor som planlagt adkomstveg (omtalt over). NVE er positive til at det gjennomføres 
geologiske undersøkelser og gir anbefalinger for videre arbeid, bl.a. knyttet til mulig bekkeåpning, 
evt. flomfare og plassering av bebyggelsen. Barnas representant er positiv til at det er gjennomført 
en barnetråkkregistrering og at det avvikles medvirkningsmøter med nærmiljøet. Trønderenergi 
minner om at det må reguleres inn nettstasjoner. Idrettsrådet påpeker at det er viktig å ivareta 
skiløype, skileik og stier og at det bør legges til rette for egenorganisert aktivitet. De mener at det 
bør etableres en kunstgressbane minst på størrelse med en 7’er bane.  
 
Sjetne Grendalag har levert en ni siders lang merknad til reguleringen av Hallstein-området. Sjetne 
Grendalags rolle er å tale grendas sak, rådmannen har derfor valgt å legge ved uttalelsen i sin 
helhet (vedlegg 3). Grendalaget er positiv til en utbygging, men understreker at det er viktig med 
en gradvis utbygging av området. De peker på vanskelige punkt i dagens vegnett med tanke på 
trafikksikkerhet og krever at utbyggingen ikke iverksettes før ny vei/ anleggsvei til området er på 
plass. De er for øvrig opptatt av skolekapasitet, busstilbud, boligtyper, idrettshall og -baner (ønsker 
bl.a. en 11’er bane), skianlegg med lysløype og hoppbakke, lekeplasser, mulighet for uorganisert 
aktivitet og integrering av det nye boligområdet i ”grenda” Sjetnemarka. 
 
Beboerne i naboveiene Parallellen, Nedre Sjetnhaugan og Paul og Ole Skolemesters veg har levert 
en felles uttalelse, vedlagt en underskriftsliste. De ønsker ingen økning av trafikken i sine gater. 
Det må bygges ny adkomstveg fra sør som også anleggstrafikken skal benytte, og det må stenges 
fysisk for kjøretøy mellom Hallstein-området og dagens Sjetnemarka. Det har også kommet 
merknader fra tre andre beboere, Skogstad, Stormoen og Halvorsen, som går på forhold knyttet til 
dagens veinett, med rystelser ved passering av større kjøretøy og kapasitetsproblemer. I tillegg er 
det uttrykt bekymring for rekreasjonsområder som forsvinner og plager med støy og støv gjennom 
en lang utbyggingsperiode.  
 
Merknadene er nærmere oppsummert og kommentert av forslagsstiller i vedlegg 4.   
 
 
Rådmannens vurdering og konklusjon 
Planprogrammet med endring og tillegg omtalt i denne saken vil danne et godt grunnlag for videre 
arbeid med reguleringsplan for Hallstein. Det er ingen vesentlige uenigheter mellom forslagstiller 
og kommunen om hva som skal utredes. Som nevnt er imidlertid det å få til en god biladkomst til 
området svært utfordrende, og en åpen løsning der en både kan benytte seg av ny vei og 
eksisterende veier til og fra området, er kontroversielt i forhold til mange av beboerne i 
Sjetnemarka. Forslagsstiller ønsker i utgangspunktet å basere biladkomst til området kun fra ny 
veg i sør. Sekundært vil de se på muligheter for en regulering av biltrafikken slik at så få som mulig, 
evt. kun buss og utrykning, kan kjøre mellom Hallstein og Sjetnemarka.  
 
Rådmannen mener det beste er at en i tillegg til ny adkomst fra sør også legger opp til at nytt 
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veinett skal knytte seg til dagens veinett i Sjetnemarka. Dette vil bidra til å gi Hallstein-området en 
naturlig tilhørighet til Sjetnemarka og de funksjonene som finnes der. Beregninger viser at de 
fleste fra Hallstein-området uansett vil velge å kjøre den nye veien som knytter seg på John Aae’s 
veg ut av området. Dette kan forsterkes gjennom å gjøre tiltak i nytt og eksisterende veinett (for 
eksempel opparbeiding av miljøgater med ytterligere lav fartsgrense, humper, innsnevringer/ 
gateparkering osv.). En stenging mellom områdene vil trolig bli svært vanskelig å gjennomføre i 
praksis.     
 
Rådmannen ber nå bygningsrådet om føringer for videre arbeid med biladkomst og 
trafikksikkerhet. Endelig valg av adkomstløsning kan gjøres i forbindelse med offentlig ettersyn, 
evt. ved sluttbehandlingen av planen. Rådmannen anbefaler at bygningsrådet stiller seg positiv til 
at det opparbeides en ny adkomst fra sør og at nytt veinett knytter seg på det eksisterende i 
Sjetnemarka. All anleggstrafikk må skje via den nye veien. Tiltak for å begrense bilbruken mellom 
de to områdene vil være en del av videre arbeid.  
 
Det er viktig at de videre utredningene viser konsekvenser av trafikkøkningen og krysskapasitet 
også utenfor planområdet. Tiltak for å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende i 
eksisterende boliggater må redegjøres for og inkluderes i reguleringsplanen.  
 
Rådmannen anbefaler videre at 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. 
 
 
 
Rådmannen i Trondheim, 13.5.2014 
 
Einar Aassved Hansen 
kommunaldirektør 

Hilde Bøkestad 
byplansjef 
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