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Forord

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Trondheim

kommune utarbeidet detaljreguleringsplan for E6-parsell Sluppen og strekningstiltak i Holtermanns
veg. Trondheim kommune er ansvarlig planmyndighet for reguleringsplanen.

Hensikten med planarbeidet er å prioritere bussframkommelighet, ivareta trafikksikkerhet og

fremkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6, samt sikre gode forbindelser for gående og
syklende.

Oversikt over planbehandling:
Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å

legge ut forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn og sende den på høring til berørte og naboer.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
•

Statens vegvesen, Statens hus, Prinsens gate 1, Trondheim

•

Internett:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sluppen/reguleringsplan

Det bekjentgjøres deretter ved annonsering i Adressa at planen er lagt ut til offentlig ettersyn på
angitte steder. Publikum, grunneiere, organisasjoner og rettighetshavere som berøres, innbys

gjennom annonseringen og eventuelt tilsendte brev til å komme med merknader til planen innen en
fastsatt frist, minst 6 uker. Planen sendes samtidig til høring hos fylkeskommunale og statlige
organer.

Etter at fristen for merknader er ute, gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer

av planen blir foretatt. Planforslaget sendes Trondheim kommune for vedtak.
Planforslaget består av følgende deler:
•
•
•

Reguleringsplankart, datert 19.02.2020, sist endret 18.08.2020

Reguleringsbestemmelser, datert 17.02.2020, sist endret 14.09.2020

Planbeskrivelse, datert 22.02.2020, sist endret 14.09.2020

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen er orienterende og beskriver
ulike forhold som er knyttet til planen.
Vedlegg til planbeskrivelsen:
- Tekniske tegninger, datert 18.02.2020
- Innspill og merknader til planoppstart og høring
- Geoteknisk rapport, datert 10.12.2019
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- Miljønotat, datert 12.02.2020
- ROS-analyse, datert 26.09.2019
- Trafikknotat, datert 20.02.2020
- Landskapsplan, datert 04.02.2020
- Luftsonekart, datert 31.01.2020
- Støysonekart, datert 21.01.2020, sist endret 26.08.2020
- VA-notat og drensplan, datert 18.02.2020
- Dokumentasjon ifm. utredning av gangfelt
- TS-revisjon
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1. Bakgrunn
1.1

Bakgrunn for prosjektet

E6 ved Sluppen er den størst belastede vegstrekningen i regionen, 47 500 kjøretøy i døgnet passerer
Sluppen. Etter at E6 sør sto ferdig i desember 2018, er rampene på Sluppen den eneste gjenværende
strekningen på E6 mellom Ranheim og Melhus som har kun ett felt i hver retning. Det er i dag tidvis
betydelig kø bakover Kroppanbrua og opp mot Okstadbakken i morgenrush. I ettermiddagsrushet er
det lange køer på Omkjøringsvegen tilbake til Nardo og Moholt, og tidvis helt til Tunga. Dette gir
fremkommelighets- og trafikksikkerhetsutfordringer for trafikk på E6. Prosjektet innebærer derfor en
utvidelse av E6-rampene til to gjennomgående kjørefelt i hver retning, over en 150 m lang strekning i
retning sør og 280 m i retning nord.

Figur 1 Trafikkulykker i Sluppenkrysset grunnet feltskifter og kø preger dagens situasjon (Kilde: adressa.no)

Mange bedrifter med til sammen 5 700 ansatte er etablert på Sluppen. I tillegg reiser 40 000 studenter
i året til Sluppen for å ta eksamen. Etter innføring av et nytt kollektivsystem fra 3. august 2019, ble det
bestemt at kun busser som kjører Omkjøringsvegen kan stoppe på dagens holdeplasser ved
Kroppanbrua. Dette førte til at nærmeste holdeplasser som betjenes av metrobuss er ved
Bratsbergvegen. Det finnes ikke per i dag universelt utformede gangforbindelser til disse holdeplassene,
og avstanden fra arbeidsplasser på Sluppen er ca. 1 km. For å oppnå nullvekstmålet må det
tilrettelegges bedre for at Sluppen blir mer tilgjengelig for gående og syklende, og at det blir mer
attraktivt å reise kollektivt.
1.2

Hensikten med planen

I reguleringsplanen E6 Sluppen foreslås løsninger som er nødvendige for å sikre funksjonalitet i området
fram til kollektivknutepunkt og vegløsninger som inngår i kommunedelplan for Sluppen blir bygd.
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Hensikten med reguleringsplanen er å prioritere bussframkommelighet, ivareta trafikksikkerhet og
fremkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6, samt sikre gode forbindelser for gående og
syklende.
Det er i dag kø på rampene til og fra E6 Omkjøringsvegen i rushperioder. Dette gir fremkommelighetsog trafikksikkerhetsutfordringer for trafikk på E6. Ombygging av E6-rampene til to felt i hver retning
vil gi et sikrere kjøremønster i Sluppenkrysset og redusere køproblematikken, som vil til sammen
bidra til trafikksikkerhet og fremkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6. Samtidig med dette
legges det opp til å begrense antall felt inn mot byen på fv. 6690 Holtermanns veg. Prosjektet med
dette vil kunne bidra til å oppnå nullvekstmålet, ved hjelp av en trinnvis nedtrapping av trafikken
langs Holtermanns veg og Elgeseter gate, samtidig med å lede mer trafikk om E6 Omkjøringsvegen og
legge bedre til rette for kollektivtrafikk.
Etablering av nye holdeplasser for metrobuss i Holtermanns veg med kortere avstand til målpunkter,
samt utbedring av holdeplasser Kroppanbrua for busser som kjører langs Omkjøringsvegen vil bidra til
bedre tilgjengelighet med kollektivtransport i området.
Planarbeidet skal også legge til rette for at gående og syklende får bedre fremkommelighet i området
gjennom nye gang- og sykkelveger langs Holtermanns veg og Sluppen, og nye underganger under
Omkjøringsvegen og Holtermanns veg. Gang- og sykkeltraséer skal være intuitive og lette å forstå,
undergangene skal utformes med vekt på å ivareta trygghet og trafikksikkerhet.
Tiltakshaver for reguleringsplanen er Statens vegvesen.
1.3

Tidligere vedtak i saken

Programrådet for Miljøpakken besluttet den 20. februar 2018 at det skal startes opp et prosjekt for
utarbeiding av reguleringsplan for prosjektet Sluppen fase 1.
Sak angående Kroppan bru holdeplasser ble behandlet 4.06.19 i Formannskapet, med følgende vedtak:
1. Formannskapet understreker at Sluppenområdet, med rundt 5000 arbeidsplasser, skal ha et godt
kollektivtilbud.
2. Det etableres nye holdeplasser i Holtermanns veg ved Siemens. Formannskapet legger til grunn at
Miljøpakken bygger metrobusstasjon og etablerer ny gangkryssing, og at R. Kjeldsberg AS tar
ansvar for åpning av undergangen ved Siemens.
3. Ved åpning av Siemens-undergangen blir det viktig å unngå sykling gjennom Siemens'
fabrikkområde. Formannskapet ber om at det vurderes å gjøre om østre kjørefelt i
Holtermannsveien til sykkelfelt på strekningen fra metrobusstasjonen til Bratsbergveien.
4. Holdeplassen ved Kroppan bru opprettholdes. Holdeplassen fungerer som metrobussholdeplass
fram til holdeplassen ved Holtermanns veg er ferdigstilt.
Prosjektet ble behandlet flere ganger i Programrådet i løpet av året.
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1.4

Krav om konsekvensvurdering

Planforslaget er vurdert i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐3 tredje ledd, jf. § 4‐2 med tilhørende
forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke
konsekvensutredes. Trondheim kommune anser det derfor ikke som nødvendig å utarbeide
planprogram og konsekvensutredning som grunnlag for reguleringsplanen.

2. Gjeldende plangrunnlag
2.1

Kommuneplanens arealdel

Området er i den gjeldende kommuneplanens arealdel 2012-2024 vist som sentrumsformål, framtidig
grønnstruktur, kollektivknutepunkt, kollektivtrasé og fjernveg. Planforslaget er i samsvar med
hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel.
Bestemmelser fra kommuneplanens arealdel som angår trafikkløsningene som planlegges er gjengitt
nedenfor:
§ 13.1 Alle planforslag skal ta hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende og reisende med
Kollektivtransport, samt virkningene for trafikksikkerhet og framkommelighet på berørt veinett.
§ 13.3 Hovedruter for sykkel skal sikres og etableres i samsvar med hovedvegnett for sykkel. Nye
utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive sykkelforbindelser til hovedvegnettet.
Hovedvegnettet skal primært etableres som et eget tilbud for syklende, adskilt fra gangtrafikk.
§ 13.4 Korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud
og kollektivholdeplass skal ivaretas i all arealplanlegging. Hovedstrukturen skal ha universell
utforming. Dersom korte gangforbindelser ikke kan forenes med universell utforming, skal ulike
kompromisser vurderes.
§ 13.6 Fjernveier og hovedveier skal gi god og trafikksikker framkommelighet. Dette skal oppnås
gjennom en restriktiv holdning til nye avkjørsler og opparbeidelse av sikre traséer og
krysningspunkter for gående og syklende.
2.2

Kommunedelplan for Sluppen

Prosjektet for E6 Sluppen med utvidelse av ramper er nødvendige tiltak i påvente av at
kommunedelplanen blir realisert. Det forutsettes at de regulerte tiltakene skal rives eller eventuelt
tilpasses til den nye situasjonen med E6 i kulverten og kollektivknutepunkt. Kommunedelplan for
Sluppen har intensjoner om at området blir et transformasjonsområde for byutvikling og at trafikken
inn til sentrum skal reduseres.
Kommunedelplan for Sluppen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 14.08.19-01.10.19.
Kommunedelplanen er utarbeidet av Trondheim kommune i samarbeid med Statens vegvesen.
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Reguleringsplanen er i samsvar med bestemmelser i kommunedelplanen:
§ 6.1

Fjernveg - E6. E6 skal utformes med minimum fire gjennomgående felt.

Anleggsfasen for å legge E6 i kulverten vil være utfordrende. Utvidelse til to felt på rampene kan være
viktig for å avvikle trafikken i tidlige faser av kommunedelplanen.

Figur 2 Utklipp fra planforslag for kommunedelplan for Sluppen, plankartet viser alternativ 2. Planforslaget er ikke vedtatt i
Bystyret per 22.02.2020.

2.3

Reguleringsplanstatus

Gjeldende reguleringsplaner for området er:

• R1117b – Endring av reguleringsplan motorveg sør – parsellen Sluppen - Fossestuvegen. Vedtatt
1970, viser en annen vegløsning for E6 enn den som ble bygd.
• R1117e – Endret forslag til vegundergang under Omkjøringsvegen ved Siemens A/S. Vedtatt 1974,
planen viser trase for tidligere kjøreveg gjennom Siemenskulverten.
• R1164a Bratsbergvegen 5, 73/53 og Sluppenvegen 11, 73/118 regulerer industriområdet Siemens.
• R0107b Reguleringsplan for Elgeseter gate og Holtermanns vei på strekningen mellom Abels gate
og Bratsbergvegen. Vedtatt 1965.
• R1117g Mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Sluppen bomstasjon. Vedtatt 1990.
• R20090006 Detaljregulering av Sluppenvegen 18. Vedtatt 29.03.2012. Planen regulerer området
for brannstasjonen.
• R20140021 Detaljregulering av Rv. 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg. Vedtatt 07.12.2017. Området
er regulert til kjøreveg, annen veggrunn, gang- og sykkelveg og midlertidig anlegg- og riggområde.
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• R20100055 områdeplan for Sluppenvegen 5-25. Vedtatt 16.06.2011. Området er regulert til
følgende formål forretning/kontor/tjenesteyting, grønnstruktur, samferdselsanlegg, kjøreveg,
gang- og sykkelveg.

Figur 3 Utklipp fra reguleringsplankart for Sluppenvegen 5-25

Endringer i forhold til de gjeldende reguleringsplanene er beskrevet i kap. 5.1.
Reguleringsplaner under arbeid:

Områdeplanen for Tempe, Valøya og Sluppen er under bearbeidelse. Planprogram for områdeplanen
ble fastsatt august 2012. Et høringsforslag ble sendt på offentlig ettersyn i januar 2014, og et justert
forslag ble sendt på begrenset høring i juni 2015. Planforslaget ble sendt på høring i desember 2019.
Statens vegvesen har uttalt seg til planforslaget.
2.4

Rammer og føringer

I Nasjonal transportplan 2018-2023 defineres følgende målsettinger som er relevante for dette
prosjektet:
 Kortere reisetider og tilstrekkelig kapasitet.
 Persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.
 Universelt utformede reisekjeder.
 Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres.
Miljøpakken.
Miljøpakken skal bidra til å kutte køer og utslipp av klimagasser, og alle skal komme lett og trygt fram i
byen (www.miljopakken.no). Gjennom Byvekstavtalen med staten har Trondheim forpliktet seg til å
klare nullvekstmålet, dvs. at personbiltrafikken ikke skal øke, det skal satses på miljøvennlige
reiseformer – reise kollektivt, sykle og gå. I den nye byvekstavtalen 2019-2029 er spesielt fire mål som
er relevante for dette prosjektet:

10

Side 11
Planbeskrivelse

Vår referanse

Vår dato

E6 Sluppen og Holtermanns veg

Saksnr. 20/43251

14.09.2020

 Mål 1: Det skal slippes ut mindre CO2.
 Mål 2: Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i avtaleområdet skal være
større enn befolkningsveksten.
 Mål 4: By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelig for alle.
 Mål 5: Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall trafikkulykker totalt
skal reduseres.
Reguleringsplanen for E6 Sluppen og Holtermanns veg er i samsvar med målsettinger i Nasjonal
transportplan og Miljøpakken. Dette medfører tilrettelegging for miljøvennlig transport, forbedring av
tilgjengeligheten for gående og syklende til Sluppenområdet, universell utforming og mindre risiko for
trafikkulykker. Kortere køer bidrar også til miljøaspekt i form av bedre luftkvalitet og lavere
klimagassutslipp. Nærmere redegjøring angående måloppfyllelse framgår av videre planbeskrivelse.

3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
3.1

Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet

Sluppen ligger 3,5 km sør for Midtbyen. Prosjektområdet starter ved Kroppanbrua i sør og avsluttes i
Holtermanns veg rett før krysset med Bratsbergvegen. Planområdet er om lag 132 daa og er vist med
svart stiplet linje på kartutsnitt under.

Figur 4 Oversiktskart til venstre (Kilde: gulesider.no) og planavgrensning til høyre.
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3.2

Dagens og tilstøtende arealbruk

Sluppenområdet preges per i dag av høytrafikkerte veger, næring- og industribebyggelse, samt
kontorlokaler og store parkeringsarealer. De største bedriftene i planområdet er Siemens og Kjeldsberg.
I Sluppenkrysset møtes både riksveger, fylkesveg og lokalveg og knytter byen sammen. Krysset er en
innfartsåre til Trondheim sentrum.

Figur 5 Sluppen (Kilde: trondheim2030.no)

3.3

Trafikkforhold

Biltrafikk. Sluppenkrysset er et sentralt knutepunkt i regionen ettersom E6, rv. 706 og fv. 6690
Holtermanns veg møtes her. Figuren under viser estimert ÅDT (2018) fra NVDB på veglenkene i området.

Figur 6 Trafikktall vist som årsdøgntrafikk (ÅDT) i Sluppenområdet. Tallene er gjennomsnittstall og viser ikke de høyeste

trafikkmengdene per døgn. (Kilde: NVDB 2018)
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Et sentralt punkt i forhold til å vurdere behovet for to felt på rampene av og på Omkjøringsvegen er
hvordan trafikken fordeler seg mellom Omkjøringsvegen og Holtermanns veg. Siden trafikktallene i
NVDB er en kombinasjon av registrert og estimert trafikk, har vi valgt å bruke oppdaterte
trafikkregistreringer for å fastslå denne fordelingen. I den forbindelse er det hentet ut trafikktall fra
tellepunktet på Kroppanbrua og bomstasjonen i bomsnittet «Kroppan bru, M-snitt» (Bomstasjonen
ligger i Holtermanns veg like nord for E6-rampene) fra uke 38 og 39 (16. - 29. september) i 2019. På
hverdagene går det i snitt 59.000 kjt. per døgn (YDT) over Kroppan bru. På de samme dagene passerte
16.700 kjt. per døgn bomstasjonen i Holtermanns veg. Av trafikken som går på Kroppanbrua er andelen
som kjører til/fra Holtermanns veg altså 28 %. Andelen som skal til Omkjøringsvegen utgjør 74 %, mens
andelen i motsatt retning, dvs. trafikk fra Omkjøringsvegen, utgjør 70 %.
Utformingen av Sluppenkrysset stemmer dårlig overens med trafikkfordelingen, da ca. 2/3 av trafikken
fra E6 syd skal til E6 Omkjøringsvegen, mens kun 1/3 av trafikken fortsetter videre mot Trondheim
sentrum. For å posisjonere seg, velger de fleste som skal videre på E6 å benytte høyre kjørefelt. Dette
skaper en tett trafikkstrøm i høyre kjørefelt, samtidig som de to andre kjørefeltene belastes i liten grad.
Samtidig en del bilister bruker midtfeltet helt fram mot avkjøringen til Omkjøringsvegen og legger seg
inn i køen.

Figur 7 Bilder fra utvalgte kamera ved VTS. Bildene er tatt 30/1-20, kl. 07:51.
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E6-rampene utgjør en betydelig flaskehals for trafikken. Gjennomførte kapasitetsvurderinger viser at
dagens fremkommelighetsproblemer på denne delen av E6 skyldes at av- og påkjøringsrampene kun
har ett kjørefelt i hver retning. Rampene på Sluppen er den eneste gjenværende strekningen på E6
mellom Ranheim og Melhus som har kun ett felt i hver retning. Køsituasjonen i rushtid skaper farlige
situasjoner knyttet til snikkjøring, feltskifter og stor hastighetsvariasjon.
Trafikken langs Holtermannsvegen inn mot Lerkendal og i SP Andersens veg blir redusert. Inn mot byen
over Elgeseter bru reduseres trafikken med ca 50 biler.
Økningen i transportarbeid er beregnet til å være 2,3 promille. Dette er så lavt tall at det vurderes å
være innenfor nullvekstmålet. Usikkerheten i beregningstall er vesentlig større. Til sammenligning er
økningen i transportarbeidet i tiltakene i den vedtatte kommunedelplanen for Sluppen på 3,9 promille.
Også dette er så lavt tall at det vurderes som innenfor nullvekstmålet, og innenfor usikkerhetsmarginen.
Det er likevel verdt å bemerke at den beregnede økningen i transportarbeid er lavere i de foreslåtte
tiltakene i denne reguleringsplanen enn i vedtatt kommunedelplan.
Køobservasjoner
I tabellene under har vi oppsummert avviklingssituasjonen gjennom morgen- og ettermiddagsrushet
basert på observasjoner i to dager fra kamera hos Vegtrafikksentral (VTS). For mer informasjon vises
det til trafikknotat i vedlegg.
Morgenrush. I morgenrushet er det i dag betydelig kø i høyre felt sørover fra Sluppenrampene, bakover
Kroppanbrua, og tidvis opp Okstadbakken tilbake til Tonstadkrysset (ca. 3,1 km).

Figur 8 Oppsummering av observasjoner i morgenrush. Basert på 2 dager i uke 5 2020.

Det er også i sørgående retning på Omkjøringsvegen mange som ligger i høyre felt, og legger seg inn i
venstre felt like før rampen ut på E6. I tillegg kommer det betydelig trafikk opp fra rampen fra
Bratsbergvegen. Begge disse forholdene bidrar til å redusere kapasiteten vesentlig, og er årsaken til at
det også i sørgående retning oppstår køer og forsinkelser.
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Ettermiddagsrush. I ettermiddagsrushet er det lange køer på Omkjøringsvegen av biler som skal inn på
E6. I perioder av rushet er det sammenhengende kø fra Sluppenrampen tilbake til Tunga. Hovedårsaken
er at kapasiteten på rampen fra Omkjøringsvegen og inn på E6 mot Kroppanbrua er lavere enn
etterspørselen. Køobservasjonene under viser at køene i lange perioder strekker seg tilbake til Nardo
og Moholt (ca. 1,5 km og 2,5 km).

Figur 9 Oppsummering av observasjoner i ettermiddagsrush. Basert på 2 dager i uke 5 2020.

Strekningshastigheter
Fra www.reisetider.no har vi hentet ut registrering av gjennomsnittlig hastighet for strekningene
Okstadbakken-Sluppenrampene (lengde 3,4 km) og Moholt-Sluppenrampene (lengde 2,5 km). I
morgenrush er den laveste gjennomsnittshastighet på den første strekningen like over 30 km/t, mens
på den andre strekningen er ca. 25 km/t.
I ettermiddag går gjennomsnittshastigheten på strekningen Moholt-Sluppenrampene ned mot 20 km/t.
Køene fra Sluppenrampene tidvis strekker seg tilbake mot Tunga.
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Figur 10 Registrert gjennomsnittlig strekningshastighet for Moholt-Sluppenrampene kl. 14:00- 17:00 i uke 5 2020.

Reisevaneundersøkelser gjennomført for arbeidsplasser i Sluppen sør og Tempe viser at arbeidsreiser
hyppigst foretas med bil. Fordelingen av arbeidsreiser med sykkel, gange og buss er vist nedenfor:
•
•
•
•

Sykkel, 18% av arbeidsreiser
Gående, 6 % v arbeidsreiser
Buss, 9% av arbeidsreiser.
Bil, 67% av arbeidsreiser.

Kollektivtrafikk. Fra 3. august 2019 er det innført et nytt rutetilbud for buss i Trondheim. Det er to
metrobusslinjer M1 og M2 som går i Holtermanns veg. Til sammen er det ca. 36 busser i maks timen
som kjører i Holtermanns veg i en retning, det er 336 busser per dag. Busstilbudet langs
Omkjøringsvegen er også forsterket.
I 2016 ble det registrert 1100 påstigende passasjerer i hver retning på Kroppanbrua holdeplasser.
Tilsvarende antall av passasjerer forventes på nye holdeplasser i Holtermanns veg.
Holdeplassene Kroppanbrua skal betjenes kun av busser som kjører langs Omkjøringsvegen.
Holdeplassen Bratsbergveien «fra byen» er kun midlertidig og skal flyttes nord for Bratsbergkrysset i
fremtiden. Frem til de nye holdeplassene for metrobuss blir etablert i Holtermanns veg, har bydelen
dårlig dekning med kollektivtransport.
Fremkommelighet. AtB har oversendt tabell som viser gjennomsnittlig reisetid for busslinjer M1, M2,
linje 15 og 71 på forskjellige ukedager og tidspunkter på dagen. Registreringene gjelder uke 35, 42 og
48 i 2019. Reisetiden varierer mye, men hovedtendensen er at busser bruker lengre tid i morgen- og
ettermiddagsrush sammenlignet med formiddag. F.eks. linje 15 på strekning TonstadkryssetKroppanbrua bruker opptil 50 % lengre tid i morgenrush (273 sek) enn i formiddag (178 sek). Metrobuss
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får også noen forsinkelser i rush i Okstadbakken, men ikke så betydelige som busslinjer som kjører til
Omkjøringsvegen.

Figur 11 Ruteplanen for buss i Trondheim fra august 2019 og oversikt over dagens holdeplasser.

Gående og syklende. Området er dårlig tilrettelagt for gående og syklende i dag. Myke trafikanter har
lange omveier og veldig få kryssingspunkter av veger. Gang- og sykkelveg finnes langs Sluppenvegen,
langs Tempevegen er det sykkelveg med fortau, og fortau langs Bratsbergvegen. Det er ingen tilbud for
myke trafikanter langs Holtermanns veg per i dag, men det er mulig at et gangtilbud etableres på
østsiden av Holtermanns veg som en del av straksløsning i regi av Miljøpakken.
Det finnes ikke tellinger av gående og syklende i området. Basert på ATP-beregninger er det estimert
antall syklende på eksisterende g/s-vegnett. Antall syklende består av arbeidsreiser og elever: langs
Tempevegen ca. 1 000 syklister per dag, Sluppenbru 2 000, Sluppenvegen 600, Bratsbergvegen nord for
E6 560, Sorgenfriveien 720, Holtermanns veg (nord for krysset med Brattsbergvegen) 250. Totalt antall
av syklende i tilknytning til området vil være noe høyere enn disse tallene viser.
Antall gående til holdeplassene ved Kroppanbrua var tidligere registrert over 1 000 per dag. Etter at
den nye metrobusstasjonen ved Siemens ble åpnet i februar 2020, er det en del gående som benytter
gjenåpnet kulvert ved Siemens og snarvegen til bussholdeplassen. Ellers er det ingen som ferdes langs
Holtermanns veg per i dag. Siemensområdet er avsperret med gjerde.
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Figur 12 Kartet viser oversikt over eksisterende gang- og sykkelforbindelser i Sluppen-området. Bildet t.h. viser en ny g/s-veg

fra gjenåpnet Siemens-kulverten. (Kilde: SVV)

Figur 13 Utklipp fra kartet over hovednett for sykling i Trondheim, Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025. Hovedsykkelruter
er vist langs Tempevegen, Sluppenvegen, Brattsbergvegen og gjennom Siemens.

Eksisterende kulvert ved Siemens ble åpnet høsten 2019. Det er bygget trapp på nordsiden av kulverten
som knyttes til metrobusstasjonen ved hjelp av en snarveg. Undergangen er dårlig egnet for syklende.
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Figur 14 Gjenåpning av kulverten ved Siemens i 2019. Kjeldsberg AS m.fl. har finansiert tiltaket. (Kilde: SVV).

Trafikkulykker. Det er registrert 15 trafikkulykker i de siste 10 år innenfor planområdet. En stor andel
av ulykkene skyldes påkjøring bakfra og feltskifter. Køsituasjonen i rushtid skaper farlige situasjoner
knyttet til snikkjøring. Ulykkestypene: påkjøring bakfra (6 ulykker), påkjøring av trafikkøy eller gjenstand
i kjørebanen (4 ulykker), kjøretøy kjørte utfor (5 ulykker). Alle ulykker førte til lettere skader. Myke
trafikanter er ikke involvert i ulykkene. Dette er kun statistikk over ulykker med personskader, statistikk
fra forsikringsselskap vil være mye høyere.
I planområdet er det særlig to steder som peker seg ut med mange ulykker:
● E6 i rampesystemet der E6 svinger nordøstover kombinert med påkjøringsrampe fra Sluppenvegen.
● I kryssområdet mellom Holtermanns veg og Bratsbergvegen. Inngår også som del av registrert
ulykkesstrekning.

Figur 15 Oversikt over trafikkulykker i 10-års periode (2009-2018) (Kilde: NVDB)
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3.4

Landskapsbilde/bybilde

Figur 16 Dagens vegetasjon langs Holtermanns veg (Kilde: www.google.no/maps)

Sluppenområdet preges i dag av de store veganleggene, men har med tiden fått et relativt grønt preg.
Den frodige rekken med pil på vestsiden av Holtermanns veg danner sammen med trevegetasjonen ved
Siemens og popler mot Tempevegen et relativt grønt og frodig preg og en grønn portal til byen. Disse
grønne områdene henger også sammen med Nidelvskorridoren og skaper en viktig sammenhengende
grønnstruktur.
3.5

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Flere bygninger er
registrert med antikvarisk verdi C, viser til fig. 17.

Figur

17

Aktsomhetskart

trondheim.kommune.no)

3.6

for

kulturminner.

Bygninger

med

antikvarisk

verdi

C

er

vist

med

blå

farge.

(Kilde:

Naturmangfold

Kunnskap om naturmangfold innenfor planområdet er hentet fra offentlige databaser. Langs Nidelvas
østlige elvebredden er det registrert svært viktig naturtype – Gråor-heggeskog. I kommunens
naturtypekart er det i tillegg registrert Smidalen som en viktig naturtype. Nidelva er et nasjonalt
laksevassdrag.
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Figur 18 Naturtypekart (Kilde: miljostatus.no)

Fredlybekken er en sterk modifisert vannforekomst som ligger i rør gjennom planområdet og munner
ut i Nidelva. Det har vært gjennomført forprosjekt og forslag om å åpne bekkeløpet slik at bekken kan
gå i dagen. Planer for fremtidige traseer er kjent for prosjektet og lagt til grunn, og det er gjennomført
møter med Trondheim kommunalteknikk.
Fremmede arter er kartlagt innenfor hele planområdet. Det er noen få arter (kjempebjørnekjeks og
skjørpil), som er registrert og som skal følges opp spesielt.
3.7

Barns interesser

Det er ingen lekearealer, idrettsanlegg eller friluftsområder innenfor planområdet. Det finnes Nidarvoll
barneskole og Sunnland ungdomsskole i nærheten. Tempebanen er et viktig målpunkt for barn.
Området mangler trygge og universell utformet gang- og sykkelvegforbindelser langs Holtermanns veg
og på tvers av planområdet.
3.8

Teknisk infrastruktur

Innenfor planområdet finnes både VA-ledninger, strøm- og telekabler. Oversikt over eksisterende

kabler og ledninger er vist på tegningene HI101-102.

Fredlybekken kulvert ligger i bunnen av den gamle Fredlydalen. Kulverten består av to 1200 mm
betongsledninger, og ligger med opptil 20 m overdekning i Sluppen-området.

Prosjektet Fredlybekken strekker seg fra Nardosentret og ned til Nidelva. Det skal bygges ny løsning

for separering av overvann og spillvann. Etappe fra innkjøring til Sluppenvegen 10-14 og ned til

Nidelva er under bygging. Disse anleggene skal ikke påvirke prosjektet. Rampeutvidelse i

Sluppenkrysset må forholde seg til kummer på eksisterende Fredlybekken kulvert.

Det ligger to fjernvarmeledninger gjennom Siemens-kulverten. Disse ledningene er koblet til en kum

sørvest for kulverten. Ledningen ligger videre langs vestsiden av bygningsmassen til Siemens.
Siemens har inntak på denne strekningen.
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3.9

Støy og luftforurensning

Høytrafikkerte veger bidrar til krevende støy- og luftsituasjon i området. Det er ingen boliger innenfor
planområdet, men det er tre boliger ved brannstasjonen som inngår i influensområdet.
Næringsbebyggelse langs vegene ligger innenfor rød og gul støysoner. Dagens støysituasjon er vist på
kartutsnittet under.

Figur 19 Støykart, dagens situasjon (Kilde: trondheim.kommune.no)

Ved planområdet vurderes utslippene fra vegtrafikken særlig langs E6 som den viktigste utslippskilden
med betydning for den lokale luftkvaliteten i området. Det er lite industri i området, men Nidarvoll
varmesentral er registrert med utslipp til luft. Luftforurensningen følger i stor grad støygrensene.
Statens vegvesen gjennomførte luftkvalitetsmålinger ved E6 Omkjøringsvegen i perioden februar-mars
2019. Målte konsentrasjoner var langt lavere enn beregnede konsentrasjoner, ettersom det
gjennomføres omfattende renhold og støvdemping langs denne vegstrekningen.
3.10 Grunnforhold
Det foreligger omfattende grunnundersøkelser og miljøutredninger i det aktuelle prosjektområdet. Det
ble derfor vurdert at det ikke er behov for ytterligere undersøkelser i denne planfasen.

Figur 20 Utførte grunnundersøkelser i området (Kilde: Rapport Rambøll G-not-001 1350033420 rev03)
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Det er en del soner med kvikk og sensitiv leire på Sluppen. Disse sonene ligger i forskjellige dybder og
er ikke sammenhengende. Kvikkleirelommene ligger på flat mark og representerer ikke fare i dag.
Områdene har heller ikke utløp i skråninger og ikke nok mektighet til å utgjøre fare for
områdestabiliteten. For mer detaljert informasjon vises det til geoteknisk notat Ud1021A-GEOT-N02.

Figur 21 Oversikt over registrerte kvikkleiresoner (Kilde: trondheim.kommune.no)

3.11 Forurenset grunn
Planområdet berører nedlagt kommunalt avfallsdeponi – Fredlydallen. Massene består av
husholdningsavfall, industriavfall, bilvrak, urene masser fra Renholdsverket osv. blandet med
mineralske materialer, i hovedsak leire og silt. Deponiet har en mektighet på maks 10-20 m og er dekket
med et lag av silt og leire i dybde 0,3-3 m fra overflaten. Størst mektighet vil påtreffes nordvest på
parkeringsplass, gnr/bnr 72/254. For mer detaljert informasjon vises det til fagrapport Miljø utarbeidet
av Rambøll datert 28.6.19.

Figur 22 Aktsomhetskart forurenset grunn – deponi (Kilde: trondheim.kommune.no), t.h. oversikt over randsone til deponi

(Kilde: kommunedelplan Sluppen)

Randsone til deponiet. I rapport av 13.9.2019 har DMR lagt fram resultater fra gassundersøkelser
gjennomført i randsonen av avfallsdeponiet i Fredlydalen. På bakgrunn av målingene er det
utarbeidet sonekart med anbefalinger om behov for nye gassmålinger ved utbygginger på arealene,
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figur 23. Da det i undersøkelsen ble påvist forhøyet CH4-innhold i en avstand på 50 m fra det tidligere
deponiet, er det ved soneinndeling benyttet en generell bufferavstand på 60 m til den estimerte
deponigrensen.
Det er ikke gjennomført gassmålinger direkte på lokaliteter for de planlagte undergangene.
Undergangen under E6 ligger imidlertid innenfor deponiet, mens undergangen i Holtermanns vegen
ligger innenfor den nærmeste randsonen til deponiet. Innholdet av miljøfremmede stoffer i
poreluften, som stammer fra deponiet, vurderes å finnes nær deponigrensen og således innenfor de
oransje/ røde sonene, i tillegg til grå sone.

Figur 23 Utsnitt fra sonekart fra gassundersøkelser utført av DMR

4. Beskrivelse av forslag til detaljregulering
4.1

Planlagt arealbruk, reguleringsformål

Området skal reguleres til kjøreveg, fortau, gang- og sykkelveg, gangveg, sykkelveg, annen veggrunn,
kollektivfelt og holdeplasser.

4.2

Tidligere vurderte alternativer

Gangfelt i Holtermanns veg
Det er tidligere vurdert ulike kryssingsmuligheter i plan over Holtermanns veg. Dette ble behandlet som
en egen prosess av skiltmyndighetene. Trafikksikkerhetsvurderinger og analyser gjennomført av
Statens vegvesen og Rambøll sier at dette gir uakseptabel fremkommelighet og sikkerhet for alle
trafikantgruppene - også utrykningskjøretøy. I denne avklaringsprosessen kommer det frem at planskilt
løsning er det eneste akseptable ut fra et trafikksikkerhetsståsted. Planforslaget gjenspeiler dette i
løsning og arealbruk. TS-vurderingene er vedlagt planforslaget.
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Overgangsbru over Holtermanns veg

Figur 24 Skisse av overgangsbru over Holtermanns veg, forkastet alternativ

Som en mulighet for planskilt løsning har prosjektgruppa foreslått å etablere overgangsbru over
Holtermanns veg. Trondheim kommune uttalte i tilbakemelding at de er generelt negative til
bruløsningen, pga. at løsningen krever mye areal, har dårlig lesbarhet og gir lange veier for de gående.
Dersom løsningen skulle videreføres, må en jobbe med lesbarhet, sikkerhet på selve brua og bypreg.
Statens vegvesen har valg å planlegge undergang under Holtermanns veg som planskilt løsning for myke
trafikanter, i stedet for bru.
4.3

Beskrivelse av tiltaket

Figur 25 Utklipp fra tegningen B301
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Tiltaket omfatter utvidelse av E6-ramper i begge retninger fra ett felt til to felt. Holdeplassene ved
Kroppan bru endres slik at bussene får akselerasjonsfelt ut fra holdeplassen. Holtermanns veg snevres
inn til ett kjørefelt og ett kollektivfelt til sentrum, og ett felt ut av sentrum. Nye holdeplasser for
metrobuss etableres i Holtermanns veg. Gang- og sykkelveger planlegges til de nye
metrobusstasjonene og til krysset mellom Holtermanns veg og Bratsbergvegen. Gang- og sykkelvegen
planlegges med underganger under Holtermanns veg og E6-rampen.
Fartsgrenser. I forslag til skiltplan er det forutsatt å flytte starten på 60-sone i Holtermanns veg ca. 350
m lengre sørover – rett sør for E6-brua, viser til fig. 26. Fra februar 2020 ble 60 km/t fartsgrense i
Holtermanns veg i nordgående retning flyttet rett etter splitt med E6-rampen.

Figur 26 Dagens fartsgrenser og forslag om å flytte 60-sone i Holtermanns veg er vist med en rød linje (Kilde: NVDB)

Veg- og dimensjoneringsklasse
Holtermanns veg
Holtermanns veg er en fylkesveg. Trafikkmengde tilsier dimensjoneringsklasse H3 i håndbok N100 Vegog gateutforming. Da dimensjoneringsklasse H3 i utgangspunktet har fartsgrense 110 km/t, mens
fartsgrense i Holtermanns veg er 80 km/t og 60 km/t er det valgt å redusere bredde på skulder til 0,75
m. Dagens midtdeler blir opprettholdt slik den er. Ved endring av fartsgrense går Holtermanns veg fra
å være en motorveg til vegklasse en kapasitetssterk gate, kap. B.9 i hb N100.

Figur 27 Snitt Holtermanns veg
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E6-ramper
Trafikkmengde tilsier dimensjoneringsklasse H3 nasjonal hovedveg. Da dimensjoneringsklasse H3 i
utgangspunktet har fartsgrense 110 km/t, mens rampene her har fartsgrense 70 km/t er det valgt å
redusere skulderbredde 1,5 m. Rampene er en del av motorvegen.

Figur 28 Snitt E6-ramper

E6

Figur 29 Snitt E6, sør for E6-rampene

Trafikkmengde tilsier dimensjoneringsklasse H3 nasjonal hovedveg. Da dimensjoneringsklasse H3 i
utgangspunktet har fartsgrense 110 km/t, mens vegen her har fartsgrense 80 km/t er det valgt å
redusere skulderbredde til 1,5 m ytre skulder og 0,5 indre skulder. Dagens midtdeler blir opprettholdt
slik den er. E6 er motorveg.
E6-tiltak

Rampene utvides over ca. 280 m i retning nord og ca. 150 m i retning sør. Rampene utvides fra ett felt
til to felt. Nordgående rampe utvides på vestsiden og tar noe areal av Holtermanns veg der vegene
splittes. Dette løses ved at Holtermanns veg snevres inn til to felt på denne strekningen. Feltet som
kommer opp fra Sluppenvegen gikk tidligere inn som et eget felt på E6, men endres nå til
akselerasjonsfelt. Trafikken fra Sluppenvegen flettes inn før man kommer til Siemenskulverten.
Sørgående rampe utvides delvis vestover og delvis østover, med størst utvidelse østover. Høyre felt
som tidligere gikk rett ned til Sluppen blir nå gjennomgående for E6-trafikk. Avkjøringen ned til
Sluppen planlegges som direkteavkjørsel for å unngå ombygging av brua over Holtermanns veg.
Avkjøringen er tilpasset planene for Nydalsbrua.
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Der sørgående E6-rampe møter Holtermanns veg, er Holtermanns veg snevret inn til ett felt i ca. 150
m. Avstand mellom rekkverk er 6,5 m på det smaleste, det er foreslått ekstra bred skulder på
vestsiden av vegen – 2 m, dette for at nødetater inkludert brannbil kan passere. Flettingen i
Holtermanns veg vil skje før man øker fartsgrensen til 80 km/t. Med denne løsningen prioriterer man
gjennomgangstrafikken på E6 foran trafikk inn og ut av sentrum og fletting skjer der fartsnivået er
lavest.

Figur 30 Med rød vises utvidelsen av E6-rampene

Utforming av dagens Sluppenkryss er ikke optimalt med tanke på naturlig hierarki i vegsystemet. E6 bør
fremstå som hovedrute og Holtermanns veg som et mer sekundært valg inn mot byen i likhet med
forslaget i kommunedelplanen for Sluppen.
På kort sikt vil en forsterkning av rampene (med to felt), gjøre at Holtermanns veg fremstår som mer
sekundær. Dette reduserer Holtermanns vegens inntrykk som hovedveg og gir bedre logikk i forhold til
hvordan vegsystemet bør fungere. E6 blir da høyere prioritert som gjennomkjøringsrute. Nedsetting av
fartsgrense langs Holtermanns veg er med på å dra i samme retning.
Et riksvegnett rundt Trondheim er etablert og snart ferdigstilt. Nydalsbrua med tilstøtende veger og
Oslovegen fra Nydalsbru-prosjektet fram til Stavnetunnelen gjenstår. I den sammenhengen framstår
dagens enfelts ramper som klart underdimensjonert i den etablerte riksvegnettet, med fare for lekkasje
av trafikk til områder man ønsker en trafikkreduksjon.
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Figur 31 viser hvilke veger som får hhv. mer og mindre trafikk enn i dag. Vi ser blant annet at trafikken i Holtermannsvegen og

over Elgeseterbrua blir mindre. Tallene er fra RTM-beregningene.

Beregningen viser at det pr.døgn blir omtrent 1800 flere passeringer i sum på begge rampene mens
Holtermanns veien får 1500 færre passeringer. Biltrafikken reduseres i Holtermannsveien og
Elgesetergate samt Strindvegen og S.P.Andersens veg, mens den øker i Torbjørn Brattsveg,
Omkjøringsvegen og Okstadbakkan. Beregningene viser at biltrafikken inn mot Midtbyen reduseres
som følge av tiltaket.
Etablering av to gjennomgående felt i hver retning på E6 gjennom Sluppen er også hensikten i den
vedtatte kommunedelplanen. Reguleringsplanen (fase 1) viser en beregnet lavere økning i
transportarbeid enn KDP Sluppen.
Gang- og sykkelveger
Tilgjengeligheten for myke trafikanter blir vesentlig forbedret ved etablering av nye gang- og

sykkelveger langs Holtermanns veg og på tvers av Omkjøringsvegen. De nye forbindelsene skal knytte

området med hovedsykkelruter langs Tempevegen, Sluppenvegen og Bratsbergvegen og bidra til å øke
antall syklende i området. Kortere avstander til holdeplassene og bedre tilrettelagte gangadkomster vil

bidra til at flere kommer til å reise miljøvennlig i området, dvs. sykle eller reise kollektivt. Antall gående

vil også øke betraktelig.
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Figur 32 Kartet viser nye regulerte gang- og sykkelforbindelser sammen med eksisterende i Sluppen-området. Det er regulert

g/s-veg (blå) og sykkelveg med fortau (rød).

Estimert antall syklende på østsiden av Holtermanns veg kan være i størrelsesorden på 75-100 syklende
i makstimen. Basert på dimensjoneringskrav i kap. D.2.1 i hb. N100 Veg- og gateutforming er det behov
for separering av gående og syklende. Antall syklister langs Holtermanns veg på sikt vil sannsynligvis
være over 300 per time og antall gående over 200 per time. Dette tilsvarer bredde på sykkelveg 3 m og
fortau 2 m. Det er valgt å regulere sykkelveg med fortau på østsiden av Holtermanns veg og i
undergangene med den standarden som er mest vanlig i Trondheim, dvs. 5,5 m total bredde.
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Figur 33 Snitt sykkelveg med fortau på østsiden av Holtermanns veg, utklipp fra tegning F103. Utklipp fra vegmodellen til høyre.

I tillegg reguleres en ny gang- og sykkelveg på tvers av Omkjøringsvegen, som skal knytte arbeidsplasser
på Sluppen med de nye holdeplassene i Holtermanns veg. Dette tilbudet vil komme i tillegg til den
etablerte snarvegen og skal være universell utformet. Gang- og sykkelvegen reguleres med 4 m bredde
inkludert skuldre. Det er planlagt belysning langs gang- og sykkelvegene.
Kollektivtiltak

Figur 34 Nye kollektivfelt i Holtermanns veg vises med turkis.

Nye kollektivfelt i Holtermanns veg.
Et nytt kollektivfelt i retning mot byen er foreslått over en ca. 450 m lang strekning. Mot krysset mellom
Holtermanns veg og Bratsbergvegen oppheves kollektivfeltet ca. 80 meter før krysset. Krysset med
Bratsbergvegen er foreslått holdt uendret som i dag fordi avviklingskapasiteten er god. Feltreduksjon
før krysset vil føre til dårligere trafikkavvikling, hele krysset og feltinndeling nord for krysset må
vurderes i ett. Det frarådes reduksjon av antall felt før krysset.
I retning fra sentrum er det foreslått å etablere et nytt kollektivfelt over en ca. 330 m lang strekning.
Kollektivfeltet bør starte tidligst 150-200 m fra krysset ved Bratsbergvegen for å sikre god bruk av begge
felt gjennom lyskrysset. Kortere flettestrekning enn det kan gi avviklingsproblemer i lyskrysset.
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Kollektivfelt er foreslått både for å sikre fremkommelighet for kollektivtrafikk og for å imøtekomme
krav i kollektivhåndboka V123 om at kantstopp kan etableres i 60-sone med ÅDT>12 000 kun i
kollektivfelt.
Nye holdeplasser i Holtermanns veg. Nye metrobusstasjoner erstatter holdeplasser ved Kroppanbrua
og vil ligge sentralt i forhold til arbeidsplasser på Sluppen og Tempe. Stasjonene utformes med
metrobuss-standard, dvs. med leskur, billettautomat, informasjonstavle og sykkelparkering.
Plattformene utformes i samsvar med prosjekteringsanvisning for metrobuss, det er valgt den høyeste
standarden med plattformlengde 60 m og 3,5 m bredde.
I følge Hb V123 Kollektivhåndboka kan kantstopp etableres i kollektivfelt uavhengig av ÅDT og ved
fartsgrense over 50 km/t på vegen. Hb N100 Veg- og gateutforming anbefaler at for linjer med over 30
busser i dimensjonerende time anlegges busslommer uten kollektivfelt. Trafikkberegninger har lagt til
grunn dagens forespørsel på 36 busser i makstimen. Beregningene konkluderer med at planlagte
løsninger vil fungere greit. Konsekvenser for fremkommelighet for nødetater er beskrevet i kap. 5.6.

Figur 35 Metrobusstasjon Sluppen retning til sentrum (Kilde: SVV)

Metrobusstasjon Sluppen «til sentrum» ble bygd av Miljøpakken i august 2019 og ble åpnet etter
godkjent skiltplan i februar 2020. Det er en stor etterspørsel at metrobusstasjonen «fra sentrum» blir
også bygd så fort som mulig og det etableres trafikksikre kryssingsmuligheter.
Holdeplass Bratsbergvegen fra sentrum

Figur 36 Eksisterende busslomme Bratsbergvegen
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Planforslaget forutsetter at eksisterende busslomme Bratsbergvegen skal flyttes nord for krysset med
Bratsbergvegen på sikt. Dette ble foreslått i Metrobuss-prosjektet, men tidsperspektiv for
gjennomføring er ikke avklart foreløpig. Derfor er busslommen regulert på plankartet i samsvar med
dagens situasjon. Omstigning av forskjellige linjer på disse to holdeplassene kan vurderes i påvente av
flyttingen.
Gangfelt i Tempevegen
Fra en ny metrobusstasjon er det foreslått å etablere et nytt gangfelt i Tempevegen, viser til Ctegninger. Plassering og utforming av gangfeltet avklares i en egen prosess parallelt med
byggeplanlegging. Gangfelt kan ikke reguleres gjennom plan- og bygningsloven.
Holdeplasser Kroppanbrua
Holdeplassene ved Kroppan bru reguleres for å kun benyttes av bussruter som kjører E6
Omkjøringsvegen. Hvis busser som kjører inn til sentrum skulle benyttet seg av disse holdeplassene må
de ha flettet inn i 3 felt over en kort strekning og dette er vurdert til lite trafikksikkert. Holdeplassene
reguleres med akselerasjonsfelt, slik at bussene kan komme seg noe opp i hastighet før de fletter inn
på E6.

Figur 37 Holdeplasser Kroppanbrua

4.4

Konstruksjon

Kulverter under E6-rampe og Holtermanns veg. Det er krevende å bygge kulverter både under
Holtermanns veg og E6-rampen på grunn av trafikkavvikling i byggeperioden. Byggeperioden må være
så kort som mulig. Elementkulverter kan bygges i løpet av 1 til 2 uker. Derfor anbefaler prosjektet denne
kulverttypen.
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Begge elementkulverter er planlagt med lysåpning bxh=5,5 x 3,2 m under og lengde er 26 m. Dette er
en maksimal bredde for denne typen konstruksjoner. Dersom bredden skal økes til 9 m, må
konstruksjonen støpes på stedet. Dette gir lengre byggetid og betydelig økning i kostnader pga.
trafikkavvikling. Konstruksjonen må senkes slik at graveomfanget blir større og stigning ikke i henhold
til kravene om universell utforming.
Det forutsettes at kulverten fundamenteres direkte på løsmasser.
Begge kulvertene skal ha belysning. Høyden på kulvertene er tilstrekkelig for at brøyteutstyr kan kjøre
gjennom.

Figur 38 Utklipp fra plankartet som viser plassering av undergangene

Figur 39 Utklipp fra tegning K50-01kulvert under E6-rampe

4.5

Drensplan

Drenering av overvann vil i størst grad foregå med lukket drenering. Langs nordgående E6-rampene er
det lukket drenering. Denne må flyttes ut samtidig som man utvider rampene med ett kjørefelt. Ny
drenering kobles på eksisterende vegdrens i endene av ombyggingen. Sørgående E6-rampe har åpen
drenering. Denne løsningen videreføres når sørgående rampen utvides. Ved ombygging av
holdeplassene ved Kroppan bru må deler av drenssystemet bygges om. Her er det også lukket
drenering.
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I Holtermanns veg planlegges det lukket drenering i grøft mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg. Gangog sykkelveger i tilknytning til undergangene er planlagt med kantstein på begge sider. Drenering vil da
være med lukket drenering og kjeftsluk.
Det må bygges nytt drens- og overvannssystem for gang- og sykkelveg langs østsiden av Holtermanns
veg. Det bygges nytt system fordi eksisterende grøft flyttes noe med de nye tiltakene, og fordi
eksisterende system er fra 70-tallet med ukjent tilstand. Nordre del kobles til eksisterende
overvannssystem ved Bratsbergvegen. Søndre del kobles til ny overvannsledning som føres under
kulverten i Holtermanns veg.
Det er naturlig fall vestover i undergangene under E6-rampen og under Holtermanns veg. Med naturlig
fall gjennom begge kulvertene vil laveste punkt på gang- og sykkelvegen ligge mellom Holtermanns veg
og Tempevegen. Herfra kan overvannet føres til den nye rundkjøringen ved Nydalsbrua. Her kobles den
på det nye overvannssystemet som bygges i forbindelse med Nydalsbrua eller overvannsledning ved
eksisterende rundkjøring. Utløp for Nydalsbruprosjektet planlegges med dimensjon 315 PVC. Alternativ
til å føre vannet helt ned til rundkjøringen vil være å koble seg på kommunalt AF-system.
Gang- og sykkelvegen med de to undergangene som er planlagt kan påvirke situasjonen for flomveger
i området. Det er naturlig fall vestover gjennom begge kulvertene med lavest punkt vest for
Holtermanns veg. Det kan da tenkes at flomvann vil følge gang- og sykkelvegen. Dette må beregnes
som en del av byggeplanen og er ivaretatt i bestemmelsene til reguleringsplanen.
Det vises til VA-notat og G- og HI-tegninger i vedlegg. Det skal utarbeides et forprosjekt for vann og
avløp i samråd med Trondheim kommune, enhet for Kommunalteknikk VAR etter reguleringsplanen er
vedtatt. Forprosjektet skal godkjennes av Trondheim kommune.
4.6

Eiendomsforhold

Planforslaget berører følgende private eiendommer: gnr/bnr 73/53, 73/118, 73/254. I forbindelse
med etablering av nye gang- og sykkelveger blir det behov for permanent og midlertidig grunnerverv.
4.7

Trafikkavvikling i byggefasen

I anleggsperioden vil trafikkavviklingen påvirkes. Et viktig krav blir at et forsvarlig tilbud til alle
trafikantgrupper (bilister, tungtransport, kollektivtransport, gående/syklende, utrykningskjøretøy) må
opprettholdes gjennom hele anleggsperioden.
Det er utarbeidet forslag til omlegging av trafikken i tre faser:
Fase 1. Trafikk på E6 rampe østover må legges om i kortere periode. Midlertidig omlegging plasseres
helt inntil Sluppen viadukt og senkes noe. Trafikken flyttes tilbake til rampene når undergangen inkl.
vinger er ferdig montert. Det antas at elementkulvert kan bygges per 1-2 uker. G/s-vegen på østsiden
bygges deretter.
Fase 2. Holtermanns veg legges om til tofeltsveg og plasseres helt inntil Tempevegen. Hele undergangen
inkl. vinger under Holtermanns veg monteres. Det antas at elementkulvert kan bygges per 1-2 uker.
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Alternativet er at undergangen monteres i to etapper. Det er viktig med kortest mulig omkjøring for
Holtermanns veg.
Fase 3 inkluderer bygging av gang- og sykkelveg, trapp og plattform på vestsiden.

5. Virkninger av planforslaget
5.1

Overordnet plan

Forslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan.
Kommunedelplan (KDP) Sluppen. Det forventes at kommunedelplan for Sluppen blir vedtatt i februar
2020. Finansiering gjennom NTP er ikke avklart i nåværende tidspunkt. Tiltak som reguleres gjennom

detaljreguleringsplan for E6 Sluppen og Holtermanns veg vil på kort sikt løse E6 behov for bedre

trafikksikkerhet og fremkommelighet for gjennomgangstrafikk. Tiltakene bidrar ikke til å svare ut målet

i KDP om byutvikling. Reguleringsplanen bidrar til bedre kollektivtilbud i området, men gir ikke de
samme muligheter for omstigning mellom bussrutene som kollektivknutepunkt i KDP vil gi. Derfor anser
Statens vegvesen tiltak som inngår i denne reguleringsplanen som nødvendige tiltak for å sikre
funksjonalitet i området i de nærmeste 10-15 årene, i påvente av kommunedelplanen for Sluppen.

Dersom KDP Sluppen ikke blir realisert som foreslått, kan andre løsninger vurderes på lang sikt.

Endringer i forhold til gjeldende reguleringsplaner:
Planforslag

5.2

r20140021 RV706 Sluppen-Sivert Dahlens veg

Landskap

Tiltaket medfører endringer i landskapsbildet. I anleggsfasen vil en del av eksisterende vegetasjon bli
fjernet for å få plass for gang- og sykkelvegsystemet og metrobusstasjoner. Det er viktig å gjenskape
grønne kvaliteter i området og plante inn ny vegetasjon. Landskapsplanen har foreslått en del
beplanting for å opprettholde ett grønt preg. Hovedgrep langs Holtermanns veg er å etablere grønt
areal med trerekke mellom kjørevegen og gang- og sykkelvegen. Dette vil øke attraktiviteten av gangog sykkelvegen. Vegetasjonen som vises på snittet under vil danne et bedre lokalklima for gående,
syklende og busspassasjerer som venter på plattformene. Støttemur bør utformes i naturstein og
plasseres parallelt med kjøreveger. Kulverter og g/s-veger må utformes med god belysning og god
lyskvalitet. På landskapsplanen er det foreslått å redusere beplanting ved åpninger til kulvertene, for å
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få mer åpne arealer og unngå områder hvor man kan gjemme seg/overfalle. Med disse tiltak vil anlegget
oppleves som et mer sikkert og attraktivt tilbud for myke trafikanter. Avstand til høytrafikkerte veger
og beplanting er viktig for opplevelsesverdi på gang- og sykkelarealer.

Figur 40 Skisse viser hvordan grønnstruktur og beplanting kan gjenskapes i området. (Ill: G. P. Skei)

Figur 41 Utklipp fra O-tegning landskapsplan

5.3

Kulturminner og kulturmiljø

Fra Holtermanns veg er både bygninger med antikvarisk verdi på Siemens og Sivilforsvarets anlegg godt

synlige. Tiltaket kommer ikke i konflikt med automatisk fredete kulturminner eller registrerte SEFRAK-

bygninger.
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5.4

Universell utforming

Det er forutsetninger i planen om å sikre universelt utformede adkomster for myke trafikanter til
holdeplassene. Nye gang- og sykkelveger ivaretar stigning og trinnfri adkomst til holdeplassene, samt
at gangvegsystemet anses som logisk utformet og lett lesbar.
Alle gang- og sykkelveger utformes med maksimal stigning på 5-6 %. Behov for sitteplasser langs
gangarealer og skilting til målpunkter bør vurderes i byggeplanen.
For å oppnå god orienterbarhet skal arealer mot underganger utformes så brede og åpne som mulig.
Mellom Tempevegen og Holtermanns veg er det relativt smalt, det er viktig at skråningen i innekurven
ved undergangen utformes med tanke på god sikt og åpenhet. Det bør være kontraster i materiale for
bedre synlighet. Undergangene skal ha belysning.
Metrobusstasjonene skal ha utforming i samsvar med prosjekteringsanvisning. Universell utforming
sikres med kontraster i materialer, ledelinjer og informasjonstavler.
5.5

Trafikksikkerhet

For gående og syklende.
Tilgjengeligheten for myke trafikanter blir vesentlig forbedret ved etablering av nye gang- og
sykkelveger langs Holtermanns veg og på tvers av Omkjøringsvegen.
Trafikksikker kryssing av Holtermanns veg er anbefalt. På grunn av høy fart og høy ÅDT er det den mest
trafikksikre løsningen for myke trafikanter å krysse Holtermanns veg planskilt. En ny kulvert sør for
holdeplassene vil ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter.
Kurven på gang- og sykkelvegen vest for kulverten er ikke i samsvar med krav i håndbok N100 og det
må søkes om fravik fra «bør»-krav. På grunn av plassmangel er det ikke mulig å få til en større kurve.
Som avbøtende tiltak er det foreslått terrengtilpasning i innekurven for å åpne mest mulig og få bedre
sikt. Strekningen inn mot kurven har stigning på maks 5 %.
Separering mellom gående og syklende i form av sykkelveg med fortau vil også bidra positivt i forhold
til trafikksikkerhet.
I krysset ved Bratsbergvegen er det tidvis store gangstrømmer med kryssende fotgjengere. Disse
kommer i hovedsak fra bussen og skal over mot NAV bygget. Strømmen er tidvis så stor at de ikke får
plass på refugen, og det foregår en del villkryssing. Det anbefales derfor å endre på utformingen av
denne kryssingen, slik at gangfeltet gjøres bredere.
For bilister og kollektivtransport.
Effekt på 10 og 40 år, samfunnsnytte
Ved å etablere ett ekstra felt på rampene til Omkjøringsvegen forventes konfliktpunktene på E6 å bli
tilnærmet borte. Dette må forventes å gi en betydelig sikkerhetsgevinst. Vi får trolig også mindre
hastighetsforskjell mellom de tre kjørefeltene, noe som igjen vil redusere risikoen og konsekvensen for
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ulykke. Det er viktig med tidlig og tydelig skilting av feltbruk slik at vi ikke får alle feltskiftene rett før
kollektivfeltet.
Ett ekstra felt på rampen fra Omkjøringsvegen vil ha tilnærmet samme effekt som rampen i retning
nord. Frafall av de potensielt farlige situasjonene med påkjøring bakfra og snikkjøring, vil være en viktig
sikkerhetsmessig effekt.
Dagens holdeplasser ved Kroppanbrua er ikke trafikksikre på grunn av konflikt mellom bussene som
skal inn på holdeplassen og trafikken fra rampen inn på E6. Da det kun er busser som kjører langs
Omkjøringsvegen som kan stoppe på Kroppanbrua holdeplassene og utformingen endres med
fartstilpassingsfelt, vil trafikksikkerheten bedres. Busser som kjører til sentrum kan fortsatt ikke stoppe
på disse holdeplassene, pga. da bussene må krysse tre kjørefelt over kort streking. Fartsnivå og
trafikkmengden tilsier at dette ikke er en akseptabel løsning for metrobusser og andre busser som
kjører til sentrum.
Etablering av kantstopp og kollektivfelt i Holtermanns veg kan føre til flere feltskift for elbiler som vil
kjøre forbi busser som står på kantstopp. Dette kan potensielt øke risiko for trafikkulykker.
5.6

Fremkommelighet

Fremkommelighet for kollektivtransport
Etablering av nye kollektivfelt i Holtermanns veg vil føre til mer forutsigbar fremkommelighet for
kollektivtrafikk. Etablering av to felt på E6-rampene vil også føre til bedre fremkommelighet for
busslinjer som kjører på Omkjøringsvegen sammen med øvrig trafikk på E6.
At bussene måtte stoppe på Kroppanbrua holdeplassene tidligere, førte til betydelige forsinkelser for
busser ved inn- og utkjøring til holdeplassene. Etablering av nye holdeplasser i Holtermanns veg vil gi
kortere reisetid for busspassasjerer.

Figur 42 Utklipp fra videoregistrering i Holtermanns veg i tidsperiode kl. 7.00-9.00, 29. oktober (Kilde: Rambøll)

Fremkommelighet for gående og syklende
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Både E6 og Holtermanns veg oppleves som store barrierer for myke trafikanter i dagens situasjon, og
det er lange omveger for myke trafikanter til målpunkter. Etablering av nye gang- og sykkelveger og
kortere avstander til bussholdeplasser vil bidra til at fremkommelighet for gående og syklende blir
vesentlig forbedret i området. Samtidig at nye g/s-veger kommer til å knytte området til det øvrige
gang- og sykkelnett, bl.a. langs Tempevegen, Sluppenvegen og Brattsbergvegen. Det er spesielt
koblingen Nidarvoll – Tempebanen som er viktig for barn og unge. Myke trafikanter får mulighet til å
krysse høytrafikkerte veger i området på en trafikksikker måte.
Fremkommelighet på E6
I retning nord forventes trafikken på E6 i morgenrushet å kunne avvikles uten vesentlige
avviklingsproblemer for verken buss eller bil, og man vil få en jevnere fordeling av trafikken mellom de
ulike kjørefeltene. Rampene vil ha tilstrekkelig kapasitet til å ta unna dagens etterspørsel. I retning sør
forventes køene på Omkjøringsvegen å bli redusert i ettermiddagsrushet.
Fremkommelighet Holtermanns veg
Fremkommelighet i nordgående retning.
Krysset med Bratsbergvegen er foreslått holdt uendret som i dag fordi avviklingskapasiteten er god. I
alle registrerte omløp blir krysset tømt for trafikk noe som viser at det ikke er sannsynlig med
tilbakeblokkering. Dette tilsvarer samme løsning som i dagens situasjon, og man unngår behovet for å
endre vesentlig på kryssutforming og signalplaner i krysset. Normal kølengde ved krysset virker å være
ca. 100-150 meter i retning til sentrum i rushperioder.
Trafikkberegninger som ble gjennomført i januar 2019 og registreringer i oktober konkluderer med at
på strekningen fra Sluppen til lyskrysset vil ett felt for biler og kollektivfelt ha tilstrekkelig kapasitet.
Fremkommelighet i sørgående retning.
Basert på simuleringer av ulike scenarier og alternativer kan man konkludere med at fletting av bilfelt
og kollektivfelt vil med dagens trafikknivå gå greit. Simuleringene gir ingen avviklingsproblemer selv
med betydelig mer trafikk enn det som observeres i dag.
En vesentlig faktor som bidrar til at avviklingen forventes å gå uten betydelig avviklingsproblemer er at
den analyserte strekningen mates fra et lyskryss. Det er altså ikke en kontinuerlig strøm av biler.
Det kritiske for fremkommeligheten vurderes altså ikke til å være flettingen mellom buss og bil etter
holdeplassene, men at bilene må flettes sammen til ett kjørefelt etter lyskrysset, og at de har litt kort
strekning å gjennomføre denne flettingen på.
Fremkommelighet for nødetater
Holtermanns veg er hovedveg for nødetatene til sentrum. Det er gjennomført risikosamling med
deltakere fra Statens vegvesen, Trondheim kommune, AtB, politiet, ambulanse og brannvesenet i
oktober 2019. Hovedfokus på samlingen har vært å vurdere fremkommelighet for nødetater til
sentrum.
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Nødetatene har utrykt bekymring for fremkommelighet for utrykningskjøretøy dersom det oppstår
ulykker eller motorstopp i Holtermanns veg samtidig med at busser betjener kantstoppen. Det er tett
med busslinjer her i rushtid, som skal betjene og/eller passere holdeplassen. Nødetatene foreslo å
beholde tre kjørefelt forbi plattformen eller øke brede på kjøreareal ved å ta ned midtdeler som
avbøtende tiltak. Trafikkberegninger viser at strekningen vil ha tilstrekkelig kapasitet i normal situasjon.
På plankartet er det regulert tilstrekkelig areal for annen veggrunn for eventuell flytting av
holdeplassen.
Forslag til utforming av Holtermanns veg i sørgående retning ble vurdert som akseptabel.
Utvidelsen av E6-ramper til to kjørefelt i hver retning vil føre til at Omkjøringsvegen blir mer robust ved
en nødsituasjon der utrykningskjøretøyer har særskilte behov.
5.7

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av E6-rampene er i dag avhengig av å stenge rampene for trafikk ved løpende
vedlikehold og tekniske oppgraderinger. Tiltak må gjennomføres som nattarbeid. Utvidelsen av
rampene til to kjørefelt vil forbedre denne situasjonen.
5.8

Grunnforhold og forurenset grunn

Det er utarbeidet geoteknisk rapport for reguleringsplanen (vedlegg Ud1021A-GEOT-N02 datert
11.11.2019).
Prosjektet vurderes å falle under kategorien «konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter
uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- og belastningsforhold». Prosjektet er vurdert å være iht.
geoteknisk kategori 2.
Gang- og sykkelvegen langs Holtermanns veg vil berøre Tempe kvikkleiresone. Tiltaket skal utføres i et
forholdsvis flatt område. Det er forutsatt kun mindre utgravinger som er nødvendige for etablering av
vegoverbygning. Tiltaket er vurdert som et beskjedent inngrep som ikke vil påvirke områdestabilitet.
Kulverten under Holtermanns veg med tilstøtende g/s-veger er vurdert som uproblematisk i forhold til
geoteknikk, ut fra omfanget av gravearbeid og belastningsgraden. Det vil sannsynligvis være behov for
midlertidig spunt langs Tempevegen i byggefasen.
Forurenset grunn
Planlagte tiltak i eksisterende veganlegg vil i store trekk medføre overfladisk graving i fyllmasser og
bærelagsmasser tilknyttet eksisterende veganlegg. En utvidelse av E6-rampene i bredden vil medføre
noe utfylling i terreng. Utfylling og overfladisk graving i tilknytning til eksisterende veganlegg
forventes ikke å ha nevneverdig effekt på deponiet. Etablering av undergangene under hhv
Holtermanns veg og E6 vil imidlertid ha en dybde som gjør at man kan komme i kontakt med
deponimasser eller masser i randsonene til deponiet.
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På grunn av avfallsdeponi og stor trafikkbelastning over lang tid er det grunn til å tro at grunnen kan
være forurenset i hele tiltaksområdet. Det må derfor utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn og en
grundig risikoanalyse. Dette er krav knyttet til byggeplan, og det er derfor ikke behov for
undersøkelser i reguleringsfasen.
Det anbefales at det gjøres risikovurderinger med tanke på spredning av deponigass i nye drenerings
og ledningsgrøfter dersom det ikke er mulig for gassen å sive til overflata gjennom permeable masser.
Eventuell gass som kan trenge ut gjennom skråninger/skjæringer på hver side av undergangen
vurderes å være et lite bidrag. Deponigassen er lettere enn luft og vil sannsynligvis ikke medføre noen
fare. Kulverten er åpen og alt foregår ute i friluft. Det er anbefalt oppfølgende gassundersøkelser på
aktuelle areal i DMR sin rapport, og det må gjøres en vurdering av om planlagte gravetiltak er av et
slikt omfang at det er nødvendig. Det vises til vedlegg Miljønotat (Rambøll 12.2.20).
For arbeider i forurenset grunn gjelder kap. 2 i forurensningsforskriften. Dette innebærer blant annet
at masser med forurenset grunn ikke skal spres (§2-5) og at det skal utarbeides en tiltaksplan (§2-6).
Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset vises fram for
forurensningsmyndigheten. Før oppstart må det gjøres en grundig risikoanalyse som avdekker alle
potensielle faremomenter. Risikoanalysen må inkludere vurderinger rundt deponigass, både metangass
og andre relevante gasser. Det kan være gass både på og utenfor (randsonen) avfallsdeponiets grenser.
I risikoanalysen må det vurderes om det er behov for å gjennomføre ytterligere tiltak mot gass enn kun
på gang- og sykkelvegen.
5.9

Støy og luftforurensning

Retningslinjen T-1442/2016 kommer til anvendelse ved bygging av ny veg og utbedring av eksisterende
veg. Ved støyberegninger er det benyttet følgende støysoneinndeling:
 Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål,
og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Lden>65 dB.
 Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Lden = 55-65 dB.
I støysonekartlegging etter T-1442/2016 er mottakerhøyde på 4 meter anbefalt. Støy fra vegtrafikk er
beregnet i henhold til Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy ved bruk av Novapoint Støy.
Beregningsresultat. Støyberegninger er gjennomført både for dagens og fremskrevet situasjon i år
2041. Planforslaget berører områder med sentrumsformål. På grunn av konservative trafikktall for
2041 viser beregninger en liten økning i støynivå langs E6. Støynivå langs Holtermanns veg og
Tempevegen vil hovedsakelig være uendret, selv om lavere fartsgrense i Holtermanns veg vil virke
positivt. Totalt sett endrer ikke støysituasjonen seg vesentlig, dvs. over 3 dB, som følge av vegtiltaket i
forhold til dagens situasjon. Støysonekart er vedlagt planforslaget.
Fasadeberegninger for tre kommunale boliger, gnr./bnr. 73/10, viser økning på 1,0 dB. I følge Statens
vegvesens praktisering av retningslinjen T-1442: For planer som gjelder utvidelser og endringer av
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veganlegg der støyforholdene ikke blir endret merkbart (dvs. at støynivået ikke øker med mer enn 3
dB) legges følgende til grunn: «Dersom bygningen er bygget på grunnlag av byggetillatelse gitt etter at
forskrift om byggesaksbehandling og kontroll i byggesaker (Sak 1997) trådte i kraft, gis det ikke tilbud
om lokale støytiltak ved utbedring av eksisterende veg.». Basert på denne praktiseringen foreslås det
ingen støytiltak i forbindelse med gjennomføring av planen.

Figur 43 Støyberegninger på fasader, 2,0m over terrengnivå, år 2014.

For å redusere støyulemper på gang- og sykkelveger er det anbefalt å ha ca. 4m avstand mellom
Holtermanns veg og g/s-vegen.
5.10 Støy i transformasjonsområdet
Bygninger som blir bygget i forbindelse med transformasjonsprosessen i KDP vil komme etter dette
tiltaket. Sluppen vil også fremover være det mest trafikkerte punktet i hele byen og vegene vil bidra
med støy til omgivelsene. Støynivået blir omtrent likt med dagens situasjon. Vegenes plassering endres
ikke (ingen nye traséer). Når det gjelder fremtidige bygninger og struktur vet vi ikke helt hvordan
området kommer til å bli. Det hviler imidlertid et stort ansvar på fremtidige utbyggerne i å ivareta støy
i bygningsmassen som skal oppføres. Dette gjelder for alle som bygger nær hovedveiene. Vi vet i dag
for lite om bygningsmassen til å gjøre mer detaljerte beregninger.
Selv om kapasiteten på Omkjøringsvegen økes noe, viser støyberegningene at støysituasjonen blir
tilnærmet uendret innenfor transformasjonsområdet. Grunnen til dette er liten prosentvis trafikkvekst
og at vegenes plassering ikke endres med unntak av rampeutvidelsen. Siden trafikk overføres til
Omkjøringsvegen er det andre veger med mange støyutsatte hvor støyen minker, noe som ut fra et
helseperspektiv må være en fordel og ikke en ulempe for denne planen.
Støyfølsomme bygg som bygges i transformasjonsområdet før det blir aktuelt å legge Omkjøringsvegen
i kulvert må tilfredsstille bestemmelsene i eksisterende vedtatt KDP for Sluppen. Det vil da være
utbygger av de støyfølsomme byggene sitt ansvar å ivareta støybestemmelsene. Omfanget av støytiltak
med denne planen vil med stor sannsynlighet ikke endres sammenlignet med dagens situasjon, siden
støyberegningene gjennomført (vedlegg 3) viser tilnærmet samme støynivå.
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Det foreligger ikke detaljert plassering og høyder for fremtidige bygninger innenfor
transformasjonsområdet. I planen er det derfor ikke gjennomført støyberegninger med ny
bygningsmasse som i KDP.
Luftforurensning. Spredningsberegninger for komponentene svevestøv (PM10 og PM2,5) og
nitrogenoksid (NO2) ble utført med modellen ADMS Roads (CERC) for år 2030. Det vises til Rambøll sin
rapport «Vurdering av lokal luftkvalitet i områdene ved Sluppen», datert 24.06.19. Bebyggelse med
bruksformål som er følsomt for luftforurensning får ikke endret luftforhold som følge av tiltaket.
Luftsonekartene er vedlagt til planforslaget.

Figur 44 Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av svevestøv (PM10) i området ved Sluppen, ved 2,5 m høyde, i år
2030. Til høyre viser luftsonekartet konsentrasjoner av nitrogenoksid (NO2) vintermiddel (Kilde: Rambøll 31.01.20)

Nitrogenoksid NO2 gul sone har en viss spredning ut fra E6 og Holtermanns veg i sør. Kommunale boliger
ved brannstasjonen vil ligge utenfor gul sone. Verken skolene eller barnehagene på sørsiden av
Omkjøringsvegen får endring i luftkvalitet. Konsentrasjonene av NO2 på timebasis er lave, og
timegrenseverdien i forurensningsforskriften kap. 7 overstiges ikke noe sted, inkludert de planlagte
gangarealene.
For svevestøv har T-1520 rød og gul sone en viss spredning ut fra E6 og Holtermanns veg. Kommunale
boliger vil ligge i gul sone. Grenseverdiene for PM2,5 i forurensningsforskriften overstiges kun ved
områder langs selve vegbanen ved E6 sør for Omkjøringsvegen-krysset, og vil ikke berøre de planlagte
gang- og sykkelvegene.
5.11 Naturmiljø
Det er registrert noen få fremmede arter innenfor planområdet. I forbindelse med byggeplanleggingen
bør det gjøres en fullstendig kartlegging av fremmede arter innenfor planområdet og evt. utarbeides
miljørisikovurdering og tiltaksplan.
Forholdet til Naturmangfoldlovens kap II.
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget. Tilgjengelig informasjon om naturverdiene er innhentet fra naturbasen
(Miljødirektoratet), artskart (Artsdatabanken), samt kartsider til Trondheim kommune. Informasjon om
Fredlybekken er innhentet fra Trondheim kommune. I tillegg er det sett på rapporter for naturmiljø ifm.
kommunedelplan Sluppen. Tiltaket vil ikke berøre viktige naturområder eller rødlistede arter.
Kravet til kunnskapsgrunnlaget jf. nml. § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig
kunnskap anses å være oppfylt. På bakgrunn av dette er § 9 (føre-var-prinsippet) lite relevant.
Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, iht.
nml. § 10. Tiltaket vil ikke medføre spesielle negative konsekvenser for naturmangfold.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Kostnadene som skal gjøre at tiltaket
gir minst mulig skade på natur skal dekkes av tiltakshaveren.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det er ønskelig å bruke mest mulig skånsomme
metoder og teknikker i forhold til miljø. Disse metodene skal omtales i ytre miljøplan i byggeplanen.
5.12 Nullvekstmålet
Prosjektet har utredet hva utvidelsen av rampene på og av Omkjøringsvegen betyr for transportarbeid
og 0-vekst. Utvidelsen strekker seg over en lengde på ca. 150-280m.
Grunnlaget for disse vurderingene er RTM-beregninger (Regional transportmodell) for sonen
Trondheim (avtaleområdet). Dersom man ser på forslaget til endringer av rampene langs
Omkjøringsvegen på Sluppen, kommer det i beregningene frem en økning i antall bilførere og passasjer
på godt under 1 promille. Økningen i Transportarbeidet er på ca. 2 promille. Dette er langt mindre enn
usikkerheten i modellen. Man kan derfor si at transportarbeidet er tilnærmet uendret før som etter
tiltaket. Beregningene gir ikke grunnlag for å hevde at tiltaket ikke er i tråd med 0-vekstmålet. Generelt
er fremkommelighetstiltak som fremmer gjennomgangstrafikk på E6 unntatt fra nullvekstmålet.
Konkurranseforholdet mellom bil og buss på E6 endrer seg ikke i ny situasjon. Buss på E6 får i likhet
med all annen trafikk bedre og mer forutsigbar fremkommelighet. Langs Holtermanns veg sikres
fremkommeligheten til kollektivtrafikken med egne kollektivfelt. Her vil kapasiteten til biltrafikken
reduseres fordi antall bilfelt reduseres fra to til ett felt. Fremkommeligheten blir lik for bilene fordi
krysset ved Bratsbergvegen vil fungere som før.
Det som imidlertid trekker i retning av mindre transportarbeid, er de nye gangforbindelsene langs
Holtermanns veg og til Sluppen. Dette kommer ikke til uttrykk gjennom beregningene. Bedre løsninger
for syklister og fotgjengere vil føre til vesentlig økning av myke trafikanter som kommer til å ferdes i
området. Kort avstand fra kollektivholdeplasser til målpunkt er ivaretatt i planen og vil bidra til å få
reisende over fra bil til kollektiv og vil også bidra til nullvekstmålet.
Reguleringsplanen legger til rette for at det blir mer attraktivt å reise kollektivt, sykle eller gå i området.
For at nullvekst i personalbiltrafikken i Trondheim kan oppnås, er det av stor betydning at E6
Omkjøringsvegen fremstår som en foretrukket og logisk kjøreveg for gjennomgangstrafikken, og at
kollektivtrafikken får prioritet i Holtermanns veg.
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5.13 Samfunnsøkonomiske beregninger
Det er utført RTM-beregninger og nettonyttevurderinger i planarbeidet. Her er en oppsummering av
effektene:
o Levetida (og analyseperioden) i beregningene er satt til 40 år, som er standard for
nyttekostnadsberegninger.
 Levetid på 40 år medfører NNK på 8,3
 Levetid på 10 år medfører NNK på 2,7
o Hovedvirkningen av beregnet trafikantnytte er knyttet til tidsbesparelse for biltrafikken
i rushtidsperiodene.
o Den regionale transportmodellen er en overordnet modell og er ikke tilrettelagt for
analyser av tiltak som fremmer gående og syklende på et så detaljert nivå. Tiltakene vil
bedre tilgjengelighet for gående og syklende i området samt bedre tilgjengelighet til
kollektivtransport til/fra området. Dette klarer ikke modellen å ta nok høyde for.
Bygging av nye sykkelveger med fortau og gang- og sykkelveger vil bidra til å redusere
veksten i biltrafikken og ytterligere øke den beregnede nytten.
5.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko- og sårbarhetsanalysen vedlagt planbeskrivelsen viser at risikosituasjonen for området er knyttet
hovedsakelig til trafikale forhold. Planområdet tangerer områder med høy faresonegrad for kvikkleire
og høye verdier for forurenset grunn.
Når det gjelder kriminalitetsforebygging legges det vekt på god belysning og sikt. Dette blir sannsynligvis
et sterkt trafikkert sted, noe som er kriminalitetsforebyggende i seg selv. Mye trafikk gir også større
trygghet. Den planlagte kryssingen i undergangen under Holtermanns veg er 5,5 m bred. Den er bredere
og kortere enn tilsvarende kryssinger av Holtermanns vegen. Lengden på kulverten kan oppleves utrygg
i seg selv. Derfor er det viktig med god belysning både gjennom og i endene av kulverten.
Videoovervåkning med linje til VTS kan vurderes. Beplanting ved kulvertåpninger må også planlegges
med tanke for å unngå områder hvor man kan gjemme seg/overfalle, arealene må planlegges så åpne
som mulig med godt innsyn.
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6. Planprosess og innkomne innspill
6.1

Planoppstart, medvirkningsprosess

Oppstart om planarbeidet ble kunngjort i Adresseavisen 16. juli 2019 ihht. plan- og bygningsloven § 128. Berørte grunneiere, rettighetshavere og naboer, samt offentlige myndigheter og organisasjoner ble
varslet per brev 16.07.19. Frist for merknader var satt til 2. september. Det kom inn fire skriftlige innspill
til meldingen om oppstart.
Statens vegvesen har gjennomført en møteserie med mest berørte grunneiere og med
forvaltningspartene i Miljøpakken. Det er også gjennomført møter med AtB og skiltmyndigheter.
Prosjektet er forankret i Miljøpakken. Partene er informert om prosjektet og tiltaket er godt koordinert
med arbeidet som gjøres med kommunedelplan for Sluppen. Adresseavisen har publisert flere
prosjektrelaterte artikler.

Figur 45 Utklipp fra artikkel i Adressa datert 14.07.19, og varsel om planoppstart 16.07.19.

6.2

Sammendrag av merknader med kommentarer

I forbindelse med varsel av oppstart kom følgende merknader inn og er behandlet i det videre
planarbeidet.
Navn

Merknad (sammendrag)

Kommentarer

Fylkesmannen
i Klima og miljø
Trøndelag, datert -FM som klima- og miljømyndighet er positivt Temaene som er nevnt er
02.09.19
til planarbeidet som har mål å bedre vurdert i planbeskrivelsen og
adkomsten for kollektivtransport, sykkel og nødvendige
føringer
er
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gange. FM understrekker at det er viktig å ha innarbeidet i bestemmelsene
fokus i planarbeidet på følgende tema: til planen.
trafikksikkerhet,
nullvekstmålet,
UU,
landskap/bymessig
grønnstruktur,
grunnforhold, miljøgeologi, støy og støv,
gjennomføring av anleggsfasen.
Helse og omsorg
I et folkehelseperspektiv er trafikksikkerhet
for
alle
trafikantgrupper
og
god
framkommelighet og tilrettelegging for de
myke trafikantene viktig. Dette er det også
viktig å sikre i bygge- og anleggsfasen.

Prosjektet har hatt spesielt
fokus
på
å
ivareta
trafikksikkerhet
for
alle
trafikantgrupper.

Metrobussene er forutsatt å ta unna en økt
andel reisende med kollektivtrafikk og da må
det forventes økt ferdsel av myke trafikanter
til og innenfor planområdet. Det er derfor
viktig at det legges opp til en oversiktlig
trafikkavvikling, sikre krysningspunkt og at de
myke trafikantene i størst mulig grad fysisk
adskilles fra veibane for kjøretøy.
Detaljutformingen må ta hensyn til at også
mennesker med nedsatt funksjonsevne skal
benytte metrobussene. Det må derfor
tilrettelegges for universell utforming som
sikrer lett og forståelig adkomst til
holdeplassene og at på- og avstigning kan
gjøres uten eller med minst mulig bistand.

Det er forutsetninger i planen
om å sikre universelt
utformede adkomster for
myke
trafikanter
til
holdeplassene. Nye gang- og
sykkelveger ivaretar stigning
og trinnfri adkomst til
holdeplassene,
samt
at
gangvegsystemet anses som
logisk utformet og lett lesbar.

Trafikksikker kryssing av
Holtermanns veg er ivaretatt
gjennom planskilt løsning.

Samfunnssikkerhet
-FM forutsetter at det foretas en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med
PBL § 4-3. Det skal også vurderes hvordan
fremtidige klimaendringer eventuelt vil
påvirke tiltaket. Avdekket risiko skal møtes
med tiltak som hjemles i planbestemmelsene.

ROS-analysen er utarbeidet
for prosjektet og er vedlagt
planforslaget.
Det
er
utarbeidet et eget geoteknisk
notat.

FM gjør oppmerksom på at det for
planområder under marin grense må vises
aktsomhet for mulige forekomster av
skredfarlig kvikkleire.
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Norges vassdragsog
energidirektoratet,
datert 10.09.19.

Flom, erosjon og skred
NVE understrekker at det vil være behov for SVV
har
utarbeidet
en detaljert fagkyndig utredning av faren for geoteknisk notat basert på
flom, erosjon og skred.
fagkyndig
vurdering
av
tiltaket, Ud1021A-GEOT-N02
datert 11.11.2019.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
NVE gjør oppmerksom at reguleringsplan kan
erstatte
konsesjon,
dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i
planen.

Det er ikke behov for
konsesjonspliktvurdering
i
planen, ettersom ingen av
tiltak i planen vil føre til at det
må søkes om konsesjon.

Energianlegg
Planen må ta hensyn til anlegg som er
planlagt eller har konsesjon etter energi- og
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i
berøring med energiinteresser, bør berørte
energiselskap involveres tidlig.

I planprosessen er det
gjennomført møter med
Statkraft
og
Trondheim
kommunalteknikk.

Statens vegvesen, Planforvaltningsseksjonen i SVV forutsetter at
datert 30.08.19
den aktuelle planen samordnes med andre
planer og prosjekt i området. SVV forventer at
deres ansvarsområder blir ivaretatt og
forventer en fortsatt god dialog og
kommunikasjon i prosessen.

Tas til orientering. Det har
vært en god dialog mellom
prosjektet og prosjektgruppa
for kommunedelplan for
Sluppen.

Trøndelag
fylkeskommune,
datert 05.09.19

SVV har gjennomført møter
med
Trondheim
kommunalteknikk
ifm.
prosjektet for Fredlybekken.

TFK opplyser om at Trondheim kommune har
satt i gang et prosjekt for å åpne Fredlybekken
og bedre tilstanden. TFK ber om å koordinere
planarbeidet med Trondheim kommunes
arbeid for Fredlybekken.

TFK minner om § 1-1 i pbl. Som sier at Det er forutsetninger i planen
prinsippene om universell utforming skal om å sikre universelt
ivaretas i planleggingen.
utformede adkomster for
myke trafikanter.
Eldre tids kulturminner
TFK vurderer at det vil være liten risiko for at Tas til orientering.
det skal oppstå konflikt med automatisk
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