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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Bystyret 

Møtedato: 04.02.2021 

Sak: 10/21 
  

Tittel: Saksprotokoll - Sluppenkrysset, gnr/bnr 325/1 m.fl., E6, parsell 
Sluppen, strekningstiltak Holtermanns veg metrobusstasjon, det 
r20190036, sluttbehandling 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 20/131 
 
Vedtak: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Sluppenkrysset, gnr/bnr 325/1 m.fl., E6, parsell 
Sluppen, strekningstiltak Holtermanns veg metrobuss stasjon. Reguleringsforslaget er vist på 
to kart i målestokk 1:1000, merket Statens vegvesen datert 19.2.2020 sist endret 29.10.2020, 
i bestemmelser sist endret 6.11.2020 og beskrevet i planbeskrivelsen, sist endret 9.11.2020. 
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse oppdateres i tråd med vedtaket etter 
sluttbehandling i bystyret. 
 
Bestemmelsen § 6.8 endres til:  
Før nye/utvidede E6-ramper kan tas i bruk, skal holdeplass i sørgående retning i Holtermanns 
veg, og o_SGS, o_SS, o_SF og UNDG være opparbeidet.  
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Flertallsmerknad – Ap, SV, Sp, H, V, MDG, KrF:  
Staten har signert en byvekstavtale for Trondheimsområdet med lokale parter. Byutvikling av 
Sluppenområdet er en del av denne avtalen, og staten har med dette signalisert at partene 
skal jobbe sammen for å utvikle Sluppen som bydel. En viktig forutsetning for langsiktig 
byutvikling på sluppen og det langsiktige behovet for kollektivutvikling forutsetter at området 
utvikles i tråd med KDP for Sluppen. 
 
 
Behandling: 
Dokument til møtet: Notater fra kommunedirektøren datert 21.12.2020 og 20.01.2021. 
 
Tore Dyrendahl (MDG) alternativt forslag på vegne av MDG: 
Bystyret vedtar ikke forslag til detaljregulering av Sluppenkrysset, gnr/bnr 325/1 m.fl., E6, 
parsell Sluppen, strekningstiltak Holtermanns veg metrobusstasjon. Begrunnelsen for å ikke 
vedta forslaget er at antatt samfunnsøkonomisk gevinst av å tillate et tiltak som legger til 
rette for høyere kapasitet, ikke bør komme foran forholdet til folkehelse, klima, 
nullvekstmålet og visjonen for utvikling av Sluppen. Planforslaget er i konflikt med 
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nullvekstmålet og forpliktelsene i byvekstavtalen. Vedtaket fattes i henhold til plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
 
Tore Dyrendahl (MDG) tilleggsforslag på vegne av MDG: 
Følgende endres i planforslaget:  
1. Følgende rekkefølgekrav legges til i reguleringsbestemmelsene: § 6.10 Det skal etableres 

støyskjerming som sikrer Lden<65 dB mot fasade og tilgang til stille uteoppholdsarealer 
(Lden<55 dB) for boliger med gnr./bnr. 73/10. Tiltakene skal være gjennomført før nye 
ramper kan tas i bruk.  

2. Bestemmelsen § 6.6 endres til: Kulverten for gående og syklende under Holtermanns veg 
og E6 må være i en minimumsbredde på 9 meter. Det tas inn rekkefølgekrav om 
ferdigstillelse av kulvertene før nye ramper kan tas i bruk.  

3. Bestemmelsen § 6.9 endres til: Holtermanns veg skal innsnevres og opparbeides i tråd 
med plankartet før nye ramper kan tas i bruk. Samtidig skal eksisterende gangfelt sør for 
krysset med Bratsbergvegen utvides og det skal etableres tiltak som hindrer villkryssing. 

 
Roar Aas (Ap) tilleggsforslag på vegne av Ap, SV, Sp: 
Bestemmelsen § 6.8 endres til:  
Før nye/utvidede E6-ramper kan tas i bruk, skal holdeplass i sørgående retning i Holtermanns 
veg, og o_SGS, o_SS, o_SF og UNDG være opparbeidet.  
 
Votering: 
 Ved alternativ votering mellom innstillingen og Dyrendahls forslag ble innstillingen 

vedtatt med 58 stemmer (17Ap, 14H, 8SV, 5Sp, 3R, 4FrP, 3V, 3PP, 1KrF) mot 9 stemmer 
(7MDG, 1R, 1Uavh) avgitt for Dyrendahls forslag. 

 Aas’ forslag ble vedtatt med 46 stemmer (17Ap, 8SV, 7MDG, 5Sp, 4R, 3V, 1KrF, 1Uavh) 
mot 21 stemmer (14H, 4FrP, 3PP). 

 Dyrendahls tilleggsforslag 1 fikk 18 stemmer (8SV, 7MDG, 2R, 1Uavh) og falt mot 49 
stemmer (17Ap, 14H, 5Sp, 2R, 4FrP, 3V, 3PP, 1KrF). 

 Dyrendahls tilleggsforslag 2 fikk 10 stemmer (7MDG, 2R, 1Uavh) og falt mot 57 stemmer 
(17Ap, 14H, 8SV, 5Sp, 2R, 4FrP, 3V, 3PP, 1KrF). 

 Dyrendahls tilleggsforslag 3 fikk 19 stemmer (8SV, 7MDG, 2R, 1KrF, 1Uavh) og falt mot 48 
stemmer (17Ap, 14H, 5Sp, 2R, 4FrP, 3V, 3PP). 

 MDG, KrF sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen. 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


