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Byutviklingskomiteensmøte 12.5.2016
Bakgrunn
Bygningsrådetvedtok i møte den 5.4.2016 i sak64/16 følgende:
Sakensendesbyutviklingskomiteenmed følgendeforslagtil INNSTILLING:
Bystyretvedtar forslag til områdereguleringav Granåsenskisentersom vist på kart del 1 og del 2 i
målestokk1:2000,merket Trondheimkommuneog senestdatert 1.3.2016,bestemmelsersenest
datert 1.3.2016og planbeskrivelsen,
senestdatert 1.3.2016med unntak som beskreveti pkt. 1-3
nedenfor.
Rådmannens arbeidsoppgaveri etterkant av bygningsrådetsvedtak,ble beskreveti notat til møte i
byutviklingskomiteenden 14.4.2016.
Bygningsrådetvedtok ogsåunntak fra rådmannensinnstillingfor markagrensa,t urvei parallelt med
rulleskiløypaog for trafikk. Punkteneer redegjort for under.
1. Markagrensa
Vedtak:Markagrensarevideresslik at boligerog møbelbutikklangsSmistadvegenog
sivilforsvarsleirentas ut av marka. Det sammegjelderdel av parkeringsplasssom ligger innenfor
markagrensa.Det skalikke gjøresandre endringerav markagrensa.
Rådmannentolker dette vedtaket slik at alle boliger langsSmistadvegen,innenfor planavgrensningen,
skalholdesutenfor markasom forutsatt i plankartet til områdeplanen.Det er ingen deler av den store
parkeringsplassen
som er foreslått lagt innenfor markagrensai planforslaget.Myra nord for
parkeringsplassen
og sør for Leirelva,er i konsekvensutredningens
kapittel 6, ”Konsekvenserfor
miljø”, beskrevet som et arealmed stor naturverdi. I kommuneplanensarealdel,KPA,er arealetvist
som LNFRmed hensynssonebevaringnaturmiljø, og er definert som en viktig viltkorridor fra
markaområderi øst til Bymarkai vest. I plankartettil områdeplanenvirker det derfor naturlig og
logiskå regulerearealettil friområde med hensynssoneH560(bevaringnaturmiljø),og leggedet
innenfor markagrensa.I gjeldendeMarkaplaner det vedtatt at markagrensai prinsippetikke skal
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endres.For å balansereat det i områdeplanen tas arealtil utbyggingfra marka,kompenseres det ved
å leggetil areal som mer naturlig hører til i marka.
I rådmannensorientering til formannskapetden 30.3.2016,kom det innspill om behov for løype
tilrettelagt for rullestol i turvegtraséfra Frøsetvegentil skianleggeti sør.Det ble ogsåspurt om
mulighet for å asfalteredennedersomforeslått arealformåli plankartet opprettholdes.I uttalelsefra
fylkesmannenved begrensethøring,presisererde at de er positivetil at myrområdetnord for
parkeringsplasseninkluderesi markaområdene,samtidigsom noe areal i forbindelsemed boliger og
butikk tas ut. Asfalteringav turveg aksepteres,dersomdet knyttes til at dette er et nødvendigtiltak
for å leggetil rette for rullestol og at det ikke danner presedensfor andre turstier i marka.
For å sikre at turvegenkan tilretteleggessom turveg med fast dekkeer det gjort endringeri plankart
og bestemmelser.!realformålet er endret til ”turvei”, og i bestemmelsenestår det at turvei her kan
opparbeidesmed fast dekke.

Illustrasjonav turveg (o_TV)innenfor rød ellipse, som kan asfalterestil rullestolbruk

2. Turvei parallelt med rulleskiløypa
Vedtak:Det er i planenlagt opp til at det kan etableresrulleskiløypei Søremsmarka.
Parallellturvei til rulleskiløypaskalikke anleggesi hele traseen,men kun der det ansessom nødvendig
i henholdtil behov.Sikkerheteni anleggskalutredesfør opparbeidelse.
Forslagtil endringav rekkefølgekravi § 10. 9 – o_BST
Endres fra:
Førny ski- og rulleskiløypei o_BSTkan tas i bruk, skalparallellturveg væreferdig opparbeidetlangs
hele løypetraseen.Førtiltak for ski- og rulleskiløypekan igangsettesskaldet utredesbehovfor sikker
kryssingav ski- og rulleskiløypefor turgåere.
Endrestil:
Førny ski- og rulleskiløypei o_BSTkan tas i bruk, skal parallell turveg væreferdig opparbeidetlangs
rulleskiløypenfra og med o_BST2til Smistadvegenved f_KV4.Førtiltak for ski- og rulleskiløypekan
igangsettesskalsikkerheten i anleggetutredes. Herunderskaldet utredesbehovfor sikkerkryssingav
ski- og rulleskiløypefor turgåere.
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Rødprikkalinjevisermulig trasé for turveg fra Granåsentil turløypertil Husebyog Saupstad

3. Trafikk
Vedtak:Bystyretønskeri utgangspunktetå beholdeeksisterendeveistrukturi Smistadvegen. Fremtil
bystyretsbehandlingav sakenskaldet utarbeideset notat som belyserkostnaderknyttet til
rundkjøringi Smistadkrysset,
eventuellekonsekvenserved bortfall av slik rundkjøring,samt alternative
avbøtendetiltak ved bortfall av slik rundkjøring.Vurderingrundt trafikkhindrendetiltak som reduserer
behovetfor gang/sykkelveilangshele Smistadvegen må gjøres.
Konsekvenserved bortfall av rundkjøring i sør, forslag til ulike avbøtendetiltak :
Bakgrunnfor valgav trafikkløsningi planen
Valgtløsninger basertpå trafikktellinger,analyserog trafikkfagligevurderingeri et samarbeidmellom
fagpersonerpå samferdseli kommunen,Stanesvegvesenog fagpersonerhos AsplanViak.Løsningen
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som er valgt ble presentertfor formannskapeti juni 2015,før planenble sendt til
førstegangsbehandling,
og ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og høringi september2015.
Trafikkog transport har vært et sentralt tema i arbeidet med områdeplanen,og er beskreveti
saksframleggog planbeskrivelse,i tillegg til i konsekvensutredning
med vedlegg11.7 Krysskapasitet
Granåsen.
I samrådsmøte
r og høringsmerknaderfra politiet og AtB, ble rådmannenoppfordret til å ha større
ambisjonertil det nye vegsystemetog suppleremed egnekollektivfelt i beggeretninger og planfrie
avkjørsler,for å sikretrafikkflyt ved større arrangement.For å holde anbefalt trafikkløsningpå et
nøkternt nivå i forhold til arealbrukog gjennomføring,har rådmannenvalgt ikke å etterkomme disse
merknadene.Anbefalt løsningtilsier at trafikken fortsatt må dirigeresmanuelt ved større
arrangement,og at det kan bli kapasitetsproblemermed tilgjengelighetfor bussene,dersomområdet
ikke stengesfor privatbiler. Planforslageter tilrettelagt for at området kan betjenesav skyttelbusser
fra beggesider med svært god kapasitetog fleksibilitet. Ved større arrangementerer det plasstil 10
busserpå vestsidenav Kongsvegen,med trafikksikkergangatkomsttil anlegget.
I planmaterialettil områdeplanen, er anbefaltetrafikkløsningerbeskreveti planbeskrivelse,
konsekvensutredning
og ROS
-analyse. Gjennomføringav nye og nødvendige samferdselstiltaker tatt
inn i bestemmelsersom rekkefølgekrav,og fordelt mest mulig rettferdig på de ulike
utbyggingsområdene
som utløsernye behovfor infrastruktur.
Drøftingav alternative trafikkløsninger:
Fordeler:
BUSSOPPSTILLING

•

Mindre konsekvenserfor private eiendommer

•

Innsparingca. 7 mill. kr

Ulemper:
•

Mindre plasstil busserog passasjererlangsKongsvegen

•

Egenløsningfor skyttelbussmå byggesi tillegg

•

Lite effektiv busstransportved større arrangementer.

•

Sprengttrafikkapasitetpå hverdager/dårligere
trafikksikkerhet

Alternativ 3 - med lyskryssi dagenskryss
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•

Mindre areal med godegrunnforholdtil ny bebyggelse

•

Mindre fleksibilitet gir dyrere utbyggingsprosjekter

•

Eksisterendebyggi sivilforsvarsleirenmå rives

•

Negativemerknaderfra politiet

•

Vilkår for egengodkjenningfra SVVog STFK
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Fordeler:

BUSSOPPSTILLING

•

Mindre konsekvenserfor private eiendommer

•

Bedretrafikkflyt enn i dagensvikepliktkryss

•

Innsparingca. 4 mill. kr

Ulemper:
•

Mindre plasstil busserlangsKongsvegen

•

Egenløsningfor skyttelbussmå byggesi tillegg

•

Lite effektiv busstransportved større arrangementer.

•

Mindre areal med godegrunnforholdregulert til ny
bebyggelse

Alternativ 2 - med rundkjøringi dagenskryss

•

Mindre fleksibilitet gir dyrere utbyggingsprosjekter.

•

Eksisterendebyggi sivilforsvarsleirenmå rives

•

Negativemerknaderfra politiet

•

Vilkår for egengodkjenningfra SVVog STFK

Fordeler:

BUSSOPPSTILLING
LANGSVEGEN

•

Anbefaltløsninger akseptabelfor SVVog STFK

•

Plasstil 10 busserog plasstil superbusslangsKongsvegen

•

Effektivløsningfor skyttelbussved større arrangementer

•

Bedretrafikkflyt på hverdagerog i helger

•

Bedretrafikksikkerhetog trafikkavvikling

•

Mer areal med godegrunnforholdtil ny bebyggelse

•

Størrefleksibilitet ved utbyggingav nye byggog anlegg

•

Mer forutsigbart i forhold til kostnader

•

Bedrekapasitetfor gåendeog syklende

Ulemper:
•

Minimumsløsningsom fortsatt krever manuell dirigering
av trafikken ved større arrangement

Alternativ 1 - anbefalt løsningmed rundkjøringi sør
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Kostnadskonsekvenser
ved forenklet trafikkløsning ihht. vedtak i bygningsrådet5.4.2016:

Kostnadsoverslag,
over, visersmåvariasjoneri kostnaderfor de tre ulike alternativene. Dette
forklaresbl.a. med at dagensstandardpå Smistadvegener dårlig,og vegenmå uansettoppgraderes
når det skalanleggesgang- og sykkelvegfra kryssettil Toppidrettssenteret. Traseéner ca. 30 meter
lengreenn anbefalt ny vegtrasétil rundkjøringi sør.
Kostnadsbesparelserved kritisk gjennomgangav rekkefølgekravi anbefalt løsningmed to
rundkjøringer, alt. 1:
Kostnadskonsekvenser
ved revurderingog forenklingav rekkefølgekravviserinnsparingerpå ca.
21 millioner kroner, dvs.totalsum har blitt redusert fra 159 millioner kroner til 138 millioner kroner.
Innsparingerbestårav:
- kortere turveg langsrulleskiløype
- gang- og sykkelveglangsSmistadvegenpå strekningensør for Toppidrettssenterettil plangrense
reguleres, men idrettens behovutløserikke krav til bygging
Innspill fra begrensethøring:
StatensVegvesen,21.4.2016
Vilkårfor egengodkjenning
Vilkårfor egengodkjenninger fremmet på vegneav Sør-Trøndelagfylkeskommunesom vegeierog
Statensvegvesensom sektormyndighetpå trafikksikkerhet, og er hjemlet i veglovens§ 1a. Dette er
ogsåi tråd med tankesettetsom liggertil grunn for nullvisjonensom Stortingetvedtok i 1999,samt
Statensvegvesensom sektormyndighetpå fremkommelighetog kollektivtrafikk og er hjemlet i
nasjonaltransportplanog rikspolitiskeretningslinjerfor samordnetareal- og transportplanlegging.
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Statensvegvesenmener at veganleggetslik som det er vist da planenvar på offentlig ettersyn, er en
minimumsløsningav det vi kan akseptere. Enløsningsom gir dårligeretrafikksikkerhet,
fremkommelighetog dårligereforhold for kollektivtrafikkenkan ikke aksepteres.Enforenklingav
veganleggetvil bryte med intensjonenei samordnetareal- og transportplanlegging.Planenmå derfor
opprettholdesslik den var da den ble sendt på offentlig ettersyn.
Dersomvåre vilkår for egengodkjenningikke imøtekommes,ønskervi at dette fremmessom
innsigelsetil planforslaget.
Vilkårenefor egengodkjenningsom er nevnt over er fremmet på vegneav Sør-Trøndelag
fylkeskommunesom vegeier.Hvisvilkåreneikke tas til følge,er dette å regnesom en innsigelsei
saken.Somi så tilfelle ogsåbli behandlet av Fylkesutvalgeti egenskapav vegeier.
Rådmannenskommentar:
Rådmannenanbefalerat vilkår for egengodkjenningetterkommes.
Sør-Trøndelagfylkeskommune,22.4.2016
Vilkårfor egengodkjenning
Planløsningensom ble sendt på høringved offentlig ettersyn må opprettholdes.
Rådmannenskommentar:
Rådmannenanbefalerat vilkår for egengodkjenningetterkommes.
Fylkesmanneni Sør-Trøndelag,22.4.2016
Områdeneinnenfor ”markagrensa”i Bymarkaer viktige bådesom friluftsområder og som viktige
områderfor naturmangfoldog naturopplevelser.FM er positiv til at myrområdeti nord inkluderesi
markaområdenesamtidigsom noe areal i forbindelsemed boliger og butikk sør i området tas ut.
Asfalteringav deler av tursti kan aksepteresdersomdet begrunnesmed behovfor tilretteleggingfor
rullestol og begrensestil et spesifiktareal.
FM er positiv til at det etablerestursti langsdeler av rulleskiløype,da dette vil lette tilgangenog gi økt
bruk av utfartsområdeneog at behov og sikkerhetskalvurderesi sammeprosess.
Rådmannenskommentar:
Rådmannenanbefalerat fylkesmannensinnspill etterkommes.
Sør-Trøndelagpolitidistrikt, 15.4.2016
Politiet har et særligfokus på trafikksikkerhet, og arbeideraktivt ut fra et 0-visjonsmål.
Dagensvegsystemforbi og i umiddelbarnærhet av området er ikke bygget eller dimensjonertfor
dagensog planlagtframtidig bruk til idretts-, frilufts - og kulturarrangementer. Dagensadkomstløsning
til selveidrettsanleggeter kraftig utdatert, og er ikke i nærhetenav å oppnånødvendigkapasitet,
verkenved store arrangement eller i forbindelsemed ordinær utfart.
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FV812(Kongsvegen)
som er hovedvegforbi stedet har hatt en kraftig trafikkøkning,og er eneste
fornuftige kjørerute mellom bydeleneByåsen(med utfartsområdene)og Heimdal/ Tiller (med
tilknytning til E6).ÅDTpå vegenved Granåsener 14250(Tallfra SVV).
Kryssetmed Smistadvegener i dag et problempunkt.Kryssethar dårlig avvikling,dårlig sikt og har
flere faremomentermot blant annet myke trafikanter. Smistadvegenhar ogsåblitt stadigviktigere og
mer brukt for anleggenei Granåsen.
Det vil væresvært viktig for trafikkbildet i området at kryssetFV812– Smistadvegenfår utbedringer.
Det området som her er omhandletfremstår med flere faremomenter,og det er ut fra politiets
ståstedsvært viktig at det velgesgodeløsninger.Godtrafikkavviklinghengeri mangesammenhenger
sammenmed trafikksikkerhet,da det medførerfærre uortodoksetrafikkbevegelser.
Politiet er ogsåav den formeningat en valgt trafikkløsningi Granåsenbør ta høydefor effektivt å
avvikle trafikk under arrangement.Dette gjelderbådetrafikk til og fra selvearrangementet,men også
avviklingav ordinær trafikk på en høyt trafikkert veg samtidig.
Eneffektiv kollektivterminalmed gode på- og avkjøringsmuligheteri området vil væreav vesentlig
betydningfor å klare å transporteretusenvisav menneskeri løpet av få timer.
Man bør leggelista forholdsvishøyt for å stengeen fylkesvegmed dennetrafikkmengdenunder et
arrangement.Dette er ofte tilfelle i dag hvor man ogsåunder middelsstore arrangement,som Barnas
skidag,aktivt vurdererå stengevegen.Slikestengingerer svært ressurskrevendebådefor offentlige
og private aktører.
Rådmannenskommentar:
Politiet har ogsåi høringsfasenetter førstegangsbehandling
signalisertat det er et stort behovfor
oppgraderingav vegsystemet
. Vi har fulgt opp dette i planforslaget, men med en anbefalt løsningsom
er noe enklereenn det politiet ønsker.Kongsvegenhar i dag en trafikktetthet (ÅDT)som tilsier at det
ved planleggingog byggingav ny veg bør leggesinn egnekollektivfelt for buss.I planener det i
regulert trafikkareal satt av plasstil egnebussfilermellomde to rundkjøringene. Under større
arrangementkan dette fungeresom en langsgåendebussterminalmed plasstil ca. 10 busseretter
hverandre.
Granåsenutbyggingsprosjektsin argumentasjon for anbefalt samferdselsløsning
:
Utviklingav Granåsenskisenterer i full gang,og utbyggingsprosjekteter avhengigav at det blir
regulert f ramtidsrettedeløsningeri forhold til bl.a. trafikk- og transport. Argumentasjonfra
utbyggingsprosjekteter vedlagtnotatet som eget vedlegg,og punktenesom er omtalt er:
Leggetil rette for økt bruk av anlegget.Det er et uttalt mål for utbyggingenav hverdagsanlegget
at det skalbrukes24/ 7 og en forutsetningfor dette er at anleggeter attraktivt og lett å bruke.
Toppidrettssenteretble i sin tid etablert etter dispensasjoni byggesaken,uten at det ble
utarbeidet egendetaljreguleringsplan
. Dette har medført mangeutfordringer spesielti forhold til
logistikk,adkomstog vegnett til området og dagensløsninger ikke tilpassetdagensbruk av
anlegget.
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Bedre trafikk- og transportløsningerved større arrangement.Evalueringav WCarrangementi
februar 2016var udelt positivt bortsett fra trafikkavviklingen i forbindelsemed arrangementet.
Det er utfordrende grunnforholdi området. Dette medførerat man må leggetil rette for stor
fleksibilitet i nåværendesituasjonfør vi skali gangmed planleggingenav anleggethøsten2016.
Smistadvegenliggerpå et attraktivt områdefor utbygging(f.eks.fotballhall)ogen opprettholdelse
av Smistadvegensom veggir få alternativerfor plasseringav stor hall. Det er relativt sett
rimeligereå anleggevei på dårlig grunn enn byggpå dårlig grunn.
Utbyggingener planlagtutført i samarbeidmed private: Prosesssammenmed private næringsliv
er startet opp og de er tydelig på at logistikkog samferdselmå ivaretaspå en god måte som gjør
det attraktivt å etablere segi Granåsen.Det er l ite interessantå investereher dersom
infrastrukturenikke er på plass.
Utbyggingav anlegget– anleggsperioden.Det vil være flere år med anleggsvirksomheti Granåsen
og det samtidigskalman kunne bedriveidrett og andre arrangementeri så stor grad som mulig.
Enf leksibelog robust løsningfor samferdselog infrastruktur er særdelesviktig for alle i
anleggsperiodenog vil medføreredusertekostnaderfor de ulike anleggenesamt større bruk av
idretten samtidigsom utbyggingenpågår.

Rådmannensanbefalingertil sluttvedtak i bystyret
Rådmannenanbefalerat planenvedtasmed dissejusteringer, som vist i plankart og bestemmelser
senestrevidert 4.5.2016:
1. Markagrensa
Reguleringsbestemmelser
og plankartendresslik at det er mulig å asfaltereturvei for rullestolbruk.
2. Tursti langsrulleskiløype
Rekkefølgekrav
om turveg parallelt med rulleskiløypeendrestil:
Førny ski- og rulleskiløypei o_BSTkan tas i bruk, skalparallellturveg væreferdig opparbeidetlangs
rulleskiløypenfra og med o_BST2til Smistadvegenved f_KV4.Førtiltak for ski- og rulleskiløypekan
igangsettesskaldet sikkerheteni anleggetutredes,herunderskaldet utredesbehov for sikker
kryssingav ski- og rulleskiløypefor turgåere.
3. Trafikkløsninger
Granåsenog området rundt skianleggeter et satsingsområdefor Trondheimi forhold til idrett,
undervisningog forskning,folkehelse,kulturarena,mm. Dagensatkomstløsningog infrastruktur er
utdatert, og klarer ikke å tilfredsstille dagenstrafikk- og transportbehovpå en god måte. Spesielter
trafikkavviklingi kryssetSmistadvegen/Kongsvegen
utfordrende etter at Toppidrettssenterethar
utløst mye større trafikk i Smistadvegengjennomhele året. Forutsetningenfor å leggetil rette for
videre utvikling har vært å oppgraderevegsystemetog bedre tilgjengelighetog trafikksikkerheti
hverdagsbrukenog ved større arrangement.
Innsigelse/vilkårfor egengodkjenninger mottatt fra Statensvegvesenog Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Virkningav innsigelse/vilkårfor egengodkjenninger:
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Det følgerav plan- og bygningsloven§ 5-6 at dersomkommunenikke finner å kunneta hensyntil
innsigelsen,skaldet foretas meklingmellom partene. Dersomenighetikke oppnås,treffer kommunen
planvedtakog senderplanenog innsigelsentil departementetfor endeligavgjørelse.
Rundkjøringsør og omleggingav Smistadvegennedre del:
Rådmannenanbefalerat vilkår for egengodkjenningav 21.4.2016fra StatensVegvesenløsning
etterkommes,ved at anbefalt trafikkløsningi plankartet beholdes.
Rekkefølgekrav:
Rekkefølgekrav
i bestemmelserom opparbeidelseav gang- og sykkelvegved tiltak i o_BIA6 er vurdert
på nytt.
Strekningenfra boligområdetopp til bakketoppener knyttet til etableringav parkeringfor
smøretrailere og smørebusser
, som er en del av VM-planene.Denneaktiviteten skaperøkt trafikk kun
på arrangementer.Det forventesat denneplassenvil bli brukt til parkeringfor ski- og rulleskibrukere
utenom slike arrangement.Antatt ca 50 parkeringsplasser
med hverdagsbesøk
på mindre enn antall
parkeringsplasser,
noe mer bruk helger.Dette vil gi en økt trafikk på opptil 100 ÅDTi Smistadgrenda,
en trafikkøkningpå ca 2 %. Dette kan væreen liten trafikkvekstmålt opp mot kostnaderfor
opparbeidelse.
Kravetom at det før nye tiltak i BIA6 kan tas i bruk, skalfortau o_GS3langsSmistadvegen
opparbeides, kan tas ut. Reguleringav gang- og sykkelvegi plankartetopprettholdes.

EinarAassvedHansen
kommunaldirektør for byutvikling

Elektroniskdokumentertgodkjenninguten underskrift
Vedlegg
Vedlegg1: Materiale av 7.4.2016sendt på begrensethøring
Vedlegg2: Høringsinnspillsamlafra Fylkesmanneni Sør-Trøndelag
Vedlegg3: Høringsinnspillfra Fylkesmanneni Sør-Trøndelag
Vedlegg4: Høringsinnspillfra StatensVegvesen
Vedlegg5: Høringsinnspillfra Sør-Trøndelagfylkeskommune
Vedlegg6: Høringsinnspillfra Politiet i Sør-Trøndelag
Vedlegg7: Forslagtil reviderte reguleringsbestemmelser
Vedlegg8: Forslagtil revidert plankart,del 1
Vedlegg9: Forslagtil revidert plankart,del 2

99014/16

Byplankontoret

NOTAT
Til:

Vår referanse

13/4301

Vår dato
6.4.2016

StatensVegvesen,Sør-Trøndelagfylkeskommune, Sør-TrøndelagPolitidistrikt og
Fylkesmanneni Sør-Trøndelag

Fra:

Byplankontoretv/Kjersti Myrvang

Kopi til:

Hilde Bøkestad,KjerstiSandven, TrondBakkeog TorbjørnKayser

Granåsenskisenter,områdeplan- Begrensethøring på mulige endringer i planen etter merknaderi
vedtak i bygningsrådetden 5.4.2016.
Vi ber om tilbakemelding på endringer som er beskrevetunder innen den 27.4.2016.
Områdeplanen skal,i følge planlagtframdrift, sluttbehandlesi bystyret 28.4.2016.
Utdragfra saksprotokoll:

TRONDHEIM
KOMMUNE
Byplankontoret

Vår referanse
13/4301

Vår dato
26.11.2015

Foreslåtteendringeri planenetter punkter i vedtak over:
1) Markagrensa
Markagrensaendresslik at sivilforsvarsleiren,boliger og møbelbutikklangsSmistadvegentas ut av
marka. Det er ingendeler av den store parkeringsplassen
som liggerinnenfor markai planforslaget,
og forslag til avgrensingav markaopprettholdes.
2) Turveg
Rekkefølgekrav
til turveg som leggesparallelt med ny rulleskiløypereduseres til at dette ikke kreves
langshele rulleskiløypa,men der det kartleggesbehovfor tursti i byggesaken
. Sikkerhetved kryssing
av rulleskiløypaskalutredesi byggesaken.
3) Trafikk
Bortfall av ny rundkjøringi sør i kryssetSmistadvegenmed ny vegtraséfra Toppidrettssentereti
overgangtil Kongsvegener illustrert på skisseunder og i vedlegg.

331070/15

TRONDHEIM
KOMMUNE
Byplankontoret

Vår referanse
13/4301

Vår dato
26.11.2015

Trafikksituasjoneni Granåsener beskreveti konsekvensutredning
(KU)til planenpå side 18-20. I
tillegg har AsplanViakvurdert ulike utforminger og reguleringerav kryssetmellom Smistadvegenog
Kongsvegeni rapport om krysskapasiteti Granåsen,vedlegg11.7 til KU.
Trafikksikkerh
et og trafikkavviklinghar vært de viktigstepremisseneved valgav krysstypeog ved
plasseringog utforming av krysset.
Vedbortfall av rundkjøringi sør,vil avstandenmellom innkjøringtil den store parkeringsplassen
via ny
rundkjøringi nord og dagens kryssbli mye mindre enn i planforslaget,og det vil bli mindre areal til
bussholdeplasser
med plass til flere busser/superbuss.
To rundkjøringergir mulighet til at matebussertil Granåsenfra nord kan ta en U-svingetter å ha satt
av passasjerer
, og kjøre tilbake og hente flere passasjerer.Dennefordelen forsvinnerdersomdagens
kryssskalopprettholdes, og dette vil gå ut over trafikkflyten under større arrangement.
Fordelenmed at eksisterendeveg forbi møbelbutikkenog private boliger fra Kongsvegen til
Toppidrettssenteretkan brukesi anleggsperiodenved opparbeidingav ny vegtraséforsvinner,
dersomdagens vegtraséskalbrukespå dennestrekningen.Smistadvegener i dårlig stand,og må
uansett oppgraderesog suppleresmed fortau på dennestrekningen.
Linktil planmaterialetinkl. KUsom er til sluttbehandling:
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3371846

Vedlegg: Saksprotokollfra bygningsrådet5.4.2016

Merknadsendestil:
Byplan.Postmottak@trondheim.kommune.no
med kopi til kjersti.myrvang@trondheim.kommune.no

Med hilsen
KjerstiMyrvang
sivilarkitektMNAL
byplankontoret,byutvikling
Telefon:72 54 28 14 / 954 07 340
Sentralbord:72 54 00 00

www.trondheim.kommune.no

331070/15

Fylkesmannen

OD8K0

Postboks
4710 Sluppen,
7468 Trondheim
Sentralbord:
73 19 90 00
Besøksadresse:
E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Inger
Teodo ra
Kværno
Kommunalog samordningsstaben

Innvalgstelefon
73 19 91 61

II
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i Sør-Trøndelag

i6.7616

13 4301-191

Vår dato
22.04.2016
Deres dato
06.04.2016

H1 Granasen

Vår ref. (bes oppgitt
2011/1186
- 421.4
Deres ref.

ved svar)

Trondheim
kommune,
Byplankontoret
Postboks 2300, Sluppen
7004
Trondheim

Samordne t
uttalelse
skisenter
- Trondheim

til begrenset
kommune

hør ing

- områdeplan

for

1

Granåsen

Vi viser til oversendt forslag til reguleringsplan.
Vi viser videre til brev fra
Fylkesmannen
til kommunene
datert 24.09.2013
og 13.02.2014
om at SørTrøndelag er utpekt som pilot for samordning
av statlige uttalelser og at
Fylkesmannen
er gitt ansvaret for denne samordningen.
Fylkesmannen
• Statens

har i denne saken mottatt
vegvesen (SVV)

uttalelser

fra følgende

fagmyndigheter:

Det foreligger vilkår for egengodkjenning
fra Statens vegvesen som
sektormyndighet.
Uttalelsene
fra fagmyndighetene
følger i vedlegg. Det vises til
disse for nærmere begrunnelser
for vilkår for egengodkjenning
og generell
rådgivning
for det videre planarbeidet.
Det fremmes føl ende vilkår for e en odk.ennin
til re ulerin s lanen:
Statens vegvesen
1. Statens vegvesen mener at veganlegget
slik som det er vist da planen var
på offentlig ettersyn er en minimumsløsning
av det vi kan akseptere.
En
løsning som gir dårligere trafikksikkerhet,
fremkommelighet
og dårligere
forhold for kollektivtrafikken
kan ikke aksepteres.
En forenkling
av
veganlegget
vil bryte med intensjonene
i samordnet
areal- og
transportplanlegging.
Planen må derfor opprettholdes
slik den var da den
ble sendt
å offentli
etters n.
Vi minner om at vilkår for egengodkjenning
innebærer at det er innsigelse til
planen dersom vilkårene ikke imøtekommes.
Vi oppfordrer
kommunen
til å ta
kontakt for en videre dialog om hvordan vilkårene best kan imøtekommes.

Med hilsen
Brit Skjelbred
fylkesmann
Dette dokumentet

E-post:

frnstpostmo9akg

Alf-Petter
direktør
er elektronisk

fy kesmarnen.no

godkjent

Internett:

og har derfor

ylke,mannenro/st

Tenfjord

ingen signatur.

Organisasjonsnummer:

974764350

ssise^f

Vedlegg
for Granåsen skisenter
1
SVV - uttalelse til begrenset høring - områdeplan
kommune
Trondheim
for Granåsen
uttalelse til begrenset høring - områdeplan
2
Fylkesmannens
kommune
skisenter - Trondheim

Kopi med vedlegg:
fylkeskommune
Sør-Trøndelag
Statens Vegvesen - Region Midt

PB 2350 Sluppen
Fylkeshuset

7004
6404

TRONDHEIM
MOLDE

-

Fylkes mannen

IIII1
II111111

i Sør-Trøndelag

D

Postboks
4710 Sluppen,
7468 Trondheim
Sentralbord:
73 19 90 00
Besøksadresse:
E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Inger
Teodora
Kværne
Kommunalog samordningsstaben

Innvalgstelefon
73 19 91 61

.<2 )6

12,4309'

Vår dato
22.04.2016
Deres dato
06.04.2016

1
7e1

12.:Cranasen sosen)

Vår ref. (bes oppgitt
2011/1186-421.4
Deres ref.

ved svar)

Trondheim
kommune,
Byplankontoret
Postboks 2300, Sluppen
7004
Trondheim

Fylkesmannens
uttalelse
til begrenset
skisenter
- Trondhe im
kommune

høring

- områdeplan

Fylkesmannen
har mottatt ovennevnte
reguleringsplan
innspill til planen fra Fylkesmannens
fagavdelinger:

til uttalelse.

for

Granåsen

Under følger

Landbruk
og bygd eutvikling
Ingen merknad.
Miljøvern
Områdene innenfor «markagrensa»
i Bymarka er viktige både som
friluftsområder
og som viktige områder for naturmatold
og naturopplevelser.
Ved de endringer som foreslås i forbindelse
med omradeplanen
for Granåsen er
det positivt at myrområdet
i nord inkluderes
i markaområdene
samtidig som noe
areal i forbindelse
med boliger og butikk sør i området tas ut.
Når det gjelder spørsmål om å legge asfalt på tursti fra Frøsetvegen til
skianlegget,
bør dette i så fall knyttes til at asfaltering
er et nødvendig tiltak for
å legge til rette for bruk av rullestol. Dette slik at tiltaket ikke danner presedens
for standard på andre turstier i marka.
Ut over dette kan vi ikke se at de foreslåtte
forhold til kjente miljøverdier
i området.

endringene

vil være særlig

uheldig

i

Barn og unge
Ingen merknad.
Sosial og helse
Asfaltering
kan være et godt tiltak for å sikre adgang til naturen for personer
med redusert forflytningsevne.
Her åpnes det i tillegg en mulighet for adgang
skianlegget.
Det er viktig at alle grupper gis så like muligheter
som mulig for
aktivitet
og opplevelser.

til

Tursti langs rulleskiløypen
gir både muligheter
og begrensninger.
Det skal gjøres
en vurdering av sikkerhetsmessige
forhold og dette er viktig. Konflikt mellom
brukergruppene
kan oppstå og også farlige situasjoner
kan påregnes om
rulleskilopere
i høy fart og gående kommer for nær hverandre.
Det er i

Eittott.

Internett:

•

Oraanisasjonseummer:

974764350

med tursti benyttes fordi det vil lette
utgangspunktet
positivt at tilrettelegging
Samtidig må behovet veies
tilgangen og kunne øke bruken av utfartsområdene.
området
og
som nevnt kan trase langs
opp mot omfanget av det øvrige nettet i
ved at det i bestemmelsene
En justering
rulleskiløypen
være problematisk.
og da koblet til at
tillates at det etableres sti langs deler av traseen er fornuffig,
behov og sikkerhet vurderes i samme prosess.
Rundkjøringen
bør ikke tas bort før det er grundig vurdert om avbøtende tiltak
effekt. Området rundt
kan forventes
å gi tilstrekkelig
for trafikksikkerheten
trafikkbilde
med et høyt innslag av
Granåsen er i dag preget av et uoversiktlig
myke trafikanter
på gang- og sykkelvei som krysser vei nært veikryss.
Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.
Fylkesmannens
Fylkesmannen
planen.

konklusjon
har ikke vilkår

til foreslåtte

for egengodkjenning

endringer

i

Med hilsen

Alf-Petter
direktør

Tenfjord

Inger Teodora
rådgiver

(e.f.)

og har derfor

ingen signatur.

Dette dokumentet

er elektronisk

Kontaktpersoner:

Landbruk:
Elisabeth Varsi Stubbrud, tlf. 73 19 91 55
Miljøvern:
Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf. 73 19 91 48
Sosial og helse: Frode Engtrø, tlf. 73 19 93 18
tlf. 73 19 91 69
Samfunnssikkerhet:
Kaja K. Kristensen,
Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Universell
utforming:
v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46

Kopi:
Sør-Trøndelag

fylkeskommune

godkjent

Kværnø

PB 2350 Sluppen

7004

TRONDHEIM

Statens
Fylkesmannen
Postboks

vegvesen

i Sør-Trøndelag

4710, Sluppen
1

7468 TRONDHEIM
13/430

Behandlende enhet
Region midt

Saksbehandler telefon
Jenny Lorentse Horven Skjellnes

Vår referanse:
15 204838-7

1111111I1II11
11

-191 V , Granase^

Deres referanse:
13:4301

skisent

Var dato
21.04.2016

91575544

Områdeplan

- Granåsen skisenter

- Trondheim

kommune

- Begrenset

høring

- Uttalelse
Vi viser til materiale

mottatt

07.04.2016.

Denne uttalelsen

er skrevet

Statens vegvesen

som sektormyndighet

på vegne av Sør-Trøndelag

fylkeskommune

på trafikksikkerhet,

som vegeier

fremkommelighet

og

og

kollektivtransport.

Bakgrunn
Regulert vegsystem
gjennom
på et tidlig

stadium

I bygningsrådets
behandling
rundkjøring

Statens vegvesen

behandling

avbøtende
tiltak

eventuelle
tiltak

Re ulert ve s stem ved offentli
skisenter

regionalt

viktig

henhold

Postadresse
vegvesen

Region

micit

Postboks
6404

etters

arena for store idrettsi samordnet

for gang/sykkelveg

allerede

til

av en slik rundkjøring,
Vurdering

rundt

langs hele Smistadveien.
fra

hele prosessen.

i randsonen

mellom

bebyggelse

og transportplanlegging

Områdets

beliggenhet

til marka.

er det ikke ønskelig

og dagens

Kontoradresse

7013

og marka er en

og utfartsområde

Prinsensgate
firmapost34vegvesen.no

knyttet

n

areal-

02030

om at det før bystyret

som har vært en premiss

og kulturarrangement,

skal kjøre bil til området.

Telefon

Statens

gjennom

ved bortfall

av en slik rundkjøring.

for vegsystemet

med sin beliggenhet

til intensjonene

alle brukerne

inn som bidragsyter

ba bygningsrådet

konsekvenser

behovet

til behovet

og Statens vegvesen

Granåsen

har vært en premiss

et notat som belyser kostnadene

ved bortfall

som reduserer

stilles det spørsmål

Byplankontoret

har vært invitert

av saken av 05.04.16

i Smistadkrysset,

trafikkhindrende

slik den lå til høring

i saken.

av saken skulle det utarbeides

samt alternative

Politisk

som vist i områdeplanen

hele planprosessen.

kollektivtilbud

gjør

Fakturaadresse
1

TRONDHEIM

Statens

vegvesen

Landsdekkende

2525

MOLDE

Orgdsr

971032081

I
at

9815

Vadso

regnskap

2

at dette er en realitet

dessverre

og kulturarenaer

i dag. S ørre idretts-

skal ha god

kollektivdekning.

samt tilgjengeligheten

trafikksikkerhet

skisenter.

for kollektivtrafikk,

til anlegget

Dette gjelder

skulle forbedres.

i området

Utfordringene

spesielt

forsterkes

Smistadveien

i reguleringsplanforslaget

som bedrer fremkommeligheten

den ble lagt ut ved 1. gangs offentlig

ettersyn,

Regulert

ettersyn,

i de

og andre ting.

vil gi et mer fleksibelt
men den vil ikke gi en

for buss ved arrangement,

under større arrangement.

darlig.

har blitt utviklet

og en større barnehage

som var til offentlig

Løsningen
vegsystem

ved større

og Kongsveien.

ved at Granasenomradet

ytterligere

senere ar med blant annet Toppidrettsenteret

flyt i trafikken

mellom

i krysset

Blant annet

spesielt

som i dag fungerer

Det har ogsa vært fokus pa at normalsituasjonen,

arrangement.

optimal

for Granasen

hadde flere mal for omradeplanen

Byplankontoret

losning

slik

med rundkjøringer,

er for Statens vegvesen

helt klart en

minimumsløsning.
og superbuss

Holdeplasstiltak

trase for superbuss

Det er foreslatt

i midten

behandling
en avhengig

Det ville være svært uheldig

med tanke pa tilretteleggingen

mellom

og Kongsveien,

holdeplasser

etableres

skal kunne snu, er

lengde.

Dersom

i samordnet

og beboere,

ma det
t-kryss

bli for kort til at det kan

kryssene

slik planen legger opp til. Det ma legges

for flere busser/superbuss

som kan betjene flere busserSuperbuss

til rette for lange holdeplasser

og

areal-

man ønsker a beholde

mellom

vil avstanden

den ene rundkjøring

ved større arrangement.

for alle brukere

skal fungere

med tilstrekkelig

Smistadveien

a fjerne

ikke skal bryte med incensjonene

og at området

holdeplasser

etableres

spesielt

for kollektivtilbud,

av omradet

transportplanlegging,

dette skal til politisk

For at busser, og da ikke minst superbusser,

av juni.

av to rundkjøringer.

For at utviklingen

til Granasen,

arrangementsbuss

ved større

arrangement.
Kostnader
Det stilles spørsmal

til om en slik endring

kostnadsreduksjon,

da etablering

kanalisering
rundkjøring.
behandling

og svingefelt

av et nytt T-kryss

normalt

Etter var vurdering

ikke vil medføre

vil en endring

av saken, endre premissene

Kongsveien.

En slik endring

utredninger

og en ny regulering

som foreslatt

vil medføre

med signalanlegg
vesentlige

av veganlegget,

med tilhørende

reduksjon

av veganlegget

for hele det regulerte

vil, etter var vurdering,

noen reell
i forhold

som foreslatt
veganlegget

matte medføre

med de kostnadene

til en

i bygningsradets
langs Fv. 812

at det ma gjøres nye
det medfører.

Andre tiltak
For å bøte på den svært darlige
som har oppstätt
etablert

i krysset

et signalanlegg

situasjonen

mellom

i forhold

Smistadveien

til fremkommelighet

og Kongsveien,

her. Dette er et minimumsanlegg

i normaltilstand,

større arrangement

situasjonen

skisenter

er det vedtatt

at vil bli

som kun vil bidra til a bedre

men det vil ikke være tilstrekkelig

slik plan for Granasen

og trafikksikkerhet

for a kunne fungere

legger opp til.

under

3

Det eneste «trafikkhindrende»
permanent

tiltaket

eller ved bom. Dette vrlle i tilfelle

virksomheter

langs Smistadveien

anlegget

i Granasen.

Endring

av veganlegget

Det vil være uakseptabelt
omradeplanen

ettersyn,

reguleringen

av vegarealet.

kollektivtrafikken,

nye utfordringer

trafikale

forholdene

Statens vegvesen

inkludert

ved regulering

mener at veganlegget

trafikksikkerhet,

kan ikke aksepteres

i

av

slik som det
En endring

som har vært lagt til grunn ved

og man vil matte sette i gang en ny prosess

som gir darligere

til etablerte

aktiviteten

av hva vi kan akseptere.

vil endre premissene

enten

i forhold

til Kongsvegen.

er en minimumslosninq

av en rundkjøring,

En løsning

og deres adkomst

skisenter.

med fjerning
vegareal.

medfore

a ikke rydde oppide

for Granasen

er vist ved offentlig

Vilkår

vi kan se for oss. er a stenge Smistadveien

med regulering

fremkommelighet

og forhold

av

for

fra var side.

for egengodkjenning

Vilkar for egengodkjenning
vegeier

er fremmet

og Statens vegvesen

veglovens

pa vegne av Sør-Trøndelag

som sektormyndighet

som Stortinget
retningslinjer

vedtok

for samordnet

ettersyn

areal-

og er hjemlet

mener at veganlegget

er en minimumsløsning
fremkommelighet
En forenkling

og darligere

av veganlegget

og transportplanlegging.

forhold

En løsning

for kollektivtrafikken

opprettholdes

kan
i samordnet

slik den var da den

ettersyn.
ikke imøtekommes,

ønsker vi at dette fremmes

som

til planforslaget.
for egengodkjenning

Trøndelag

fylkeskommune

som en innsigelse

som er nevnt over er ogsa fremmet

som vegeier.

i saken. Som i sa tilfelle

Hvis vilkarene

pa vegne av Sør-

ikke tas til følge, er dette a regne

ogsa bli behandlet

av Fylkesutvalget

av vegeier.

Vegavdeling

Sør-Trøndelag

Med hilsen

Erik J. Jølsgard
Fungerende

som gir darligere

vil bryte med intensjonene

Planen ma derfor

Dersom vare vilkar for egengodkjenning
innsigelse

og rikspolitiske

slik som det er vist da planen var pa offentlig

av det vi kan akseptere.

ikke aksepteres.

ble sendt pa offentlig

transportplan

på

og transportplanlegging.

trafikksikkerhet,
areal-

i

for nullvisjonen

som sektorrnyndighet

i nasjonal

som

og er hjemlet

som ligger til grunn

i 1999, samt Statens vegvesen

og kollektivtrafikk

Statens vegvesen

Vilkårene

pa trafikksikkerhet

§ la. Dette er ogsa i trad med tankesettet

fremkommelighet

fylkeskommune

avdelingsdirektør

Jenny L. H. Skjellnes

i egenskap

4

Kopi
Sør-Trøndelag
Trondheim
Dokurnentet

fylkeskommune,

kommune,
er godkjent

Postboks

Postboks

2350 Sluppen,

2300 Sluppen,

elektronisk

7004 TRONDHEIM
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15_04_2016

TIL

BEGRENSET

HØRING
Politiet viser til tidligere
høringsuttalelser
av 14. 02. 2011(Uttalelse til planprogram),
25.01.2012
(Utvidelse
av områdeavgrensning),
15. 04. 2014(Granåsen friluftsbarnehage)

og

09.11.2015 (omrsdeplan).
Vi vil i denne uttalelsen
knytte kommentarer
til saksprotokollen
Trafikk, og utdype politiets oppfatning
av situasjonen
i området.

fra Bygningsrådet,

pkt. 3 -

Granåsen idrettsanlegg
og områdene
i umiddelbar
nærhet fremstår
etter vår oppfatning
som
et større og større satsningsområde
i Trondheim.
Det legges vekt på økt bruk av anleggene,
og både kommune
og private legger store arrangementer
til Granåsen. Vi vil i særdeleshet

nevne søknad om VM på ski, World Cup og nå sist enorme friluftskonserter
tillegg er Granåsen en av de viktigste
rekke større og mindre arrangementer.
Dagens vegsystem
for bruken definert
og er ikke

i nærheten

forbindelse

inngangene

forbi og i umiddelbar
nærhet
over. Dagens adkomstløsning
av å oppnå

med ordinær

nødvendig

til Bymarka

for byens

på skistadion. I

befolkning,

med en

av området er ikke bygget eller dimensjonert
til selve idrettsanlegget
er kraftig utdatert,

kapasitet,

verken

ved

store

arrangement

eller

i

utfart.

FV812 (Kongsvegen)
som er hovedveg forbi
eneste fornuftige
kjørerute
mellom bydelene
Tiller (med tilknytning
til E6). ÅDT på vegen

stedet har hatt en kraftig trafikkøkning,
og er
Byåsen (med utfartsområdene)
og Heimdal /
ved Granåsen er 14250 (Tall fra SVV).

Krysset med Smistadvegen
er i dag et problempunkt.
Krysset har dårlig avvikling,
dårlig sikt
og har flere faremomenter
mot blant annet myke trafikanter.
Smistadvegen
har også blitt
stadig viktigere
og mer brukt for anleggene
i Granåsen.
Det vil være svært
utbedringer.
Sør-Trøndelag

viktig

for trafikkbildet

i området

at krysset

FV812 - Smistadvegen

får

politidistrikt

Sentrum
politistasjon
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Når det gjelde
gjelder r det tekniske
tekniske både
både med hensyn
hensyn til løsninger,
løsninger, kapasitetsberegninger
kapasitetsberegninger
og
sikkerhetsaspekt
sikkerhetsaspekt
vil det være
være andre
andre etater
etater som
som innehar
innehar kompetanse
kompetanse
for å utarbeide
utarbeide dette.
dette.
Politiet
Politiet har et særlig
særlig fokus
fokus på trafikksikkerhet.
trafikksikkerhet.

Vi arbeider
- visjon smål .
arbeider aktivt
aktivt ut fra et 0
O-visjonsmål.

Det området
området som
som her er omhandlet
omhandlet
fremstår
fremstår med flere
flere faremomenter,
faremomenter,
og det er ut fra politiets
politiets
ståsted
henge
ståsted svært
svært viktig
viktig at det velges
velges gode
gode løsninger.
løsninger. God
God trafikkavvikling
trafikkavvikling
henger r i mange
mange
sammenhenger
sammen
da det medfører
sammenhenger
sammen med trafikksikkerhet,
trafikksikkerhet,
medfører færre
færre uortodokse
uortodokse
trafikkbevegelser.
trafikkbevegelser.
Politiet
at en valgt
i Granåsen
Politiet er også
også av den
den formening
formening
valgt trafikkløsning
trafikkløsning
Granåsen bør ta høyde
høyde for
effektivt
Dette
åde trafikk
effektivt å avvikle
avvikle trafikk
trafikk under
under arrangement.
arrangement.
Dette gjelder
gjelder b
både
trafikk til og fra selve
selve
arrangementet,
arrangementet,
men også
også avvikling
avvikling av ordinær
ordinær trafikk
trafikk på en høyt trafikkert
trafikkert
veg
veg samtidig.
samtidig.
En effektiv
med gode
i området
effektiv kollektivterminal
kollektivterminal
gode på
på-- og avkjøringsmuligheter
avkjøringsmuligheter
området vil være
være av
vesentlig
for å klare
ttusenvis
usenvis av mennesker
i løpet
vesentlig betydning
betydning
klare å transportere
transportere
mennesker
løpet av få timer.
timer.
Man bør legge
høyt for å stenge
legge lista forholdsvis
forholdsvis
stenge en fylkesveg
fylkesveg med denne
denne trafikkmengden
trafikkmengden
under
Dette
under et arrangement.
arrangement.
Dette er ofte
ofte tilfelle
tilfelle i dag
dag hvor man også
også under
under middels
middels store
store
arrangement,
som
urderer å stenge
er svært
arrangement,
som Barnas
Barnas Skidag,
Skidag, aktivt
aktivt v
vurderer
stenge vegen.
vegen. Slike
Slike stenginger
stenginger
svært
ressurskrevende
både
og private
ressurskrevende
både for offentlige
offentlige
private aktører.
aktører.

Med
Med hilsen
hilsen

Håvard Tømmervold
Tømmervold
Politioverbetjent
Politioverbetjent
Dokumentet
Dokumentet

er elektronisk
elektronisk

godkjent
godkjent

uten
uten signatur.
signatur.
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:
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Granåsenskisenter,områdeplan

Reguleringsbestemmelser
Dato for sisterevisjonav bestemmelsene
Dato for godkjenningav (vedtaksorgan)

: 4.5.2016
: <dato>

§1
AVGRENSNING
Det regulerteområdet er vist med reguleringsgrensepå plankart merket Trondheimkommune,
datert 31.8.2015,sist endret 4.5.2016.
§2
FORMÅLET
MEDREGULERINGSPLANEN
Områdetregulerestil:
BEBYGGELSE
OGANLEGG
-Idrettsanlegg(1400)BIA
-Skianlegg(1410)BSA
-Skiløype-/rulleskitrasé (1420)BST
-Kombinertbebyggelseog anleggsformål(1800)KBA
SAMFERDSELSANLEGG
OGTEKNISK
INFRASTRUKTUR
-Kjøreveg(2011)KV
-Fortau(2012)FT
-Gang-/sykkelveg(2015)GS
-Sykkelveg/-felt (2017)SV
-Annenveggrunn- tekniskeanlegg(2018)AVT
-Kollektivholdeplass(2073)KH
GRØNNSTRUKTU
R
-Turveg(3031)TV
-Friområde(3040)Fri
LANDBRUKS
-, NATUR
- OGFRILUFTSFORMÅL
OGREINDRIFT
-Arealfor nødvendigetiltak for næringsvirksomhetbasertpå gårdensressursgrunnlag(5
100) LNFR
- Areal for spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse,
mv (5200)LBFN
HENSYNSSONER
etter § 12-6 i Plan- og bygningsloven
§11-8c SONEMEDSÆRLIG
ANGITTE
HENSYN
-Bevaringnaturmiljø (560)
-Bevaringkulturmiljø (570)
§11-8d BÅNDLEGGING
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-Båndleggingetter lov om kulturminner (730)
§11-8a1)SIKRINGSSON
E
-Nedslagsfeltfor drikkevann(110)
-Frisikt(140)
BESTEM
MELSER
etter § 12-7 i Plan- og bygningsloven
-Bestemmels
esområde#1, marka
§3

FELLESBESTEMMELSER

Intensjoner i planen:
Det skal leggest il rette f or videreut vikling av Granåsenskianleggder det kan avholdes
konkurranser på internasjonalt t oppnivå samt idig som det legges t il rette f or breddeidrett og
friluft saktiviteter. Området skal ut formes slik at det f ramstår somet regionaltog nasjonalt
skianleggog som arenafor kulturaktiviteter. All ny utbyggingskal underbyggedette.
3. 1 Krav om detaljreguleringsplan
Innenfor felt KBA1, KBA2,KBA3, KBA4krevesdetaljreguleringsplanfør igangsettingav nye tiltak.
Dokumentasjonskrav
ved detaljregulering:
- frie siktsonerinn mot stor hoppbakkeskalopprettholdes
- vindforhold i hoppbakkeneskalikke forverresetter gjennomføringav tiltaket
- plan for eventuell omleggingav vann- og avløpsledninger
- løsningerfor håndteringav overvann
-eventuellebehov for avbøtendetiltak i forhold til støy fra anleggetved arrangementmå utredesi
detaljreguleringsplaner.
SeogsåTrondheimkommunesveilederfor utarbeidelseav reguleringsplaner.
3. 2 Krav om formingsveilederfor helhetlig utbygging
Førigangsettingstillatelsekan gismå det væreutarbeidet en felles formingsveilederfor hele
anleggetsom skalgodkjennesav Trondheimkommune.Formingsveilederen
skal gi føringeri
forhold til krav om helhetlig materialbrukog arkitektoniskutforming av nye tiltak innenfor
planområdet.
3. 3 Detaljert utomhusplan
Med forslagtil detaljreguleringskaldet følge en detaljert utomhusplani målestokk1:500/1:200
for planområdet.
3. 4 Støy
Støyskjermingskalprimært gjøresmed bebyggelseeller terrengbehandling.
For alle bygninger,anleggog tiltak innenfor planområdet,inklusiveanleggsarbeider,skal
Retningslinjerfor behandlingav støy i arealplanleggingT-1442/2012tilfredstilles.
§4

BEBYGGELSE
OGANLEGG

4. 1 Fellesbestemmelser
Innen formålet tillates etablert bebyggelseog anlegg,løypetraseerog installasjonersom naturlig
hører til og underbyggerGranåsensom skianlegg.
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Geotekniskgjennomførbarhetav planenskaldokumenteresved detaljregulering.Innenfor felt
KBA1krevesdet ogsåingeniørgeologiskdokumentasjon. Der geotekniskeller ingeniørgeologisk
utredning viserat det er nødvendig,skalgeotekniskog ingeniørgeolog
isk prosjekteringværeferdig
før igangsettingstillatelsekan gis. Det skalogsågjøresrede for en tilfredsstillendedisponeringav
overskuddsmasser
slik at dette ikke fører til forurensingog forsuringav vassdrag.
Eventuellebehov for avbøtendetiltak i forhold til støy fra anleggetved arrangementmå utredesi
detaljreguleringsplaner.
4. 2 Utforming
Tiltak skalutformes i henholdtil innhold i formingsveileder,og slik at det innehargodevisuelle
kvaliteter i segselv,i forhold til sin funksjonog i forhold til sine bygdeog naturlig omgivelser.
Materialvalg,fargebrukog terrengtilpasningskalbrukesfor å skapeen helhetlig utforming i
anlegget.Tiltak skalikke svekkesamspilletmellom hoppkonstruksjonerog landskapsform,og
hoppbakkenesom landemerke.
4. 3 Belysning
For hoppbakkene tillates belysningsom bidrar til å eksponerehoppbakkenei fjernvirkning.All
belysningellers skalplasseresslik at lyskildenpeker mot terreng.
4. 4 KBA1
OmrådetKBA1skalnyttes til helårshoppanlegginklusivenødvendigparkering,byggog tekniske
innretninger.Anleggeller tilstøtende aktiviteter kan inngåi området. Eventuellebehov for
avbøtendetiltak i forhold til støy fra anleggetved arrangementmå utredesi
detaljreguleringsplaner.
4. 5 Idrettsanlegg,o_BIA1 - o_BIA7
Vedstørre arrangementerkan plasserog veger/løypernyttes for tilkjøring og parkering.
Midlertidige byggsom for eksempelserveringsteltog toaletter tillates satt opp.
4. 6 o_BIA1
Området skalbenyttestil langrennsstadion,rulleskiløype og skiskytterarena.Områdetkan
benyttessom konsert- og kulturarena.
4.7 o_BIA2
Områdetskalbenyttestil hoppbakkemed nødvendigetekniskeinstallasjonersom heis, og
støttefunksjonersom trenertribuner og lignende.
4.8 o_BIA3
Områdetskalbenyttestil rekruttanleggfor hopp.
4. 9 o_BIA4
Områdetkan benyttestil friluftsaktivitet og skileik.Innenfor området kan det anleggesskiløypeog
rulleskiløype.
4. 10 o_BIA5
Det tillates etablert skiløyperog rulleskiløyperinnenfor dette arealet.
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4.11 o_BIA6
Innenfor feltet tillates etablert løypetraseerfor ski og rulleski.Det tillates etablert parkeringsplass
og arealfor smøreboder.Områdettillates opparbeidetslik at det kan benyttestil oppstillingfor
smørebusserved større arrangement.Vedtiltak innenfor feltet skalmest mulig vegetasjon
bevaresmed mål om ikke å reduserede landskapsmessige
kvaliteter og lokalklimatiskeeffekter.
Tiltak innenfor de deler av BIA6,som ogsåomfattes av hensynssoneH560_6,skalgodkjennesav
naturforvaltningeni Trondheimkommune.
4. 12 o_BIA7
Områdettillates benyttet til parkeringfor idretts- og friluftsaktivitet.
Det kan etableresharde dekkerover grunn med liten sannsynlighetfor setningsskader.Det tillates
jevnligpåfyllingav egnedemasserfor å redusereproblemermed overvann.Etableringav harde
dekkerog påfyllingav masserskalskje etter godkjenningav personmed geotekniskkompetansei
Trondheimkommune.
4. 13 o_BSA
Området kan benyttestil rekruttbakkealpint . Tiltak innenfor området krever utarbeidingav
detaljreguleringsplan.F_KV2skalinngåi detaljreguleringen.
4. 14 o_BST
Arealetkan benyttestil skiløype,rulleskiløypeog turveg.
Tiltak innenfor de deler av BST,som ogsåomfattes av hensynssoneH560_6,skalgodkjennesav
naturforvaltningeni Trondheimkommune.
§ 5 SAMFERDSELSANLEGG
OGTEKNISK
INFRASTRUKTUR
5. 1 Fellesbestemmelser
Det tillates ikke oppført støyskjermersom kommer i konflikt med hensynssoneH_560_5.
Planleggingog etableringav vegarealpå og langsfylkesveg,skalgodkjennesav vegeier
(Statensvegvesenpå vegneav Sør-Trøndelagfylkeskommune).
Førmassehåndteringog gravingi området startesopp, skaldet foreligge en nærmerekartlegging
av hagelupinforekomste
r. Det skalsettes i ganget tilpassetoppleggfor bekjempelseav hagelupin.
Kartleggingog planlagtoppleggfor bekjempelseskalgodkjennesav Trondheimkommunefør
massehåndteringkan settes i gang.Massersom inneholderplante- eller frørester etter hagelupin
skalikke benyttessom tilslagi annenjordproduksjon.
5. 2 Kjøreveg,o_KV4
o_KV4 skalbrukessom adkomstvegtil Granåsenskisenterog Granåsenbarnehage.
5.3 Annen veggrunntekniske anlegg,o_AVT1
Innenfor o_AVT1tillates det opparbeidetareal til gang- og sykkelveg,planfri over-/undergang,
kollektivfelt og bussholdeplass.
5.4 Annen veggrunntekniske anlegg,o_AVT2
Innenfor o_AVT2tillates det opparbeidetareal til gang- og sykkelveg,planfri over-/undergang,
kollektivfelt og bussholdeplass.
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Innenfor o_AVT2skaltrasé tilpassesterreng. Det skalinnenfor feltet beplantesog skjøttes
avgrensendevegetasjon/trerekkesom skalvirke som en avgrensningav anleggetmot hovedvegen
og gi en definert og attraktiv adkomsttil skianlegget.Det skalbenyttesstedegnearter.
§ 6 GRØNNSTRUKTUR
6. 1 Landskapskvaliteter
Bebyggelse, anlegg og øvrigetiltak skal ut formes slik at hovedtrekk i landskapetsom
silhuetter av skogkleddeåserbeholdes.
6. 2 Vegetasjon
Eksisterendevegetasjonskalforvaltesslik at områdetskarakterog viktigeklimatiske- og økologiske
funksjoneri vegetasjonenbevares.Vegetasjonens
skjermfor vind mot hoppbakkeneskalivaretas.
Vednyplantingskaldet benyttes stedegenvegetasjon.
6. 3 Friområde,o_Fri1
Områdetkan benyttestil friluftsaktivitet og skileik. Innenfor friområdet kan det ikke etableres
tiltak som er til hinder for allmennhetensferdseleller områdetsbruk som frio mråde, med unntak
av ordinær skogsdrift.Det tillates byggingav stier og turveger,utemøblering,informasjonstavler
o.l., i tråd med områdetstiltenkte bruk, og der viktige økologiskefunksjonerblir opprettholdt.
Planlagtet iltak skalgodkjennesav kommunen.
6. 4 Friområde,o_Fri2
Konstruksjonerog anleggfor uteaktivitet/leik tillates. Alle tiltak skalunderordneseglandskapet
og skogensfunksjonsom vindskjerm.Det tillates ikke oppført bygninger.
6. 5 Turveg,o_TV
Områdetskalbenyttestil turveg, og kan opparbeidesmed fast dekke/asfalt.
§ 7 LANDBRUKS
-, NATUR- OGFRILUFTSFORMÅL
OGREINDRIFT
7. 1 LNFR
Midlertidig anleggsve
g tillates. Nødvendigeterrenginngrepi sideterrengved opparbeidingav
skiløype/rulleskitraséo_BSTtillates dersomdet ikke kommeri konflikt med hensynssoneH_560_6
som er ivaretatt i bestemmelsei § 8.5.
7. 2 LBFN2
, Søremgård
Innenfor feltet tillates kun tiltak knyttet til utvikling av eksisterendetunbebyggelse
. Det inkluderer
nybyggsom tilpasseseksisterendebebyggelse.
Nye tiltak som fører til økt trafikk og utløserbehov for opprustingav dagensvegstandard, krever
detaljreguleringder f_KV2og f_KV3skalinngåsom en del av planen.
7. 3 LBFN1, Nygårdsvoldheimen
Eksisterendebygning kan benyttessom markahytteog kurs- og konferansesenter
.
Nye tiltak som fører til økt trafikk og utløserbehov for opprustingav dagensvegstandard, krever
detaljreguleringder f_KV2og f_KV6 skalinngåsom en del av planen.
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Tilretteleggingi tilknytning til aktiviteter i alpinbakkekan tillates.
§ 8 HENSYNSSONER
SONEMEDSÆRLIGE
ANGITTEHENSYN
8.1 Hensynssonenaturmiljø, H_560_1-7
Innenfor hensynssonene
H_560_1-7 skalområdetsartsmangfoldhensyntasved eventuelletiltak.
Tiltak skalgodkjennesav naturforvaltningeni Trondheimkommune.
8.2 Hensynssonenaturmiljø, H_560_1,H_560_2
Innenfor hensynssoneH_560_1og H_560_2tillates det nødvendigskjøtsel.Skogeni området har
funksjonsom vindskjermfor hoppbakkene,og skjøtselmå utføres slik at dette hensyntas.Spesielt
kantsonerer viktig å bevare.Skjøtselskalplanleggesmed utgangspunkti at skogenmå fornyes
over tid. Artsmangfoldknyttet til gammelskogslokal
iteter i området skalsøkesbevart. Hogstog
skjøtselstiltakinnenfor hensynssonenskalgodkjennesav naturforvaltningeni Trondheim
kommune.
8.3 Hensynssonenaturmiljø, H_560_3
Det er ikke tillatt med tiltak som strider mot formålet til MiS (miljøregistreringeri skog).
8.4 Hensynssonenaturmiljø, H_560_4
Det tillates ikke tiltak som ødeleggermyrvegetasjonen(rikmyr), påvirkervannhusholdningeneller
på annenmåte ødeleggermyrasøkologiskefunksjon. Lagringav snømasserer ikke tillatt.
8.5 Hensynssonenaturmiljø, H_560_5
Tiltak som kommer i konflikt med områdetsfunksjonsom viltkorridor/økologiskkorridor (leve- og
spredningsområdefor planter og dyr) tillates ikke. Nødvendigskogsdrifti avgrensedeperioder
tillates. Oppføringav støyskjermereller andre tiltak som sperrerog redusererarealetsfunksjon
som økologiskkorridor tillates ikke.
8.6 Hensynssonenaturmiljø, H560_6
Tiltak som ødeleggereller forringer salamanderensleveområder(dammenog området rundt)
tillates ikke. Barrierer mellom salamanderensvinteroppholdsområderog dammen,samt i
vandringsveiermellom dammer, må unngås.Nødvendigskogsdrifti avgrensedeperioder tillates.
8.7 Hensynssonenaturmiljø, H560_7
Områdetshelhet som et særegentkulturlandskapi markaskalopprettholdesog bevares.
Tiltak som medførerstore, faste installasjonerog større terrenginngreptillates ikke i åpent
landskap.Nye tiltak i og rundt den gamlealpinbakkenskalhensyntadet verdifulle historiske
kulturlandskapetved at deler av skogenog vegetasjonenbevares.
Eventuellenødvendigemindre tiltak innen hensynssonenmå gjøresrede for særskilt, og må
godkjennesav regionalkulturminnemyndighet(fylkeskommunen).
8.8 Hensynssone kulturmiljø, H570_1
Det tillates ingennye tiltak som kan få store bygningsmessige
innvirkningerpå kulturmiljøet
avgrensetav hensynssonen.
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Tunetog innmarkarundt Sørem gård skali størst mulig grad beholdesuendret. Bygningersom
omfattes av hensynssonepå plankartettillat es ikke revet, fjernet eller flyttet.
Bygningeneseksteriørog bærende konstruksjonerskalbevares.Mindre endringerav eksteriør
eller bærekonstruksjonerkan tillates etter søknaddersomdet ikke går på bekostningav byggets
kulturminnefagligeog estetiskeverdier.
8.9 Hensynssonekulturmiljø, H570_2
Det tillates ingennye tiltak som kan få store bygningsmessige
innvirkningerpå kulturmiljøet
avgrensetav hensynssonen.
8.10 Hensynssonekulturmiljø, H570_3, sikringssonekullgrop
Rundtautomatiskfredet kulturminne skaldet avsettesen sikringssonei et 5 meters bredt belte fra
kulturminnetsytterkant. Det tillates ingennye tiltak som kan få innvirkningpå det automatisk
fredete kulturminnet.
BÅNDLEGGINGSSONER
8.11 Felt H730,Automatisk fredet kulturminne - kullgrop.
Kullgropener automatiskfredet etter kulturminnelovens§ 4.
SIKRINGSSONE
8.12 H_110Nedslagsfeltfor drikkevann
Innenfor området H_110, Høgåsenhøydebasseng,
tillates det ikke tilrettelagt for aktiviteter.
§9 BESTEMMELSESOMRÅDER
9. 1 Bestemmelsesområde#1, marka
Innenfor bestemmelsesområde
markaskaldet tas spesielthensyntil natur- og friluftsinteresser.
Tilretteleggingfor friluftsliv t illates dersomviktige økologiskefunksjonerblir opprettholdt.
§ 10 REKKEFØLGEKRAV
10. 1 - KBA1
Førnye tiltak innenfor KBA1kan tas i bruk må o_KV1, o_KV2,o_KV4,o_FT1, o_FT2,o_FT4,o_FT5,
o_FT6,o_KH1, o_KH2, o_SV1, o_SV2og planfri kryssingover Kongsvegenværeferdig opparbeidet.
10. 2 - KBA2
Førnye tiltak innenfor KBA2kan tas i bruk må o_KV1, o_KV2,o_KV3,o_KV4,o_KV5,o_FT1, o_FT2,
o_FT3,o_FT4, o_FT5,o_FT6, o_KH1, o_KH2,o_SV1, o_SV2,o_SV3, o_GS1 og planfri kryssingover
Kongsvegensom vist i plankartværeferdig opparbeidet.
10. 3 - KBA3
Førnye tiltak innenfor KBA3kan tas i bruk må o_KV1,o_KV2,o_KV3,o_KV4,o_KV5,o_FT1,o_FT2,
o_FT3,o_FT4,o_FT5,o_FT6,o_KH1,o_KH2,o_SV1,o_SV2,o_SV3,o_GS1og planfri kryssingover
Kongsvegensom vist i plankartværeferdig opparbeidet.
10. 4 - KBA4
Førnye tiltak innenfor KBA4kan tas i bruk må o_KV1,o_KV3, o_KV5, o_GS1, o_FT1,o_FT3,o_FT5,
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o_FT6, o_SV1,o_SV3,o_KH1,o_KH2og planfri kryssingover Kongsvegensom vist i plankartvære
ferdig opparbeidet.
10. 5 - KBA4
Førf_KV4kan tas i bruk som adkomsttil annet enn eksisterendebolighuslangsSmistadvegen, må
o_GS2 og o_KV6væreferdig opparbeidet.
10. 6 - KBA1,KBA2,KBA3og KBA4
Førigangsetting av utbygginginnenfor KBA1,KBA2,KBA3og KBA4, må det utarbeidesen felles
formingsveiledersom gir føringer i forhold til krav om helhetlig materialbrukog utforming til nye
tiltak innenfor planområdet.
10. 7- KBA1,KBA2,KBA3og KBA4
Skjermendevegetasjonlangsveien i o_AVT2skalværeferdig opparbeidetsamtidig med
ferdigstillingav o_KV1,o_KV2og o_KV3.
10. 8 – o_BST
Førny ski- og rulleskiløypei o_BSTkan tas i bruk, skal parallellturveg væreferdig opparbeidet
langsrulleskiløypenfra og med o_BST2til Smistadvegenved f_KV4.Førtiltak for ski- og
rulleskiløypekan igangsettesskalsikkerheteni anleggetutredes. Herunderskaldet utredesbehov
for sikkerkryssingav ski- og rulleskiløypefor turgåere.
10. 9
Tiltak som krever utarbeidelseav detaljreguleringsplankan ikke tas i bruk før utearealeneer ferdig
opparbeideti henholdtil godkjentutomhusplan.

Dato og signatur(Ordførerved bystyrevedtak,byplansjefenved delegert).
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