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1. SAMMENDRAG 

I forbindelse med regulering av den nye gravplassen på Kattem Ust er det ønskelig å vurdere ulike 
adkomstmuligheter til området. Dette for å sikre den beste adkomsten ut fra en helhetlig vurdering 
og grunnet tidligere fokus på utfordringer knyttet til adkomst, parkering og trafikk til den nye 
gravplassen.  

Det er i hovedsak Kattem/Heimdalsområdet som vil sogne til den nye gravplassen. En mest mulig 
logisk og lesbar adkomst fra disse områdene vurderes derfor som viktig. 

 

Figur 1: Heimdal kirkesokn, med Heimdal kirke og Ust grav- og urnelund avmerket med rosa. 

 

Formålet med denne studien er å legge fram alternative trafikale løsninger for adkomst til ny 
gravplass og kort vurdere disse.  

Vurderingstema i denne studien: 

• Logisk og lesbar adkomst (overordnet sammenheng). Møte med gravplassen.  

• Mulighet for en god parkeringsløsning. 

• Trafikksikker løsning. Separere ulike trafikantgrupper for å unngå konflikt og trafikkfarlige 

situasjoner. 

• Minst mulig ulempe for naboer 

• Kort avstand mellom bussholdeplass og gravplass 

• Ta minst mulig nytt areal til vegformål. 

• Påvirkning og konflikt med landskapsverdier/ grønnstruktur 

• Arealbeslag og konflikt med viltkorridor 

• Arealbeslag landbruk  

• Grunnforhold 

• Samlet vurdering 
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I studien er fire adkomstløsninger vurdert (Figur 2), hvorav dagens adkomst i Uståsen er en av de fire.   

De ulike adkomstalternativene er tegnet opp for å se hvor stort plassbehovet er, at stigningsforhold 
er ivaretatt og for å se om løsningene er gjennomførbare. Det forutsettes mer detaljert opptegning 
av valgt løsning i videre planarbeid før det kan innarbeides i plankart. 

Studien er gjennomført i et tverrfaglig planleggingsteam. Det er innhentet grunnlag innenfor 
relevante fag, som grunnforhold, naturmangfold, tilstøtende planarbeid mm, som grunnlag for 
vurderingene. Det er også gjennomført befaring i området.  

Det er innledningsvis i arbeidet funnet fire mulige adkomsttraséer til planområdet. Disse er vist i 
Figur 2.  Adkomstalternativene er vurdert under befaring og opp mot de ulike temaene. Alle 
alternativ inkluderer et nytt fortau langs Uståsen, da dette vurderes å bli en viktig gangadkomst 
uavhengig av vegalternativ for bil. Etablering av fortau berører derfor naboer i Uståsen i alle 
alternativ, men fortauet vil også gi et bedre og tryggere gangtilbud langs Uståsen enn i dag, blant 
annet for skolebarn. 

Alternativ 1,2 og 3 gir virkning for eksisterende boliger, alternativ 4 berører eksisterende boliger 
minst av de fire alternativene. Ifølge NVEs faresonekart er det en stor kvikkleiresone like sør for 
planområdet, som særlig vil berøre alternativ 4.  

Samlet konklusjon i studien er at Alternativ 2 og 4 har stort konfliktnivå med tema som 
landskap/grønnstruktur, lek og friluftsliv, naturverdier, viltkorridor og landbruk, samt utfordrende 
grunnforhold med kvikkleire. Det anbefales derfor ikke å gå videre med disse alternativene. 

Alternativ 3 kan også være en hensiktsmessig adkomst, men har flere ulemper enn alternativ 1, 
bl.a. på landbruk og grønnstruktur, gir nærføring for kulturminner samt at alternativet berører 
lekearealer i forlengelsen av Kattemskogen. Alternativ 3 anbefales derfor ikke.  

Vi anbefaler å gå videre med alternativ 1, som vi mener løser behovene for gravplassen og som 
med en del tilrettelegging og tiltak kan ivareta tema som er vurdert i studien på en tilfredsstillende 
måte. Det bør nevnes at alternativ 1 vil medføre visse ulemper for naboer i boliggate Uståsen , som 
økt trafikk og  arealbeslag til fortau. God løsning for fortau og tydelige krysningspunkt for gående 
bør derfor være viktig fokus i videre planarbeid. 

 

Figur 2: Aktuelle adkomstmuligheter som er vurdert i mulighetsstudien.   
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2. DAGENS SITUASJON 

Trafikkmønster, tilrettelegging for kjørende og myke trafikanter 

Det er gjennomført en kartlegging av dagens trafikkmønster og gangforbindelser som utgangspunkt 
for vurderinger av ny adkomst.1  

 

Hovedforbindelser for gående/ syklende/ kollektiv 

Figur 3 viser gangforbindelser og i hvilken grad det er et tilrettelagt tilbud for myke trafikanter i 
området samt til/fra bussholdeplasser. Det går MetroBuss i Lisbeth Nypans veg i dag med 
holdeplasser som er ca 800 meter fra planområdet. Det går også buss i Heimdalsvegen. 

 

Figur 3. Dagens trafikkmønster for gående, samt bussholdeplasser.  

 

 
1 Grunnlag for etablering av hovedvegnett for gående, Asplan Viak 2016.07.08. 
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Hovedforbindelser for bil 

Figur 4 viser hvor det er tilrettelagt for kjørende trafikk i området og den viser veghierarkiet i 
området (overordnet vegnett, hovedadkomst boligområder, mindre adkomstveger/ interne 
boliggater/ driftsveg).  

 

Figur 4. Dagens trafikkmønster for kjørende trafikk.  
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Grunnforhold 

Grunnforholdene i planområdet er preget av tykke marine avsetninger av silt og leire. I 

leiravsetningene finnes flere nord-sørgående raviner dannet ved bekkeerosjon.  I forbindelse med 

planlegging av kirkegården har Trondheim kommune utført grunnundersøkelser i form av 

sonderboringer og prøvetaking. Undersøkelsene viste at løsmassene består av fast tørrskorpeleire 

over fast leire. I enkelte områder er det opptil 1,5 m torv over mineralske løsmasser. Det er påvist 

bløt, muligens sensitiv leire/kvikkleire dypere enn 6 m i noen boringer. Mot øst og sør er det mulige 

kvikkleirelaget omkranset av fast grunn.  

Det er påtruffet fjell på ca. 1 m i to områder vest for vegen som går gjennom området, ellers er 

løsmassetykkelsen over 3 m og også over 10 m i de fleste borpunkter.   

Ifølge NVEs faresonekart for kvikkleire er det en stor kvikkleiresone like sør for planområdet (Denne 

sonen vil særlig berøre alternativ 4, se senere avsnitt).  

 

Figur 5: Faresonefart for kvikkleireskred (NVE).  

 

 

Marin leire 

Marin leire 

Faresone for kvikkleireskred 
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Det finnes også opplysninger om grunnforhold i Trondheim kommunes database over grunnforhold. 

Kartet i Figur 6: Grunnboringer i Trondheim kommunes database «Grunnforhold» viser alle 

registrerte grunnboringer i området.  Ved nærmere vurdering av alternative adkomstveier vil disse 

boredataene bli benyttet.  

 

 

Figur 6: Grunnboringer i Trondheim kommunes database «Grunnforhold» 
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3. PREMISSER FOR ADKOMSTVEG TIL GRAVPLASSEN 

Ved etablering av Ust gravlund forutsettes det tilrettelagt for en god adkomst for gående og 
kjørende. I mulighetsstudien er de ulike adkomstene vurdert på samme måte med tanke på 
dimensjonering av kjørevegen, og at adkomsten føres helt frem til planområdet med tilhørende 
parkeringsareal. Det er gjort individuelle tilpasninger ut fra aktuell adkomstsituasjon og det er tenkt 
helhetlig i forhold til adkomst, parkering og plassering i de ulike alternativene. Fordeler og ulemper 
med de ulike vegalternativene er kort og stikkordsmessig vurdert innenfor ulike tema. Følgende 
premisser er lagt til grunn: 

• Område avsatt til Gravlund i KPA er førende for vurdering av adkomst. 
• Ut fra tilgjengelig tallgrunnlag fra 2019 i notatet «Behov for areal til gravplasser 2020-2100» 

og vurderinger på dette stadiet i prosessen er det anslått i gjennomsnitt ca 2 seremonier pr 
uke fram til 2050. Dette er gjennomsnittstall og vil variere fra uke til uke (I perioden 2020-29 
er det basert på prognosen beregnet i snitt 1,6 seremonier pr uke, økning til 1,9 pr uke i 
2030-39, og for 2040-49 i snitt 2,3 pr uke). 

• Metrovann-ledningen forutsettes uforandret.  
• Trafikksikre løsninger skal vektlegges.  
• Parkering til gravplassen forutsettes løst innenfor areal båndlagt til gravlund. Ved eventuelt 

større parkeringsbehov enn skissert i studien, forutsettes det at parkeringsarealet utvides 
innenfor det båndlagte arealet. 

• De eksisterende parkeringsplassene i enden av Uståsen forutsettes her fjernet i alle 
alternativer for å redusere ulemper for de nærmeste naboene (se også kap 4.1 vedrørende 
dette).  

• Det er ikke lagt til grunn eget sykkeltilbud i de ulike adkomstalternativene. Dersom det skal 
legges til rette for et eget sykkeltilbud, vil dette kreve økt bredde i tverrsnittene (økt 
arealbeslag).  

Stigning og tverrsnitt 
Som grunnlag for alternativene er følgende standard- og stigningskrav lagt til grunn for 
vegalternativene:  

Stigning: Alternativ 1-3 er utformet med maksimal stigning 1:15 (6,7 %). Dette for å sikre god 
tilgjengelighet for gående parallelt med hovedadkomsten for bil. Alternativ 4 har maksimal stigning 
1:12,5 (8 %). 
Bredde: Det er i studien lagt til grunn et profil på 6,0 m mellom kantstein på nye veger. Dette gir en 
effektiv vegbredde på ca. 5,5 m. Det bør minimum bygges et ensidig fortau med bredde 2,5m for å 
sikre god og trygg gangadkomst.  
Dette gjelder ikke alternativ 4 med adkomst fra sør, da trafikkmengden her vurderes å bli så liten at 
blandet trafikk uten fortau er tilstrekkelig.  

 

Figur 7. Foreslått tverrsnitt i alle adkomstalternativer, bortsett fra i alternativ 4 som foreslås uten fortau     .  
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Anslått parkeringsbehov 

I påbegynt trafikkutredning fra 2014 er det noe uklart hvor stort parkeringsbehov som er knyttet til 
planområdet og om det er potensiale i sambruk med andre aktiviteter på Uståsen.  

Kirkelig fellesråd har i tidligere planfaser gitt tilbakemelding på at det ønskes i alt 2,5 daa avsatt til 
parkering. Dette tilsvarer ca 130 parkeringsplasser. Det er et skissert behov på 10 parkeringsplasser 
for ansatte.  

I møte 25.11.2019 henviser Kirkelig Fellesråd til areal avsatt til parkering på Charlottenlund gravplass. 
Her der det avsatt ca 3,6 daa til parkering, noe som tilsvarer ca 140 parkeringsplasser.  

I fagboken «Den nye kirkegårdsboken» er det anbefalt at antallet parkeringsplasser ved en gravplass 
dimensjoneres ut fra antall tilgjengelige parkeringsplasser ved kirken eller seremonirommet, som 
gravplassen hovedsakelig betjener. For Ust grav- og urnelund er det sett på parkeringssituasjonen 
ved Heimdal kirke, som er kirken til gravplassen.  

Heimdal kirke har ca 180 sitteplasser ifølge informasjon fra Trondheim kommune. Det er ønskelig at 
seremonirom på Ust grav- og urnelund kan gi plass for ca 500 sitteplasser, ut fra informasjon gitt fra 
Kirkelig fellesråd. Dette er ca tilsvarende kapasitet som på planlagte Charlottenlund gravplass.  

Ved Heimdal kirke er et areal på ca 750 kvm tilgjengelig for parkering. Ut fra et dimensjonerende 
areal per parkeringsplass på ca 20 kvm (Statens vegvesens håndbok N100), tilsvarer dette 37 
parkeringsplasser. (Oppdaterte tall fra N100).  

Heimdal kirke er lokalisert i Heimdal sentrum der det er andre parkeringsplasser tilgjengelig for 
brukere i dette området. På Kattem/Ust er det ikke andre parkeringsmuligheter i tilknytning til 
planlagt gravplass. Dersom det legges opp for lite parkeringskapasitet, vil dette kunne medføre 
villparkering i boliggatene, noe som ikke er ønskelig for dem som bor der. 

I denne mulighetsstudien er det tatt utgangspunkt i størrelse på arealet for parkering som er vist 
plankart for Charlottenlund gravplass, dvs ca 3,6 daa/ ca 140 parkeringsplasser, hvorav 10 plasser blir 
forbeholdt ansatte. Arealet er vist som en større skravert sone i illustrasjonene, da nøyaktig 
plassering må avklares i det videre arbeidet.  

 

Brukere Antall plasser 

Ansatte 10 plasser 

Besøkende 130 plasser 

Totalt 140 plasser 

 

Ønsket parkeringskapasitet vil avgjøre hvor store arealer som skal avsettes til parkering i planen. 
Videre planarbeid vil avklare om det er mulig å redusere areal til parkering, og mest mulig 
hensiktsmessig arrondering av arealene vil bli avklart gjennom et enkelt skisseprosjekt.  Omfanget av 
parkering og plassering av dette kan bli endret gjennom reguleringsprosessen. Det utelukkes ikke at 
det også kan være aktuelt med andre parkeringsløsninger enn det som er skissert i illustrasjonene i 
denne mulighetsstudien.  
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Anleggsfasen 
Kommuneplanens arealdel stiller krav om at plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og 
anleggsfasen skal godkjennes før igangsettelse gis. Planen for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og 
anleggsfasen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for 
gående og syklende, støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping. Det vil gjennom 
reguleringsbetemmelser bli sikret at nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og 
anleggsarbeider kan igangsettes. Dette kravet vil bli videreført planbestemmelsene i 
reguleringsplanen for Ust grav og urnelund.  

Det skal ikke underslås at anleggsfasen vil kunne medføre belastning for beboerne i nærområdet, 
men avbøtende tiltak som for eksempel støvdempende tiltak og fastsatte driftstider vil kunne 
redusere ulempene så langt det er mulig. Per i dag har vi ikke tilstrekkelig opplysninger om 
anleggsfasen for Ust grav og urnelund til å gjøre en vurdering. Anleggsfasen er derfor ikke tema i 
denne adkomstvurderingen, men vil være det i videre planprosessen på vanlig måte og i byggefase . 

Aktuell trasé for anleggsveg i eventuell byggefase bør omtales som del av planprosessen. Det bør 
vurderes mulighet for anleggstrafikk fra sør, spesielt i forbindelse med behov for masseutskifting i 
selve grav- og urnelunden. Anleggstrafikk fra sør bør vurderes i alle alternativer i senere faser. 
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4. ADKOMSTALTERNATIVER OG TEMATISK VURDERING 

4.1. Vurderingsmetode 

Det er gjort en tverrfaglig vurdering som har ledet fram til 4 vegalternativer. 

 

 

Figur 8: Aktuelle adkomstmuligheter som er vurdert i mulighetsstudien.  
 

Virkninger av disse adkomstalternativene er vurdert innen ulike tema, der arkitekter, 
landskapsarkitekt, samt trafikk- og vegplanleggere har bidratt. Vurderingene er holdt på et 
overordnet nivå ut fra mulighetsstudienivå i tidligfaseplanlegging. Vurderingene er dermed ikke 
uttømmende, men det er lagt vekt på å få fram et beslutningsgrunnlag for en videre prosess og et 
valg av adkomst til gravplassen. Faglige vurderinger er gruppert i en rekke tema, og vurderingene er 
gjort ut fra foreliggende informasjon. Det er gjort søk i Trondheim kommunes kartportal, Kilden og 
Skrednett.  
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Vurderingene er presentert i tekst og det er gitt en fargekode (grønt/ gult/ rødt), som indikerer 
utfordring-/konfliktgrad for det enkelte tema, ut fra den kunnskap vi har på dette stadiet i 
planleggingen. Vurderingstema i denne studien er listet opp først i notatet. De ulike temaene er: 

• Lesbarhet 
• Landskap og grønnstruktur 
• Naturverdi viltkorridor 
• Landbruk 
• Adkomst og sikkerhet til de ulike trafikantgruppene 
• Forhold til naboer 
• Grunnforhold 

Det legges til grunn at det er bestemt at det skal komme en gravplass på det arealet som er båndlagt 
i kommuneplanens arealdel til gravlund. Vurderingene har til intensjon å belyse hva som samlet kan 
være hensiktsmessig adkomst til gravplassen.  Figur 9 viser området som er avsatt til gravlund i KPA.   

I alle alternativene er det lagt til grunn at det må etableres et fortau langs Uståsen. Dette fordi 
Uståsen er en direkte og kjent (dagens) adkomst til areal for gravplass og dermed trolig vil bli den 
foretrukne adkomsten til gravplassen for de fleste som kommer gående og syklende. Det er også en 
direkte forbindelse fra bussholdeplass (MetroBuss) i Lisbeth Nypans veg. 

I alle alternativene er det foreslått at de eksisterende offentlige parkeringsplasser i enden av Uståsen 
fjernes. Dette for å unngå ulemper for naboer, ved at mange besøkende til gravplassen kan velge å 
parkere der. Fordi Uståsen er den kjente vegen og mest logisk å velge per i dag, antas det at mye 
gravlundkjøring vil bruke Uståsen uansett, også om det tilrettelegges for andre adkomster. For å 
unngå ulempe med gravlundparkering på de aktuelle parkeringsplassene tett på eksisterende 
boligbebyggelse, foreslås det at disse parkeringsplassene fjernes og erstattes med parkområder. 
Parken vil gi muligheter for en ny møteplass i bomiljøet. I reguleringsplanen vil det avsettes areal for 
parkering for gravplassen innenfor arealet som er avsatt til gravlund. Dersom naboer likevel ønsker 
at de eksisterende parkeringsplassene opprettholdes, bør dette vurderes innlemmet i planprosessen. 

Etablering av alternativ adkomst til gårdene 174/1 Ust Vestre og 175/1 Ust Østre kan gi påvirkning av 
landskapsbilde og viltkorridor. Dette gjelder alle alternativene og belyses dermed ikke under hvert 
alternativ. 

De fire alternative vegtraseene som er vurdert er skissert inn på ulike temakart bak i notatet. Dette 

viser hvordan adkomstvegene ligger i forhold til ulike tema og viser at alternativene gir ulik 

påvirkning. 
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Figur 9. Området avsatt til Gravlund i KPA er vist med mørk rosa farge.   
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4.2. ALTERNATIV 1 – Adkomst langs Uståsen 

Figur 10: Adkomstalternativ 1 gjennom Uståsen. Svart skravur viser mulig plassering av parkeringsplasser 
innenfor båndlagt areal. 

 

REGULERINGSSTATUS: 
Kommuneplanens arealdel (KPA): LNF, grønnstruktur og boligformål 
Gjeldende reguleringsplaner: Kjøreareal, parkering, bolig, friområde. 
Dagens regulering av veg/ fortau: Jfr reguleringsplan r1081n er 1,5 m bankett regulert langs vegens vestside. Areal vest 
for dette er avsatt til friområde i dag. Reguleringsplan for boligområdet i sør, R1081g (Reguleringsplan for deler av Oust 
vestre og Oust Østre) angir også 1,5m bredt sideareal, vest for dette er det boligareal. 
Det er kommunal veg langs Uståsen 

KORT BESKRIVELSE: 

Kjøreadkomst langs kommunal gate Uståsen (900 ÅDT2), som er dagens adkomst til planområdet.  

Dagens vegføring opprettholdes. Det foreslåes etablert et ensidig fortau på vestsiden av vegen. Fortau er 
tegnet med rosa farge på illustrasjonen. Alternativet omfatter etablering av fortau langs Uståsen fra krysset 
med Lisbeth Nypans veg. 

Adkomst for gående vil være via dagens gangvegnett og ny/ forbedret fortausløsning langs Uståsen.  

 
2 Tallet gjelder nedre del av Uståsen. Trafikkregistrering gjennomført av Trondheim kommune uke 48 i 2019. 
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Bilparkering opparbeides i nord innen gravplassarealet, nær adkomst til gravplassen.  
Adkomstalternativ 1 viser at dagens offentlige parkering ved snuplass i Uståsen fjernes og erstattes med et 
parkareal, for å minimere ulemper for naboer i Uståsen. 

Arealbeslag pga adkomsten: 

Ca 650 løpemeter nytt fortau fortau langs Uståsen. Arealbeslag ca 2,3 daa. inkl snøopplag. 

 

Avstander mellom planlagt fortau i Uståsen og eksisterende bygg 

 

Figur 11: Mulige avstander fra fasade til snøopplag for boliger i søndre del av Uståsen ved etablering av fortau 
og 1 m snøopplag. Det understrekes at dette er omtrentlige avstander basert på en tidligfasevurdering. 
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Tema Momenter 

Overordnet 
sammenheng. 
Forståelig og 
lesbar adkomst 

Dagens adkomst til planområdet. Lett lesbar adkomst. Samlet adkomst for alle 

trafikantgrupper, forbi et etablert lokalsenterområde med butikk, skole og barnehage. 

For besøkende og reisende utenfra kan det virke noe ulogisk at gravplassen ligger helt i 

enden av en boliggate, men denne adkomsten er en etablert og kjent adkomst i dag og 

skilting kan lette orienteringen. Med etablering av et sammenhengende fortau vil 

adkomsten bli mer tydelig og logisk til gravplassen. Det tydelige vegsystemet i området 

gir en god orientering til gravplassen. 

Landskap/ 
grønnstruktur, 
lek og friluftsliv 

Vegløsningen påvirker i liten grad dagens landskapsbilde og er ikke i konflikt med 
landskapsverdier, grønnstruktur, lekearealer og friluftsliv.   

Løsningen gir en enkel tilkomst til nordre/øvre del av gravplassareal hvor parkeringen 
anlegges. Løsningen kan gi et fint møte med gravplassområdet for gående og de som 
kommer med bil, med parkering der landskapet åpner seg opp med god utsikt.  

Terrenget bearbeides slik at parkeringsplassen blir liggende godt i terrenget.  

Naturverdi 
viltkorridor 

Adkomsten vurderes ikke å berøre verken naturverdier eller viltkorridor.  

Parkeringsarealer ligger i gul sone for viltkorridor. 

Landbruk. 
Arealbeslag til 
veg 

Adkomst- og parkeringsløsning gir ikke økt arealbesla av landbruksareal  g til 

adkomstveg eller parkering ut over areal som allerede er avsatt til gravlund i KPA. 

Kulturminner Ingen påvirkning på kjente kulturminner. 

Biladkomst og 
parkering 

Den kommunale gaten Uståsen er eksisterende kjøreadkomst med mulighet for 
etalering av langsgående gjennomgående fortau.   

Vegen har 6 m bredde mellom kantstein, som vurderes å være en hensiktsmessig 
vegbredde. Fartsreduserende tiltak kan eventuelt vurderes på den lange, rette 
strekningen. 

Parkering kan foregå på nordre del av gravplassarealet. Dette vurderes som en lesbar 
og tilgjengelig tilkomst for besøkende til kirkegården. Dette kan imidlertid oppleves som 
ulempe for de nærmeste naboene, som får biltrafikk/ parkeringsplass sør for 
eiendommene.  

Gående og 
syklende 

Adkomst fra 
bussholdeplass 

Trafikk-
sikkerhet 

Adkomst for gående via dagens gangveger og nytt sammenhengende fortau langs 
Uståsen.  
Gangavstand til bussholdeplass i Lisbeth Nypans veg er 800 meter. Det er vurdert at 
gangforbindelser dit er ivaretatt ved etablering av fortau langs Uståsen.  

Løsningen gir god trafikksikkerhet for gående og syklende, da Uståsen må betraktes 
som en forholdsvis rolig gate med ÅDT på mellom 900- 18003 kjøretøy/døgn, skiltet 
hastighet 30 km/time (95 % er målt å holde fartsgrensen og ingen over 40 km/time).  

Naboforhold Løsningen forutsetter arealbeslag på (bolig)eiendommer for fortau på en side av vegen. 

Både adkomst og parkering vil gi økt trafikk og aktivitet langs Uståsen sammenlignet 
med dagens situasjon. Dette kan oppleves som en vesentlig ulempe, særlig for naboer i 

 
3 Tallene gjelder for hhv nedre del og øvre del av Uståsen. Trafikkregistrering gjennomført av Trondheim 
kommune uke 48 i 2019. 
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Uståsens søndre del. Boliger i rekkehusområdene lenger nord langs Uståsen er stort 
sett henvendt inn mot det interne vegnettet og vurderes dermed å bli mindre berørt.  

Et foreslått avbøtende tiltak på trafikkøkning og eventuell sjenanse pga parkering nær 
boligene i sør er å fjerne dagens parkeringsplasser i enden av Uståsen. Dette arealet kan 
forslagsvis gjøres om til grøntområde, som vil kunne tilføre nye kvaliteter for naboer. 

Grunnforhold Det er stor mektighet av marin leire i området.  
Området som berøres av adkomst og parkering forutsettes undersøkt og funnet i orden 
i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner på 1970-tallet. Det er gjort flere 
grunnundersøkelser i forbindelse med utbyggingen av området. Disse viser at 
løsmassene består av fyllmasser (grus og sand) og stedvis torv over siltig, middels fast – 
fast leire. Det er ikke påvist sensitiv leire/kvikkleire.  

  

Samlet 
vurdering 

Alternativ 1 er vurdert som gjennomførbar med mindre og enkle tiltak som fortau og evt 
fartsreduserende tiltak for bedre trafikksikkerhet i Uståsen. Alternativet er i tråd med 
vedtatt KPA.  

Grunnerverv: Alternativ 1 vil kreve grunnerverv av privat grunn til fortau og snøopplag på 
vestsiden langs Uståsen. Da Uståsen er en viktig gangforbindelse vil det være en fordel 
med fortau her, uavhengig av etablering av gravplass.  

I bruksfase vil det bli ulemper for naboer i Uståsen, sammenlignet med dagens situasjon. 

Alternativet anbefales videre utredet i planarbeidet, med tanke på reguleringsprosess 
og gjennomføring.  
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4.3. ALTERNATIV 2 – Adkomstveg fra nordvest via Sjetleinskogen  

 

Figur 12 Adkomstalternativ 2 gjennom Skjetleinskogen. Svart skravur viser mulig plassering av 
parkeringsplasser innenfor båndlagt areal. 
 

REGULERINGSSTATUS: 
KPA: LNF, Friområde og Framtidig bolig. Sidearealer nord for Skjetleinskogen er avsatt til kjøreveg/ støyskjerming 
Gjeldende reguleringsplaner: Kjøreveg, parkering, boligområde, friområde. Regulering igangsatt på 
r20190037/Skjetleinskogen. Halve vegen er eid av Skjetlein borettslag. 

KORT BESKRIVELSE: 

Kjøreadkomst langs kommunal gate Skjetleinskogen og ny adkomstveg i forlengelsen av Skjetleinskogen fra 
krysset med dagens gårdsveg. Alternativet omfatter etablering av fortau langs Skjetleinskogen fra krysset 
med Lisbeth Nypans veg og helt fram til gravplassen. 

Ny adkomstveg legges like vest for regulert framtidig boligområde ved snuhammeren (vedtatt plan 
r20170013 - Oust vestre, del av gnr/bnr 174/1 og 174/10). Det er igangsatt reguleringsarbeider for arealer 

https://esa.trondheim.kommune.no/tksak/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.html?funksjon=visplan&kommunenummer=5001&planidentifikasjon=r20170013
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vest for Skjetleinskogen (usikker status), det kan gi mulighet for sambruk av ny adkomstveg til gravplass/ 
framtidige boliger. 

Adkomst for gående tilrettelegges langs samme trase som kjøreveg, via dagens gangadkomster og et nytt 
ensidig fortau langs Skjetleinskogen (nordside) med kobling opp til Lisbeth Nypans veg. Trondheim 
kommune er hjemmelshaver og dette arealet er regulert til kjøreveg. Trolig vil mange likevel  velge å bruke 
Uståsen som gangadkomst til gravlunden, og etablering av fortau langs Uståsen fra krysset med Lisbeth 
Nypans veg vil sikre en god og trygg gangadkomst til gravplassen. 

Parkering etableres i nordre del av gravplassarealet, P-arealet kan legges noe lavere enn boligbebyggelsen, 
for å redusere stigning på vegen og ulemper for naboer.  

Adkomstalternativ 2 viser at dagens offentlige parkering ved snuplass i Uståsen fjernes og erstattes med et 
parkareal, for å minimere ulemper for naboer i Uståsen 

Arealbeslag pga adkomsten: 

Ca 350 løpemeter nytt fortau inkl 1m snøopplag langs Skjetleinskogen. Arealbeslag ca 1,2 daa. Ca 520 
løpemeter ny veg med fortau inkl 1m snøopplag fra Skjetleinskogen og sørover til gravplassen. Arealbeslag 
ca. 9,1 daa. 
Ca 650 løpemeter nytt fortau inkl 1m snøopplag langs Uståsen. Arealbeslag ca 2,3 daa 

 

Tema Momenter 

Overordnet 
sammenheng. 
Forståelig og 
lesbar adkomst 

Ny adkomst til området, med kobling til eksisterende vegnett på Kattem. 

Kan oppleves som lite lesbar og noe kronglete adkomst. Vegen får en del svinger og 

bakker i kurvaturen.  For besøkende og reisende utenfra kan det virke ulogisk at 

gravplassen har adkomst gjennom et boligområde og helt i enden av en boliggate. 

Skilting kan lette orienteringen.  

Landskap/ 
grønnstruktur, 
lek og friluftsliv 

Vegløsningen påvirker dagens landskapsbilde og kommer i konflikt med 
landskapsverdier og områder for grønnstruktur, lek og friluftsliv.   

Tilkomst til parkeringsarealer kan bli i tilknytning til eksisterende vegnett og bebyggelse 
i øvre del av det området som er båndlagt for gravlund. Løsningen kan gi et fint møte 
med gravplassområdet for de som kommer med bil, med parkering der landskapet 
åpner seg opp med god utsikt.  

Terrenget kan bearbeides slik at parkeringsplassen blir liggende godt i terrenget.  

Alternativet forutsetter vesentlige terrenginngrep i eksisterende skogsområde. Mye av 
skogen er allerede fjernet i forbindelse med metrovannledningen og planlagt 
boligområde i nordvest vil medføre at ytterligere vegetasjon fjernes. Vegen er lagt i 
randsone til planlagt boligområde. Vegtraseen går dermed tvers gjennom område som 
er registrert som friluftslivsområder Grønnkorridor Skjetlein-Uståsen med områdeverdi 
Svært viktig friluftslivsområde. En adkomstveg her vil skape en barriere gjennom denne 
viktige grønnkorridoren. (se også nedenfor vedr natur/ landbruk) 

Naturverdi 
viltkorridor 

Adkomst- og parkeringsløsning vil i stor grad berøre Naturtype område ID 9347 med 
verdi C, Svært viktig lokalt og rød sone i viltkorridor. Det kan nevnes at planlagte 
boligområder trolig vil berøre disse verdiene til en viss grad.  

Arealer langs nordsiden av Skjetleinskogen er vist som område med arter av særlig 
forvaltningsinteresse, men dette bør ikke være til hinder for etablering av et avgrenset 
fortau langs vegen. 

Adkomstveg og parkeringsarealer ligger i rød sone for viltkorridor. 

Landbruk. 
Arealbeslag til 
veg 

Adkomstvegen vil gi økt arealbeslag, ut over areal som er avsatt til gravlund i KPA.  
Areal som berøres av adkomstvegen er skogsareal med høg bonitet (barskog).  
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Noe av dette er fra før avsatt til framtidig boligområde i KPA, men disponering og 
utforming av avsatt boligareal er ikke kjent på nåværende tidspunkt. 

Kulturminner Ingen påvirkning på kjente kulturminner. 

Biladkomst og 
parkering 

Kjøreadkomst langs kommunal veg Skjetleinskogen. Vegen har 6 m bredde mellom 
kantstein, som vurderes å være en hensiktsmessig vegbredde.  

Parkering løses i nordre del der adkomstvegen møter båndlagt areal for gravlund. Dette 
vurderes som en oversiktlig plassering av parkeringen for besøkende til kirkegården. 
Dette kan imidlertid oppleves som ulempe for de nærmeste naboene, som får biltrafikk 
forbi boligene og parkeringsplass mot sørvest, i et område der det ikke har vært noe 
biltrafikk tidligere. 

Gående og 
syklende 

Adkomst fra 
bussholdeplass 
 
Trafikk-
sikkerhet 

Adkomst for gående via dagens gangadkomster i boligområdet og via nye 

fortausløsninger langs Skjetleinskogen og ny adkomstveg med opplevelseskvaliteter i 
grønne omgivelser.  Skjetleinskogen mangler helt fortau i dag.  

Gangavstand til bussholdeplass i Lisbeth Nypans veg er 950 m langs Skjetleinskogen og 
800 meter langs Uståsen. Det er vurdert at gangforbindelser dit ivaretas.  
Løsningen med fortau gir god trafikksikkerhet for gående, og Skjetleinskogen må 
betraktes som en forholdsvis rolig gate uten gjennomkjøring.  

Naboforhold Både adkomst og parkering vil gi økt trafikk og aktivitet langs Skjetleinskogen, noe som 
kan oppleves som en ulempe for naboer i nordre del av vegen. Flere boliger har fasade 
og uteplass mot vegen, i noe varierende avstand (ca 8m eller mer fra fasade). 
Eksisterende boliger i søndre del av Skjetleinskogen er stort sett henvendt inn mot det 
interne vegnettet og vurderes dermed å bli mindre berørt.  
Det kan imidlertid oppleves som en ulempe for de nærmeste naboene i sør, som får 
biltrafikk og parkeringsplass mot sør.  Mer trafikk for framtidige boliger i planlagte 

områder enn om adkomsten til gravplassen legges annet sted. Alternativ 2kan også 
medføre noe ulempe for naboer langs den nye adkomstvegen lengst sørvest i Uståsen.  

Grunnforhold Løsmassene består av marin leire med stedvis tynn overdekning av fyllmasser og torv. 
Det er ikke registrert kvikkleire i dette området jfr Trondheim kommunes database 
«Grunnforhold».  Området som berøres av adkomst og parkering er tidligere undersøkt 
i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner på 1970-tallet, samt grunnboringer 
i forbindelse med VA-ledninger på 2000-tallet. Ved evt. prosjektering av adkomstveg 
må disse boringene gjennomgås mer i detalj.  
Vegen vil gå på tvers av flomveg langs ravinedalen. 

 

Samlet 
vurdering 

Alternativ 2, med bygging av ny adkomstveg med fortau fra dagens gårdsveg langs 
Skjetleinskogen, er et forholdsvis omfattende tiltak som berører LNF arealer, viltkorridor 
og friområder for lek tilhørende dagens boligområde. Fortau langs Skjetleinskogen kan 
være forholdsvis enkelt å gjennomføre, og framtidige boliger i området vil ha nytte av 
dette (sambruksmulighet).  

En eventuell adkomstveg her bør koordineres med utvikling av det ferdigregulerte 
boligområdet og de planlagte nye boligarealer nord for adkomstvegen, med en best mulig 
koordinert anleggsperiode og helhetlige og gode løsninger både for adkomst til gravplass 
og framtidige boliger. Adkomstløsningen vil påvirke planarbeid for boliger, der 
reguleringsarbeider er igangsatt. 

Grunnerverv: Vil kreve grunnerverv av grunn til bygging av veg med fortau. Påvirkning og 
avhengighet av pågående reguleringsarbeid kan komplisere prosessen.  

Alternativet anbefales ikke videre utredet i planarbeidet, med tanke på 
reguleringsprosess og gjennomføring, fortrinnsvis pga negativ påvirkning på vilt og 
grønnkorridor.  
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4.4. ALTERNATIV 3 – Adkomstveg fra nordøst via Kattemskogen 

 

Figur 13 Adkomstalternativ 3 gjennom Kattemskogen. Svart skravur viser mulig plassering av parkeringsplasser 
innenfor båndlagt areal. 

 

REGULERINGSSTATUS: 
KPA: Boligformål, framtidig grønnstruktur, LNF, bevaring kulturmiljø. 
Gjeldende reguleringsplaner: Kjøreveg, parkering, boligbebyggelse, avkjørsel, regulert trasé hoved spillvannsledning 
 Kattemskogen er offentlig veg fram til snuplass, vestlig del er privat veg, eid av Kattem borettslag. 

KORT BESKRIVELSE: 

Kjøreadkomst etableres med ny adkomstveg m/fortau fra vendesløyfe i enden av Kattemskogen i nordøst. 
Adkomstvegen føres i bru over øvre del av en ravinedal og videre mot sør over det flate jordet på 198/2 
fram til gravplassarealet. Kattemskogen (veggrunn eid av Kattem borettslag og Servicesentralen) er en 
kommunal gate uten eget gangtilbud fram til snuplassen.  

Adkomst for gående vil være via samme trase som kjøreadkomsten. Fortauet er forutsatt etablert helt ut til 
Kattemskogen. I tillegg er det forutsatt fortau langs Uståsen som har kortest veg til/fra bussholdeplass. 
Mange vil trolig likevel velge å bruke Uståsen som gangadkomst til gravlunden, og etablering av fortau langs 
Uståsen fra krysset med Lisbeth Nypans veg vil sikre en god og trygg gangadkomst til gravplassen. 

Parkering på nordre del av gravplassarealet. Adkomstalternativ 3 viser at dagens offentlige parkering ved 
snuplass i Uståsen fjernes og erstattes med et parkareal, for å minimere ulemper for naboer i Uståsen.  

Arealbeslag pga adkomsten: 

Ca 650 løpemeter ny veg med fortau inkl 1 m snøopplag fra Kattemskogen og sørover til gravplassen. 
Arealbeslag ca. 8,8 daa. 
Ca 340 løpemeter nytt fortau inkl 1 m snøopplag  langs Kattemskogen til kryss med Lisbeth Nypans veg. 
Arealbeslag ca 1,3 daa. 
Ca 650 løpemeter nytt fortau inkl 1 m snøopplag  langs Uståsen. Arealbeslag ca. 2,3 daa. 
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Figur 14: Mulige avstander fra fasade til fortauskant for boliger i søndre del av Uståsen ved etablering av fortau 
og 1 m snøopplag. Det understrekes at dette er omtrentlige avstander basert på en tidligfasevurdering.   
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Tema Momenter 

Overordnet 
sammenheng. 
Forståelig og 
lesbar adkomst 

Ny adkomst til området, med kobling til eksisterende vegnett på Kattem. 

Forståelig og lesbar adkomst i en overordnet sammenheng. For eksterne eller ukjente 

besøkende/ brukere kan det bli en enkel og lesbar adkomst direkte fra Kattemskogen. 

Det er en fordel at besøkstrafikken føres mest mulig direkte fra Kattemskogen og ikke 

må føres langt inn i øvrige deler av boligområdene.  

God orientering til gravplassen. 

Landskap/ 
grønnstruktur, 
lek og friluftsliv 

Vegløsningen påvirker dagens landskapsbilde og er i konflikt med landskapsverdier, 
grønnstruktur, lek og friluftsliv.   

Løsningen gir en tilkomst gjennom områder avsatt for lek, samt grønne områder/ 
landbruksområder fram til parkeringsarealer i øvre del av det området som er båndlagt 
for gravlund. Randsone av grøntkorridor samt lekeområde i enden av Kattemskogen 
berøres. Lekeområder reduseres og forringes. 

Vegen går på tvers av ravinedalen. Adkomstvegen kan løses med en bro over 
ravinedalen for å minimere inngrep, men dette vil bli et nytt teknisk anlegg i landskapet 
her. 

Løsningen gir tilkomst til parkeringsarealer i øvre del av det området som er båndlagt 
for gravlund. Løsningen kan gi et fint møte med gravplassområdet for de som kommer 
med bil, med parkering der landskapet åpner seg opp med god utsikt.  

Terrenget kan bearbeides slik at parkeringsplassen blir liggende godt i terrenget.  

Naturverdi 
viltkorridor 

Hovedadkomst- og parkeringsløsning vurderes ikke å berøre registrert viltkorridor i 
vesentlig grad. Adkomstveg ligger utenom viltkorridor og parkeringsarealer ligger i gul 
sone for viltkorridor. 

Berører nordre del av naturtype område ID3067 med verdiklassifisering D viktig lokalt 
og kan berøre område ID 9290 med verdi C svært viktig lokalt. 

Landbruk. 
Arealbeslag til 
veg 

Adkomst- og parkeringsløsning vil gi økt arealbeslag, ut over areal som er avsatt til 
gravlund i KPA.  

Berører jordbruksareal på gården 198/2 Kattem. Hele/deler av jordet i nord vil måtte 
utgå som landbruksareal. Dette er registrert som jord av god jordkvalitet i NIBIOs 
kartdatabase. Det aktuelle jordet utgjør ca 29,9 daa av 118,4 daa fulldyrket jord ut fra 
informasjon i Gårdskart-databasen. Alternativet kan dermed  berøre bruksenheten i 
stor grad. 

Alternativet gir også en visuell påvirkning for tunet til 198/3 Kattem nordre som er 
bevaringsverdig, men det vil trolig ikke bli nødvendig med arealbeslag på denne 
eiendommen. 

Kulturminner Ikke direkte inngrep i kulturminner, men nærføring til gårdstun med bygg i 
aktsomhetsklasse C, kommunalt verneverdig, men ikke fredet. Sefrak-nummer 1601-
7310-005 

Biladkomst og 
parkering 

Kjøreadkomst langs kommunal veg Kattemskogen og ny adkomstveg. Vegen har en 
hensiktsmessig bredde i dag (6 m bredde mellom kantstein) og med forlengelsen med 
ny adkomstveg gir dette god tilgjengelighet til gravplassen. Alternativet kan gi et fint 
møte med gravplassen for de som kommer med bil, med parkering der landskapet 
åpner seg opp med god utsikt. 

Parkering kan foregå på nordre del av gravplassarealet. Dette vurderes som en lesbar 
og tilgjengelig tilkomst for besøkende til kirkegården. Dette kan imidlertid oppleves som 
ulempe for de nærmeste naboene, som får biltrafikk og parkeringsplass mot sør. 
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Gående og 
syklende 

Adkomst fra 
bussholdeplass 
 
Trafikk-
sikkerhet 

Adkomst for gående via nytt fortau langs Kattemskogen og fortau langs ny adkomstveg 
gir en adkomst med opplevelseskvaliteter i grønne omgivelser. Det vil også være mulig 
å komme gående langs dagens vegsystem på Kattem (Uståsen) og gravplassen vil 
dermed bli godt tilgjengelig fra flere kanter, noe som er positivt.  

Gangavstand til dagens bussholdeplass i Kattemskogen blir ca 1,1 km langs ny 
adkomstveg. Gangavstand til bussholdeplass i Lisbeth Nypans veg er ca 800 meter langs 
Uståsen og er trolig den som vil bli mest benyttet.  

Løsningen med fortau langs Kattemskogen og nye adkomstveg gir god trafikksikkerhet 
for gående. Den nye adkomstvegen vil bli en rolig gate uten gjennomkjøring. 

Naboforhold Både adkomst og parkering vil kunne gi en vesentlig endring for naboer i enden av 
Kattemskogen og sør på Uståsen, samt for tunene på Kattem og Kattem Nordre. Det er 
naturområder og grøntkorridor her i dag, og endringen kan oppfattes som en stor 
negativ endring. Etablering av grønn buffer som avbøtende tiltak kan redusere ulemper 
noe. 

Grunnforhold 

 

Grunnen består av mektige avsetninger av marin leire under et topplag av myr/torv. 
Det er ikke registrert kvikkleire som vil berøre dette alternativet, men kvikkleire kan 
ikke utelukkes da det ikke er utført grunnboringer på jordet der adkomstvegen er 
planlagt. Nærliggende boringer viser imidlertid middels fast – fast leire.  

 

Samlet 
vurdering 

Alternativ 3 vil medføre arealbeslag av arealer som i dag er fri/lekeareal og 
landbruksareal med god landbruksjord. Vegalternativet vurderes ellers å være mulig å 
gjennomføre på en enkel måte. Bro over ravinedalen kan bli en kostbar løsning. 

Grunnerverv: Vil kreve grunnerverv av grunn til veg med fortau.  

Alternativet kan gi noe nærføring til boliger på sørsiden av Kattemskogen og til 
kulturminner i bruksfasen. 

Alternativet kan vurderes videre utredet i planarbeidet, men anbefales ikke på grunn av 
konflikt med bl.a. grønnstruktur/ naturtype, lek og landbruksinteresser.  



   
NOTAT 

side 25 av 40 

4.5. ALTERNATIV 4 – Adkomstveg fra sør  

 

Figur 15 Adkomstalternativ 4 via Heimdalsvegen, Esplykkja og Gamle Kongeveg. Svart skravur viser mulig 
plassering av parkeringsplasser innenfor båndlagt areal. 
 

REGULERINGSSTATUS: 
KPA: LNF, ras- og skredfare 
Gjeldende regulering Uståsen: Kjøreareal, parkering  
Eksisterende kjøreveg er privat veg. 

KORT BESKRIVELSE: 

Kjøreadkomst via ny adkomstveg uten fortau fra nedre del av Heimdalsvegen, med bruk av dagens avkjørsel 
til eiendommen 201/13 Esplykkja i Kattemsdalen.  
Adkomstvegen vil samtidig fungere som ny adkomst for gården Ust sør for gravplassen.  
Adkomst for gående vil være langs samme trase, eller via dagens gangadkomster og fortausløsninger langs 
Uståsen. Fordi gående som oftest velger korteste veg, vil mange  trolig velge å bruke Uståsen som 
gangadkomst til gravlunden, og etablering av fortau langs Uståsen fra krysset med Lisbeth Nypans veg vil 
sikre en god og trygg gangadkomst til gravplassen fra nord. 
Parkering etableres i nedre del av gravplassarealet, med kjøreadkomst fra sør. Adkomstalternativ 4 viser at 
dagens offentlige parkering ved snuplass i Uståsen fjernes og erstattes med et parkareal, for å minimere 
ulemper for naboer i Uståsen. 

Arealbeslag pga adkomsten: 

Ca 1000 løpemeter ny veg uten fortau fra Heimdalsvegen og nordover til gravplassen. Arealbeslag ca 11,4 
daa. Dette arealet er i dag landbruksformål. 
Ca 650 løpemeter nytt fortau inkl 1 m snøopplag langs Uståsen. Arealbeslag ca. 2,3 daa. 
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Tema Momenter 

Overordnet 
sammenheng. 
Forståelig og 
lesbar adkomst 

Ny adkomst og annen tilkomst til gravplassen enn til øvrige tilbud/målpunkter på 

Kattem. Lite lesbar og lite logisk fra lokalområdet. Mange vil trolig dermed heller 

benytte bil/ gang/ sykkel gjennom Uståsen. For besøkende fra andre deler av byen kan 

alternativet gi en god orientering med direkte adkomst fra Heimdalsvegen, uten å 

måtte kjøre gjennom boligområder. 

Landskap/ 
grønnstruktur, 
lek og friluftsliv 

Vegløsningen påvirker i stor grad dagens landskapsbilde. Løsningen gir en lang 
adkomstveg gjennom et kulturlandskap som i dag er preget av landbruk og 
skogsområder. Løsningen kan gi et fint møte med gravplassområdet for de som 
kommer med bil, med parkering i nedre del av området. 

Veg og parkeringsarealer vil ikke ha tilknytning til eksisterende infrastruktur eller 
bebyggelsesstruktur i øvre del av det området som er båndlagt for gravlund. Det er 
svært uheldig at det blir tilrettelagt for nye infrastrukturtiltak og biltrafikk midt i dette 
kulturlandskapet / åpne landskapet. 

Alternativet vurderes ikke å påvirke registrerte friluftslivsområder med verdi på en 
negativ måte. En ny adkomst kan derimot gi mulighet for nye tur-runder i området, som 
kan være positivt. Blandet trafikk (gående/ syklende/ bil) vurderes som akseptabelt her. 

Naturverdi 
viltkorridor 

Adkomst- og parkeringsløsning berører naturområder i stor grad.  

Særlig påvirkning på naturområde ID 9014, deler av adkomsten vil også påvirke ID 9092, 
begge med verdi D viktig lokalt.  

Alternativet vil gi økt trafikk og ferdsel i område som er registrert som viltkorridor, 
svært viktig viltområde. Hele vegtraseen ligger innenfor svært viktig viltområde. 
Parkeringsarealer ligger i gul sone for viltkorridor. 

Landbruk. 
Arealbeslag til 
veg 

Adkomst- og parkeringsløsning vil gi økt arealbeslag ut over areal som er avsatt til 
gravlund i KPA. Areal som berøres er fulldyrket jord, samt skog av høy bonitet iht AR5 
kartet på Trondheim kommunes kartportal. Alternativet vil dermed trolig berøre 
landbrukseiendommen vesentlig. 

Kulturminner Ingen påvirkning på kjente kulturminner. 

Biladkomst og 
parkering 

Ny adkomstveg fra Heimdalsvegen gjennom kulturlandskapet. 

Parkering i sørøstre del av området gir god tilkomst til gravplassen.  Alternativ 4 er 
bratteste alternativ (8%) uten gangtilbud. Parkeringen gir få ulemper for naboer.   

Gående og 
syklende 
 
 
 

Adkomst fra 
bussholdeplass 
 
Trafikk-
sikkerhet 

Adkomst for gående vil være via dagens gangadkomst fra nord langs Uståsen og langs 
ny adkomstveg fra sør. Gående vil trolig primært bruke Uståsen, da det er lite 
sannsynlig at man vil ønske å gå langt ned i Heimdalsvegen for å gå opp bakkene ved 
Ust. Den nye adkomstvegen kan også benyttes til adkomst og tur-runder i blandet 
trafikk. 

Gangavstand til bussholdeplass i Lisbeth Nypans veg er 800 meter. Det er vurdert at 
gangforbindelser dit er ivaretatt.  

Blandet trafikk i en adkomstveg med lite trafikk vurderes akseptabelt 
trafikksikkerhetsmessig, selv om dette i tilknytning til seremonier med mye besøk kan gi 
utfordringer for gående og syklende langs vegen. 

Naboforhold Selv om hovedadkomst legges til områder sør for gravplassen, vil alternativet likevel gi 
økt ferdsel av gående og syklende langs Uståsen i forbindelse med seremonier. Dette 
kan medføre noe ulempe for naboer i dette området (gjelder alle alternativ).  

Det kan også bli villparkering langs Uståsen dersom noen vil ta korteste kjøreveg til 
gravplassen fra boligområdene på Kattem. For beboere på gården Ust kan det bli 
nærføring og sjenerende trafikk forbi tunet. 
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Grunnforhold Grunnforholdene består av tykke avsetninger av marin leire med flere ravinedaler 
dannet ved bekkeerosjon. Hoveddelen av foreslått vegtrase ligger i faresone for  
kvikkleireskred, og kan dermed bli kostbar og bli krevende å bygge ut. 

 

Samlet 
vurdering 

Alternativet gir en lite lesbar løsning for besøkende fra Kattemsområdet og mange vil 
derfor trolig heller velge Uståsen. Skilting kan avhjelpe dette. Vegløsningen vil ikke berøre 
eksisterende boliger i nevneverdig grad, med unntak av fortausløsning langs Uståsen (alle 
alternativ) og økt biltrafikk forbi boliger på gården Ust.  

 
Krevende grunnforhold i hele området for ny veg kan gi krevende gjennomføring pga lang 
trase i et område med kvikkleire.  
Løsningen legger opp til trafikk gjennom viltkorridor og medfører beslag av god 
landbruksjord, noe som er negativt. Negativ påvirkning på landskapsbilde. 

Grunnerverv: Vil kreve grunnerverv av grunn til veg samt fortau i Uståsen.  

Alternativet anbefales ikke videre utredet.  
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5. KONKLUSJON 

 

I tabellen under vises en oppsummering av konsekvenser for de ulike alternativene 

Tema 1 Uståsen 2 Nordvest via 

Skjetleinskogen 

3 Nordøst via 

Kattemskogen 

4 Sør fra 

Heimdalsvegen 

over Esplykkja  

Overordnet 

sammenheng. 

Forståelig og 

lesbar adkomst 

    

Landskap/ 

grønnstruktur, 

lek og friluftsliv 

    

Naturverdi 

viltkorridor 

    

Landbruk. 

Arealbeslag til 

veg 

    

Kulturminner     

Biladkomst og 

parkering 

    

Gående og 
syklende 

Adkomst fra 

bussholdeplass 

Trafikk-

sikkerhet 

    

Naboforhold     

Grunnforhold     

 

 

Det er innledningsvis i arbeidet funnet fire mulige adkomsttraséer til planområdet. Disse er vist i 
Figur 2.  Adkomstalternativene er vurdert under befaring og opp mot de ulike temaene.  

Alle alternativ inkluderer et nytt fortau langs Uståsen, da dette vurderes å bli en viktig gangadkomst 
uavhengig av vegalternativ for bil. Etablering av fortau berører derfor naboer i Uståsen i alle 
alternativ, men fortauet vil også gi et bedre og tryggere gangtilbud langs Uståsen enn i dag, blant 
annet for skolebarn. 
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Alternativ 1,2 og 3 gir virkning for eksisterende boliger, alternativ 4 berører eksisterende boliger 
minst av de fire alternativene. Ifølge NVEs faresonekart er det en stor kvikkleiresone like sør for 
planområdet, som særlig vil berøre alternativ 4.  

Samlet konklusjon i studien er at Alternativ 2 og 4 har stort konfliktnivå med tema som 
landskap/grønnstruktur, lek og friluftsliv, naturverdier, viltkorridor og landbruk, samt utfordrende 
grunnforhold med kvikkleire. Det anbefales derfor ikke å gå videre med disse alternativene. 

Alternativ 3 kan også være en hensiktsmessig adkomst, men har flere ulemper enn alternativ 1, 
bl.a. på landbruk og grønnstruktur, gir nærføring for kulturminner samt at alternativet berører 
lekearealer i forlengelsen av Kattemskogen. Alternativ 3 anbefales derfor ikke.  

Vi anbefaler å gå videre med alternativ 1, som vi mener løser behovene for gravplassen og som 
med en del tilrettelegging og tiltak kan ivareta tema som er vurdert i studien på en tilfredsstillende 
måte. Det bør nevnes at alternativ 1 vil medføre visse ulemper for naboer i boliggate Uståsen , som 
økt trafikk og  arealbeslag til fortau. God løsning for fortau og tydelige krysningspunkt for gående 
bør derfor være viktig fokus i videre planarbeid. 
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6. TEMAKART BRUKT SOM UNDERLAG FOR VURDERINGER 

De fire alternative vegtraseene er lagt inn på ulike temakart for å vise hvordan adkomstvegene ligger 

i forhold til ulike tema og påvirker disse i ulik grad. Kart som er benyttet som underlag for 

vurderingene: 

• Trondheim kommunes kartportal, www.trondheim.kommune.no/kart  

• Kilden, https://kilden.nibio.no 
• Naturbase, https://kart.naturbase.no/ 

 

Kommuneplanens arealdel  

 

 

http://www.trondheim.kommune.no/kart
https://kilden.nibio.no/
https://kart.naturbase.no/
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Biomangfold og naturverdier 
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Friluftsliv og grønne områder 
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Landbruk 
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Grunnforhold 

 

 

Flomfare 
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Aktsomhetskart kulturminner 

 

Reguleringsplaner mv: 

 

Figur 16 Reguleringsplan for deler av Oust vestre og Oust Østre, gnr. 174/1 og gnr 175/1, Heimdal (planID 
r1081g) 
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Figur 17 Reguleringsplan Kattem, gnr 198/1 Kattemsmyra, gnr 198/75, Kattem 9, gnr 198/102 m.fl. (planID 
r1081e) 

 

 

Figur 18 Reguleringsplan Endring av parkeringsareal vest for østre samleveg, Kattem Oust (planID r1081f) 
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Figur 19 Reguleringsplan Boliggate langs eksisterende Kongsveg på strekningen Sentervegen - Småhusområde 
Kattem Oust (planID r1081n) 

 

Figur 20 Reguleringsplan for boligfelt A og S på Kattem Oust (planID r1081o) 
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Figur 21 Reguleringsplan Oust vestre, del av gnr/bnr 174/1 og 174/10 (planID r20170013) 
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Figur 22: Igangsatt planarbeid jfr Trondheim kommunes kartportal. 

 

 

Figur 23: skråfoto søndre del av Uståsen med snuplass. 

 


