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Elgeseter gate 26, anmodning om oppstartsmøte for igangsetting av privat 

planarbeid  

Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid 
 
Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 18.11.2020 og til møte med Trondheim kommune 17.12.2020.   
 
Planarbeidet gjelder Elgeseter gate 26 og tilhørende kvartal. 
 

 
Planområdet er markert med rød sirkel. 
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Planens navn er Elgeseter gate 26A, 26B, gnr/bnr 404/354, 355 og del av gnr/bnr 404/370, 396, 
398, 413 og 414. 
 
Plankonsulent er WSP ved Oddhild Fausa, Granåsvegen 15B, 7069 Trondheim, 
oddhild.fausa@wsp.com.  
 
Forslagsstiller er Villaservice Vipps AS ved Odd Einar Eriksen, Postboks 2643 Sentrum, 7414 
Trondheim, odd-einar@villaservice.as. 
 
Kontaktperson og saksbehandler på Byplankontoret er Øystein Ask, telefon 92809369, 
oystein.ask@trondheim.kommune.no, og partner er Silje Meslo Lien, 
silje.meslo.lien@trondheim.kommune.no 
 

Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse. 
 
Forholdet til overordnet plan 
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan, men avviker fra 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel blant annet med hensyn til tilgang på tilstrekkelig 
uterom, tosidig belyste boenheter og krav til parkering for sykkel og bil.  
 
Viktige utfordringer i planområdet 
Det foreslåtte utviklingsområdet ligger i et eksisterende, tydelig bykvartal og grenser til Elgeseter 
gate. Nærheten til Elgeseter gate gir utfordringer knyttet til støy, støv og luftkvalitet. Kvartalet 
som ønskes fortettet har 186 boliger i dag. Kvartalet utgjør et areal på cirka 7500m².  
 
Utearealene i bakgården til kvartalet er preget av parkering av biler og har liten kvalitet i 
opparbeidelsen, men har både vegetasjon og store trær.  
 
Kvartalet består av byggeri fra to ulike perioder, henholdsvis jugendbebyggelse fra den første 
urbaniseringen av Elgeseter (1850-1917), mot Magnus den godes gate i sør, og mer modernistisk 
bebyggelse i nord, mot Udbyes gate og Elgeseter gate. Bebyggelsen fra de ulike perioder er 
etablert i henhold til områdets kvartalsstruktur. 
 
Ny bebyggelse må ta hensyn til bokvaliteten i den eksisterende bebyggelsen i Udbyes gate og 
Magnus den godes gate. Dette med tanke på lysinnslipp, innsyn og utsyn, uterom og parkering.  
 
Kvartalet ligger inn mot Elgeseter gate som er hovedinnfartsvei til sentrum fra sør. Dette gir i dag 
en stor grad av støy og luftforurensning fra trafikken inn mot planområdet. Dette setter viktige 
premisser for utforming av boliger i planområdet, og gir arbeidet utredningskrav. Det pågår et 
arbeid med reguleringsplan for Elgeseter gate med hensikt å bedre tilgjengeligheten for 
kollektivtransporten og oppnå økt kvalitet og attraktivitet for gående og syklende. God 
koordinering og godt samarbeid med dette tilstøtende planarbeidet, er viktig for å nå de målene 
som skal ligge til grunn for utvikling av området.  
 

mailto:oystein.ask@trondheim.kommune.no
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NTNU og Statsbygg har en pågående prosess med å regulere for en campusutvikling i området. 
Trondheim kommune vedtok 14. juni 2016 egne Mål for utbygging av Bycampus som skal legges til 
grunn for videre planlegging i Bycampus Elgeseter. Kommunen har mål om å utvikle en attraktiv og 
levende Bycampus, skape et bærekraftig bymiljø og gjennom utviklinga styrke sosial bærekraft og 
folkehelse og i prosessene frem mot dette utvikle samarbeidet. Alle prosjekter i området må sees i 
sammenheng med disse målene. 

Det foreligger et Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter og en 
Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter (VPOR). VPOR beskriver 
planretningslinjer som bør ligge til grunn for utforming av offentlige rom og forbindelser. Den 
beskriver også flere tiltak som må vurderes å bli sikret gjennomføring i forbindelse med et 
reguleringsarbeid i Elgeseter-området.  Det er en viktige utfordring å få til gode gang- og 
sykkelforbindelser og brukervennlig uterom i planområdet. Dette skal hensyntas i utforming av 
planen. 

Området er i kommunens Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi vist som 
et viktig fortettings- og utviklingsområde. Det ble i framtidsbildene vist et eksempel på videre 
utvikling av kvartalet. Dette bør tas med i de videre vurderingene i prosjektet. 

Elgeseter-området er et av flere alternativer som vurderes som lokalisering av ny skole for 
sentrumsområdet. Dette er et langsiktig utredningsarbeid. Det er kapasitet i bydelen med dagens 
skoletilbud. 
 
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan  
 
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet. Mange 
forhold må ivaretas og inngå i det videre arbeidet.   
 
Planområdet 
Ved fortetting i en tett bysituasjon med begrenset tilgang på areal, er behovet for koordinering, 
sambruk og samordning av teknisk og sosial infrastruktur viktige premisser for en planlagt løsning 
som ivaretar en helhetlig og god byutvikling. Rutenettstrukturen i denne delen av Elgeseter gir 
forutsigbare og tydelige rammer for videre fortetting og utvikling. Byplankontoret mener 
planområdet må omfatte hele kvartalet for å kunne ivareta denne helheten i prosessen.   
 
Vurdering av alternativer for bebyggelse i kvartalet 
Byplankontoret mener det er avgjørende for videre prosess at det utarbeides ulike alternativer for 
hvordan kvartalet kan utvikles videre.  Ny bebyggelse kan etableres, men må ivareta bo- og 
uteromskvalitet for både nye og eksisterende boliger i kvartalet. Å utvikle noe nytt i en 
eksisterende bystruktur stiller krav til en god prosess som ivaretar et fremtidig godt naboskap i 
kvartalet samtidig som det sikrer en realisering av byutviklingspotensialet som ligger i området.  
 
Alternativsvurderinger vil innebære å se på ulike alternativer for hvordan man tilfører nye volum 
til kvartalet. Elgeseter har et stort potensial som er i ferd med å konkretisere seg, både som 
Innovasjonsdistrikt og som en del av Bycampus. Det er viktig at utvikling vi planlegger for nå, 
bygger opp om dette målbildet. Kommunens Mål for utvikling av Bycampus bør ligge til grunn også 
i denne prosessen. I tillegg gjelder de planretningslinjer som er vedtatt i Veiledende plan for 
offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter. 
 

https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=10016343399-2-18446955
http://kart5.nois.no/trondheimbraarkiv/getfile.aspx?id=20340083
http://kart5.nois.no/trondheimbraarkiv/getfile.aspx?id=20340103
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/plan-for-sentrumsutvikling/framtidsbilder-trondheim-sentrum-2050-med-sentrumsstrategi
https://drive.google.com/file/d/0Bxahi5lIGLxTXzNkTzFOUHYxaEU/view
https://drive.google.com/file/d/15Nm283WRo0OL4ObgypYRKeaHO9-f134e/view
https://drive.google.com/file/d/15Nm283WRo0OL4ObgypYRKeaHO9-f134e/view
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Vi viser også til kommuneplanens §9.1 der det står at stedskarakter og gode helhetsløsninger skal 
vektlegges i fortettingsprosjekter. Der høy tetthet gir brudd med eksisterende karakter, skal 
utbyggingsprosjekter tilføre nye kvaliteter. Det står også spesifisert at særlig gater og 
uteoppholdsplasser skal ha god kvalitet og at bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at den 
ikke er til hinder for at hele bebyggelsesstrukturen i området omformes med tilsvarende tetthet. 
Dette gir viktige føringer for hvordan man videre utforsker alternativer i kvartalet. 
 
Kvartalet er i dag et møte mellom to ulike planleggingsprinsipper. Bebyggelsen i sør, mot Magnus 
den godes gate, er utformet i jugendstil, og som tradisjonell kvartalsstruktur i fem etasjer, se figur 
A. Denne strukturen baserer seg på bebyggelse helt ut mot gata som frigir uteareal i en skjermet 
bakgård. Bebyggelsen samsvarer med den gatestrukturen som er etablert i Elgeseter-området.  
 
Bebyggelsen nord i kvartalet er planlagt etter rasjonalistiske formgivingsprinsipper, som også 
følger kvartalsstrukturen, men som tillater at et volum, den såkalte “høyblokka”, får stikke over 
den lavere blokkbebyggelsen mot Udbyes gate, se figur B. “Høyblokka” strekker seg opp i høyden, 
noe som frigir mer areal på gatenivå til uteområder for hele kvartalet. “Høyblokka” må derfor sees 
i sammenheng med den samtidige bebyggelsen langs Udbyes gate. Idealet som lå til grunn for 
denne utformingen av volumer og sammenhengen mellom boareal og uteareal er likevel sårbar 
for de støy- og støvkonsekvenser naboskapet til Elgeseter gate over tid har gitt. Dette har gjort at 
de utearealene “høyblokka” frigjorde ikke har fått den kvalitet og bruk som planleggingen for dem 
la til grunn.  

 
Illustrasjonene viser utbygging fra den tidlige urbaniseringen av Elgeseter fra 1850-1917, figur A til venstre, 
og fra den “rasjonalistiske” perioden 1945-1975, figur B til høyre. To perioder med ulik tilnærming til 
formgiving, men begge innenfor den etablerte kvartalsstrukturen. Etter krigen var en ny byggelinje mot 
Elgeseter gate satt, men bebyggelsen ble etablert med et tydelig og åpent uterom rundt “høyblokka” og 
mot gata. 
 
En mulighet for en utvikling av dagens situasjon kan være å følge opp formgivningsprinsippene fra 
den tradisjonelle kvartalsstrukturen, figur A, som lukker kvartalet mot Elgeseter gate i større grad. 
Dette kan skjerme det felles gårdsrommet mot støy og støv fra gata. Dette kan gi større kvaliteter 
for hele kvartalet.  
 
Elgeseter gate 30B ligger i henhold til eldre byggelinje mot Elgeseter gate. Denne byggelinjen ble 
trukket lenger vest i forbindelse med gatebreddeutvidelse og seinere reguleringer knyttet til 
Elgeseter gate. Bystyret har nå vedtatt at bebyggelsen i 30B skal stå. Det bør derfor i prosessen 
avklares hvorvidt det foreligger et utbyggingspotensial i overgangen mellom de ulike byggelinjene 
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fra 30B og dagens “høyblokk”, og hvordan en utvikling av dette potensialet best kan løses. 
Hensynet til jugendgården i Elgeseter gate 30B må gjenspeiles i utforming av planen. 
   
Videre utvikling av planinitiativet må forutsette at nye volumer gis en byggehøyde som bevarer og 
fremmer kvaliteter for utearealet og kvartalet som helhet. Avstand mellom boligblokker på 
motstående sider av felles uteoppholdsareal bør i henhold til kommuneplanens arealdel (KPA), 
være minimum 1,5 ganger bygningenes gjennomsnittlige gesimshøyde. Dette vil ivareta lys og 
kvaliteter inn i bakgården, og bokvalitet for eksisterende boliger i resten av kvartalet.  
 
Hvordan en utvikling av kvartalet konkret gjøres best mulig må utforskes i den videre 
planprosessen. Dette skal skje i dialog med Byplankontoret og med Trøndelag fylkeskommune som 
er vegeier i Elgeseter gate og eier av tilgrensende jugendbebyggelse i 30B.   
 

Boligsammensetning 
I en helhetlig byutvikling må det legges til rette for en blandet boligsammensetning. Dette er 
spesielt viktig på Elgeseter som med den pågående campusutviklinga har et sterkt press på hybler 
og små leiligheter. Vi ser flere steder at dette gir et press på transformasjon av eksisterende 
bebyggelse. Det er for kommunen vanskelig å balansere denne utviklingen. Byplankontoret mener 
derfor at ved nybygg, der man har mulighet til å planlegge helhetlig, er det ekstra viktig å sikre en 
variert boligsammensetning. Dette er i henhold til KPA §29.1. Videre alternativsvurderinger må 
legge dette til grunn. 
 

 
 
Bokvalitet 
Vi stiller spørsmål til om slike små boliger som planinitiativet viser, vil gi tilstrekkelig boligkvalitet. I 
henhold til § 28.2 kommuneplanens arealdel tillates det ikke ensidig belyste østvendte eller 
nordvendte boliger. Den videre utviklingen av prosjektet må etterkomme dette. 
Tegninger i planinitiativet viser blant annet at inngangsdører til leiligheter kolliderer dersom de 
åpnes samtidig, og det vil være trangt å komme inn i stueområdet. Byplankontoret er usikker på 
om viste leiligheter tilfredsstiller gjeldende krav til bredde på rømningsvei og om det vil komme 
dagslys/sol inn i de nederste boligene. Dette må dokumenteres i plansaken.  
 
Det er også spørsmål om skisseprosjektet i tilstrekkelig grad tilfredsstiller krav til universell 
utforming. Dette må sikres dokumentasjon i videre utvikling av prosjektet. 
 
Boliger i prosjektet må utvikles slik at de tilfredsstiller gjeldende støykrav. 
 
Det må beskrives og utredes hvordan ny bebyggelse vil påvirke eksisterende boliger med tanke på 
solforhold på uterom, utsikt og innsyn. 
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Forholdet til byggegrense mot Elgeseter gate 
Byplankontoret mener, nå som det er vedtatt at jugendgården blir bevart, at det ville vært en 
bedre arealutnyttelse å trekke ny bebyggelse nærmere fortauet i Elgeseter gate og utforme et 
større og bedre gårdsrom for alle beboerne i kvartalet. Den fremtidige byggelinjen mot Elgeseter 
gate vil også ha betydning for hvordan gangforbindelse, kjøreveg og metrobusstrasé skal 
gjennomføres i reguleringsplanen for Elgeseter gate. Vi forventer en avklaring på videre prosess 
for dette prosjektet i løpet av 2021. Endelig byggegrense må avklares med gateprosjektet, og med 
Trøndelag fylkeskommune som vegeier.  
 
Barn, unge og fotgjengeres interesser 
Uterom og fellesareal må tilrettelegges slik at det oppleves tilgjengelig for alle beboere, og 
skjermes i størst mulig grad for støy og trafikale forhold. Dette gir behov for å planlegge for gode 
og tilrettelagte fellesareal på bakkeplan. Det bør generelt langs Elgeseter gate og i tilstøtende 
tverrgater, tilrettelegges bedre for myke trafikanter. Dette må sees i sammenheng med det 
pågående planarbeidet for Elgeseter gate, men noe må også påregnes løst i en planlegging for ny 
bebyggelse i Elgeseter gate 26.  
 
Gode gangforbindelser til attraktive målpunkt som Finalebanen, Elgeseter park og Gløshaugen må 
ivaretas i denne planprosessen. Det må i den videre prosessen vurderes om omkringliggende 
infrastruktur i nødvendig grad tilfredsstiller behovet som utløses av nye boliger i området med 
hensyn til tilkomst til viktige målpunkt. Dette kan utløse behov for nødvendige rekkefølgekrav i 
planen.  
 
Ved planlegging i bycampusområdet skal Trondheim kommunes veileder for Gangfremmende 
planlegging legges til grunn. Mer informasjon finnes på nettsiden www.bycampus.no. Vi 
ber forslagsstiller og plankonsulent om å sette seg inn i og å utarbeide planforslaget i tråd med 
dette. Dette vil også legges til grunn i saksbehandlingen. Finalebanen er en nærliggende kvalitet 
for mange boliger i området. Det pågår en prosess med å vurdere skolelokalisering i området. 
Finalebanen inngår som en fantastisk ressurs for området, men også for en potensiell 
skolelokalisering. En fortetting med boliger i området kan derfor ikke redusere sitt krav til egne 
uteareal med grunnlag i nærheten til Finalebanen da dette anlegget allerede har og vil ha stor 
bruk, og dermed begrenset kapasitet.  
 
Renovasjon 
Fremtidige renovasjonsløsninger skal kunne driftes hensiktsmessig. Byplankontoret anbefaler at 
det gjøres en vurdering hvorvidt en ny løsning kan inkludere også noen av dagens boliger og om 
dette kan gi arealbesparelser som frigjør mer areal og øker kvaliteten på uteareal i kvartalet. 
Dagens søppelhåndtering for Elgeseter gate 26 med nedgravde containere er ikke en ønsket 
ordning fra kommunens side. Det ble etter en ulovlighetssak i 2015 gitt dispensasjon for tiltaket. 
For nye boliger må det som et minimum planlegges for mobilt avfallssug. 
 
Vegutforming og adkomst 
Adkomsten til tiltaket skal skje fra Einar Tambarskjelves gate. Det må søkes løsninger i kvartalet 
som ivaretar tilkomst og snumulighet for varelevering til næringsareal, flyttebil og annen 
nødvendig tilkjøring. Det må også sikres oppstillings og kjøremulighet for brann- og 
utrykningskjøretøy.  

https://drive.google.com/file/d/1K1kU-Z7f2rs-Y07Hbse8U7nv5fuvo_N0/view
https://drive.google.com/file/d/1K1kU-Z7f2rs-Y07Hbse8U7nv5fuvo_N0/view
http://www.bycampus.no/
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Fotgjengere som skal til metrobussholdeplassen ved Abels gate må komme seg forbi jugendbygget 
i 30B, der det er et smalt fortau. Planen må sikre at en god forbindelse til metrobussholdeplass kan 
oppnås i forbindelse med realisering. Dette må koordineres med planleggingen av gårdsrommet i 
kvartalet og pågående planarbeid for Elgeseter gate. 

 
Parkering 
Planinitiativet legger ikke opp til parkeringsplasser. Byplankontoret har forståelse for at en med en 
sentral plassering nært metrobusstraseen ønsker å begrense antall parkeringsplasser til fordel for 
å kunne bygge rimeligere boliger. Det må likevel i planforslaget redegjøres for 
parkeringssituasjonen i området og hvilke muligheter for gjesteparkering og langtidsparkering som 
finnes. Byplankontoret anbefaler at prosjektet videre utreder å legge parkering under bakken. 
Prosjektet må legge til rette for HC-parkering samt erstatte dagens parkering for eksisterende 
boliger. Kanskje kan en ny parkeringskjeller også erstatte parkeringsareal i bakgården i dag, noe 
som kan gi bedre tilgang på areal som kan opparbeides som rekreativt uterom i kvartalet. Da kan 
det tilrettelegges for opphold på terrengnivå ved inngangene, jamfør § 14.1 i kommuneplanens 
arealdel. Byplankontoret anser det som riktig å bygge med lavere parkeringsdekning enn kravet i 
kommuneplanens arealdel her på grunn av nærheten til kollektivtransport, sykkelekspressveg og 
Midtbyen, men så lenge det ikke er uterom på bakken, mener vi at parkering skal i kjeller. 
 
Tilrettelegging for sykkel 
Byplankontoret finner det positivt at det tilrettelegges for sykkelparkering i kjelleren. Det bør 
dimensjoneres med tre sykkelparkeringsplasser per boenhet over 70 m², to per mindre boenhet. 
Vi stiller spørsmål ved funksjonaliteten av heis til sykkelparkeringen. Dette bør løses med rampe, 
og kan eventuelt sees i sammenheng med opparbeidelse av bilparkering. 

Samlet plan for uterom og bakgård 
Kommunedirektøren har i tidligere tilbakemeldinger til tidligere versjoner av planforslag etterlyst 
en samlet plan for bakgården ved en videre utvikling av kvartalet. Dette kan gi nødvendig 
samordning og mer effektive parkeringsløsninger under bakken, mindre trafikkareal på bakken, og 
frigi areal og gi bedre kvalitet på uteareal på bakkeplan for hele kvartalet. Vi imøteser at 
tiltakshaver igangsetter en slik prosess. Planinitiativet har som det foreligger utfordringer med å 
på en troverdig måte løse tilkjøring, varelevering, besøksparkering. 
 
Uterommet skal være godt egnet som sosial møteplass for alle aldersgrupper og utformes slik at 
det kan brukes til alle årstider. Trondheim kommunes uteromsnorm legger føringer for variert lek 
til ulike aldersgrupper, og stiller krav til både størrelse for uterom og kvalitet. I KPA § 30.4 stilles 
det krav om at halvparten av uterommet skal anlegges på terrengnivå. Uterom på tak kan inngå 
som del av fellesareal hvis det har universell tilgjengelighet og god fysisk og visuell kontakt med 
omgivelsene, til gangveier, plasser og gater. Dekket må også tåle en jordoverdekning som gjør at 
det kan plantes busker og annen vegetasjon. Det bør også belyses hvordan lokalklimatiske forhold 
som vind og turbulens vil påvirke kvaliteten på et så eksponert areal. Takterrasser inntil 
boligfasader bør tilstrebes da disse oppleves tryggere enn takterrasser på åpne tak.  
 
Bebyggelse, fortausarealer og utearealer med åpning mot Elgeseter gate vil være preget av 
trafikkstøy. Det bør i prosessen vurderes tiltak som kan redusere disse konsekvensene for 
oppholdskvaliteten ute. Lydabsorberende elementer, utforming av fasader og materialer i de 
første etasjene, for å dempe refleksjon av gatestøy, bør vurderes. 
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Universell utforming 
Det bør settes av fellesareal i hver etasje. Dette for å hindre isolering og ensomhet. Små leiligheter 
gir behov for mer fellesareal og tilgang på fellesfunksjoner som for eksempel verksted. Ut fra 
tekniske forskrifter er det krav til at 50 prosent av leilighetene under 50 m2 skal være tilgjengelig 
boenheter. Det skal være trinnfri adkomst til bygningen. Egen inngang til boliger skal være adskilt 
fra næring. 
Det bør legges vekt på orienterbarhet, og at hovedinngang er intuitivt lett å finne. Bør vendes ut 
mot Elgeseter gate. Sykkelparkering bør være lett tilgjengelig.  
 
Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide plan i mer enn ett år, vil saken bli avsluttet 
og planomrisset som ligger i kommunens kartløsning bli fjernet. Det vil bli gitt skriftlig beskjed før 
saken avsluttes. Eventuell ny henvendelse i saken etter dette vil da bli registrert som ny sak. 
 
Krav til komplett planmateriale 
Det er enighet i oppstartsmøtet om at komplett reguleringsforslag skal utarbeides i samsvar med 
Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av private plansaker. Det er viktig at planarbeidet 
belyser og viser konsekvenser for eksisterende boliger i kvartalet. Virkning for boliger og uteareal 
må belyses både gjennom forståelige fotomontasjer, modellstudier og sol- og skyggestudier. 
 
Trondheim kommune har utarbeidet en digital bymodell som kan brukes som underlag for å 
illustrere prosjektet i kontekst. Trondheim kommune har som del av vårt arbeid med å drive 
Innovativ saksbehandling i Bycampus et pågående prosjekt med å samordne digitale modeller av 
alle utviklingsprosjekter i Bycampusområdet. Det er ønskelig at prosjektet også leverer kommunen 
3d-modell av prosjektet innlagt i denne modellen ved innsending av komplett planforslag. Tilgang 
til 3D-modell kan avtales med å ta kontakt med saksbehandler. 
 
Geoteknikk 
Det ble i tidligere planarbeider gjort geoteknisk vurdering i 2017. Denne viser at utbygging er 
gjennomførbar, men vurderingen må oppdateres i henhold til dette planarbeidet av fagkyndig 
kompetanse.  
 
Støy 
Det må utarbeides en støyfaglig utredning som viser at planforslaget vil tilfredsstille KPA §21.3 om 
at boliger i rød støysone skal ha 50 prosent støyfølsomme rom på stille side og minst ett soverom 
mot stille side. Ensidige boliger mot Elgeseter gate vil være i strid med KPA. Det tillates ikke boliger 
med støy over 70 dB på fasaden.  
 

Luftkvalitet 
Det må utarbeides en utredning av luftkvalitet jamfør retningslinje T-1520 og KPA § 22.1. I rød 
sone skal det normalt ikke tillates arealbruk som er følsom for luftforurensning. Det må ved 
unntak fra dette utarbeides en helsefaglig vurdering. Uteareal skal sikres tilfredsstillende 
luftkvalitet. 
 

Vann og avløp (VA) 
Området er berørt av oppstuving av overvann. Dette må det tas hensyn til i videre 
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planlegging. Det må lages en overordnet VA-plan som følger reguleringsplanen til behandling. Det 
foreligger et eget notat med hensyn til vann- og avløpshåndtering som vedlegges dette 
tilbakemeldingsbrevet. 
 

Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i den eksterne 
reguleringsveilederen vår på https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-
eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/ samt vedlagte liste med krav til komplett 
materiale. Fristen begynner ikke å løpe før det er levert materiale i samsvar med kravene i listen. 
 
Med komplett planmateriale skal det alltid følge plankart i digital form. Plankartet må være 
utformet i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3. Forskriften finnes her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861 
 
Planprogram og konsekvensutredning 
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder ikke for dette planarbeidet så fremt ikke 
det etableres det som kan forstås som høyhus. Saker med høyhus skal alltid konsekvensvurderes. 
Høyhus i Trondheim er bygninger over ti etasjer, eller mer enn tre etasjer høyere enn 
omkringliggende bebyggelse. Krav til utredning i saker med høyhus står beskrevet på side 42 i 
”Høyhus i Trondheim” som ligger tilgjengelig på kommunens nettside.  
 
Planbeskrivelsen 
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.  
 
Nullvekstmålet for personbiltransport må svares ut. Trondheim kommune inngikk 25.6.2019 
byvekstavtale med staten, Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune og 
Melhus kommune. Målet med avtalen er at all vekst i persontrafikken skal skje ved gange, sykkel 
og kollektivtransport. Det er derfor viktig å finne løsninger i planforslaget som bidrar til å nå 
nullvekstmålet for personbiltransport.  
 
Gi en kort begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn og 
miljø, herunder folkehelseperspektivet. 
 
Planbeskrivelsen bør også redegjøre for hvordan forslaget legger til rette for og bygger opp mot 
økt attraktivitet i tilliggende byrom som Elgeseter gate, i henhold til kommunens mål for 
Bycampusområdet.  
 
Planbeskrivelsen skal gjøre rede for anleggsgjennomføring og forholdet til tilstøtende planarbeid. 
Det skal også redegjøres for håndtering av støy og støv samt trafikk, behov for riggområde og 
tidshorisont for gjennomføring i anleggsperioden. 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen 
skal omfatte følgende tema: 

 Grunnforhold: Geoteknisk vurdering må oppdateres 
  Støy og støv: 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/veiledere/hoyhus-i-trondheim.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/reguleringsplan/utarbeide-privat-regplan/15_mal-for-planbeskrivelse-2021-01-08.pdf
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 Støy: Planområdet påvirkes av trafikk fra Elgeseter gate. Ifølge Trondheim 
kommunes støykart ligger planområdet i gul, oransje, rød og delvis lilla støysone. 
Rapporten må også omhandle refleksjon av støy fra bebyggelse på den andre siden 
av Elgeseter gate. Det må utarbeides en støyfaglig utredning som viser at 
planforslaget vil tilfredsstille KPA § 21.3 

 Luftforurensing: Mulig forringet luftkvalitet på grunn av trafikk i Elgeseter gate. Det 
må utarbeides en utredning av luftkvalitet, jamfør retningslinje T-1520 og KPA § 
22.1. 

 Infrastruktur: 
 Kapasitet på kommunalt ledningsnett, vannforsyning, brannvannskapasitet, 

renovasjon. Oppdatert VA-notat. 
 Trafikk: Kapasitet på vegnett. Trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

 Kulturminner: Hensyn til jugendgården i Elgeseter gate 30B må gjenspeiles i utforming av 
planen. 

  
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen. 
 
Illustrasjoner 
Planforslaget skal illustreres i tråd med Trondheim kommunes  illustrasjonsveileder for plansaker, 
som finnes her: https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-
2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf  
 
Annet 
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plankart og 
bestemmelser. 
  
Det må legges til rette for at alle parkeringsplasser for bil i nye boligområder skal ha lademulighet, 
enten ved at ladepunkt etableres, eller at det legges til rette for at dette enkelt kan etableres. 
Dette må sikres som krav i bestemmelsene.  
 
Trondheim kommune ønsker å fremme økt bruk av tre gjennom arbeidet med Trebyen 
Trondheim, og ber forslagsstiller vurdere om dette kan være aktuelt i denne planen. Bruk av 
massivtre har blant annet vist stor evne til å redusere klimagassfotavtrykket ved nytt byggeri. 
 
Kommunen oppfordrer til gjenbruk og bruk av miljøvennlige byggematerialer. Ved opparbeidelse 
av offentlige areal skal det søkes løsninger som i størst mulig grad ivaretar bærekraftige 
materialvalg, bør det tydeliggjøres at det skal søkes løsninger som kutter mest mulig 
klimagassutslipp gjennom hele livsløpet. Vi viser til politisk vedtak i forbindelse med behandling av 
“Kvalitet i offentlige rom i Bycampus Elgeseter” 
 
Det skal sikres god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater, ferdselsårer og andre offentlige 
rom. Bruk av svalganger bør unngås, og skal unngås mot offentlige gater.   
 
Samarbeid  
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. 
 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000379254-1-567048
https://drive.google.com/file/d/1gf9mP3nkCO1t1rJGtEfrPR3W06-caHxS/view
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Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget. 
 
Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes, jamfør 
vedlagte adresseliste.  
 
Grunneiere/festere og naboer skal, når de blir direkte berørt, også varsles om igangsetting av 
planarbeid. I denne saken er alle boliger i kvartalet berørt. Nabolister må bestilles via Infoland.  
 
Byplankontoret imøteser en foreløpig prosessplan for det videre arbeidet som også tar med seg 
den prosess og medvirkning planprosessen legger opp til for å involvere eksisterende beboere i 
kvartalet. Plankonsulent/forslagsstiller bør legge opp til å holde åpent digitalt eller fysisk 
informasjonsmøte med borettslag og beboere i kvartalet. Møtet bør fortrinnsvis annonseres 
samtidig med varsel om igangsatt detaljplanlegging.  
 
Behandlingsfrist 
 
Det er enighet om at 12 ukers fristen skal gjelde så fremt planforslaget utarbeides i tråd med de 
råd Byplankontoret har gitt. Om planforslaget som leveres ikke er i tråd med Byplankontorets 
anbefaling vil det kunne være nødvendig for administrasjonen å få en politisk prinsippavklaring før 
planforslaget behandles. 
 

Gebyr 
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagsstiller i samsvar med kommunens 
gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter førstegangs 
behandling av planforslaget. 
 
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Øystein Ask 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Planinitiativ med forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse 
Planomriss på kart i målestokk 1:5000 
Adresseliste for samrådsparter 
Utfylt liste med krav til komplett materiale 
 
 
Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune  
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Fylkesmannen i Trøndelag  
Villaservice Vips AS, Postboks 2643 Sentrum,  7414 TRONDHEIM 
Thommesen arkitektur AS, ,    
 


