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a) Bakgrunn/tidligere plansak 
 

Planområdet ligger i Trondheim sentrum i Elgeseter gate, en av hovedgatene inn mot 
sentrum og Midtbyen fra sør. Området ligger i nærhet til NTNU Gløshaugen, St. Olavs 
hospital, barnehage, friområder/park mm. Området er i dag uregulert og ligger i et 
eksisterende avgrenset kvartal med boligblokker-/bebyggelse mot Elgeseter gate, Einar 
Tambarskjelves gate, Udbyes gate og Magnus den Godes gate. 

Planlegging av Elgeseter gate 26 med formål ny blokkbebyggelse med leiligheter rettet mot 
studenter og 1.gangs kjøpere har pågått siden 2015. Framlegg til detaljreguleringsplan 
(r20160004) ble behandlet i bygningsrådet 07.08.2017. Planforslaget ble ikke sluttbehandlet, 
men fikk full tilslutning på følgende vesentlige punkter:  

- Eiendommen Elgeseter gate 26 er egnet for bynær fortetting 
- Byggehøyde kan tillates inntil 10 etasjer 

Bygningsrådet har med dette vedtaket avklart viktige rammer for videre regulering. 
Utsettelsen av plansaken var begrunnet i pkt. 1 i vedtaket:  

«Forholdet til Elgeseter gate og Jugendgården er uavklart etter fylkesmannens opphevelse 
av rivingstillatelsen som gjør at rammebetingelsene for planarbeidet er uklart. Bygningsrådet 
mener det er viktig å få en snarlig avklaring av planen for Elgeseter gate.» 

 

Det ble i Bystyremøte den 29.10.2020 behandlet et prinsippvalg om riving eller bevaring av 
Elgeseter gate 30B (Jugendgården) der vedtaket ble at Elgeseter gate 30B skal bevares.  

Med denne beslutning er rammebetingelsene for denne plansak avklart og planarbeidet kan 
gjenopptas.  

Vi ber derfor om nytt oppstartmøte. 

 

Andre momenter i plansaken 

I utsettelsesperioden fra 2017 er det blitt arbeidet med grunnlaget til ny behandling, bl.a. 
innenfor tema i punkt 2.- 4. i vedtaket. Dette har blitt ytterligere bearbeidet og vil videreføres i 
reguleringsprosessen. Både signaler fra bygningsrådet og nye moment er blitt innarbeidet i 
prosjektet. Bl.a.: 

 Utarbeiding av nytt konsept med småleiligheter med høy bokvalitet tilrettelagt for 
studenter og 1.gangs kjøpere. Et konsept som bidrar til å dekke et økt behov for 
boliger i det nye campusområdet. 

 Forslag til ny og utadrettet bruk av 1.etg og omkringliggende uteområder – mot gate 
og gårdsrom. Et bidrag til aktivisering av bylivet og økt trivsel. 

 Utforming i tråd med intensjoner for campusområdet og VPOR. Et positivt tiltak til 
oppgradering av offentlige rom langs gateløpet i Elgeseter gate. 

 Nye tilleggsutredninger, bl.a. støyrapport som utvidet grunnlag til plansaken. 
 Bearbeidet konsept i forhold til uteareal. Eksisterende boligblokk på eiendommen har 

bl.a. etablert egen takterrasse siste år. Bearbeidet prosjekt har også takterrasse. 
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Tiltakene mener vi kan bli viktige og positive bidrag til aktivisering og urbanisering langs 
Elgeseter gate – i et samspill med intensjoner for utvikling av campusområdet/VPOR og 
planarbeidet for Elgeseter gate.  

Det må nevnes at det har vært flere eiendommer langs Elgeseter gate som har gjennomgått 
regulering de siste årene, parallelt med planprosessen for Elgeseter gate. Det vises til 
reguleringsprosesser for Elgeseter gate 21 (studenthybler), Holtermanns veg 1-13 og 
Elgeseter gate 10. Dette er prosjekt hvor det nå er igangsatt bygging (Elgeseter gt. 10 
kommer i 2020). 

 

Figur 1: Godkjente reguleringsplaner de siste årene langs Elgeseter gate (merket rød/gul)  

 

b) Formålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med småleiligheter for 
studenter og 1.gangs kjøpere i sørlige del av eiendom 404/354 i Trondheim kommune. 
Forslag til navn på reguleringsplanen er «Detaljregulering Elgeseter gate 26». 

Forslagsstiller ønsker å regulere blokkbebyggelse med høy bokvalitet rettet mot studenter og 
1.gangs kjøpere. Det ønskes utredet 2 alternativ til utbygging i planprosessen; en 
bebyggelse på 10 etasjer og et alternativ på 12 etasjer. Begge alternativene er blitt 
presentert for sentrale politikere i Bygningsrådet. 
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Figur 2: Planområdets beliggenhet i Trondheim sentrum  

 

Figur 3: Oversiktsbilde av eiendommene og kvartalet. 

Boligblokken vil ha en klar miljøprofil med bl.a. valg av bærekraftig materialbruk og etablering 
av «grønne oppholdsrom». Det er tenkt lysgårder som går over flere etasjer mot Elgeseter 
gate med beplantning og klimaskille i bakvegg og med transparens for å tilføre dagslys samt 
gode luftkvaliteter inn i blokka. Enkelte leiligheter kan ha vindu inn mot de grønne lysgårdene 
(se fig. 10). I 1. etg.er det planlagt en næringsdel med utadrettet virksomhet som kan bidra til 
å aktivisere gateplanet og skape kontakt mellom gate og gårdsrom.  
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Eksisterende boligblokk reguleres inn med felles nødvendig atkomst, veiformål og fellesareal 
på hovedeiendom 404/354 og parsell 404/355.  

 

Utbyggingsalternativ 1: 

Det planlegges ny utbygging på ca 5500 m2 BTA med en bebyggelse på 10 etasjer som 
følger den etablerte gatestrukturen og byggelinjene langs Elgeseter gate. Boliger planlegges 
fra 2-10. etg, totalt ca 135 små leiligheter, en næringsdel/kontor/tjenesteyting etableres i 1. 
etg. med henvendelse mot Elgeseter gate samt det legges til rette for en felles takterrasse. 
Det planlegges kjeller for sykkelgarasje og boder.  

 

Figur 4: Plassering av nytt bygg(gult) i kvartalet 

Ny bebyggelse oppleves tilbaketrukket i denne delen av kvartalet pga. posisjonen til 
Elgeseter gate 30B. Det åpner for muligheter som ev. nye plassdannelser langs Elgeseter 
gates vestside der det i dag er få plassdannelser, jf. figur 19: Opphold og møteplasser VPOR 
Bycampus.  

Det ligger et kollektivpunkt for metrobuss like ved eiendommen. Boligblokka vil med dette 
ligge sentralt til i forhold til viktige kommunikasjonsårer for kollektivtransport. Områdets 
sentrale beliggenhet og gode urbane kvaliteter åpner derfor for å kunne aktiviseres 
ytterligere. 
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Figur 5: Boligprosjektet med 10 etg. i bybildet 

 

 

Figur 6: Snitt øst – vest 10 etg.. 
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Figur 7: Forslag til 1. etg./gateplan med felles uteareal for nye boliger og lokaler for utadrettet virksomhet. 

  

Figur 8: Fasade og næringsareal på gateplan 

  Figur 9: Innvendig grønn sone 
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Figur 10: Utsnitt av planløsning og grønn lysgård 

 

Utbyggingsalternativ 2: 

Det ønskes utredet et andre alternativ med en bebyggelse på 12 etasjer. Alternativet har 
samme innhold og funksjonsfordeling som alternativet i 10 etasjer, men har 2 etasjer ekstra 
med boliger. 

Elgeseter gate er under sterk utvikling i en attraktiv bydel under opprusting. Gateløpet vil få 
mer gange- og oppholdskvaliteter og velferdstilbud med nærhet til Campusområdet som er 
under planlegging for å samles/utvides. Dette vil føre til et større behov for boliger i området 
med en økning av studenter, ansatte mfl. En konsentrasjon av boliger i prosjektet med 12 
etasjer vil kunne bidra til økt fortetting og en mer effektiv arealutnyttelse. Vi mener prosjektet 
vil kunne dekke noe av boligbehovet som ventes å øke i bydelen. Alternativet ble nylig 
presentert politiske partier. 



11 
 

 

Figur 11: Boligprosjektet med alternativ 12 etg. i bybildet.  

 

Figur 12: Takterrassen på alternativ med 12 etasjer. 

 

Tomtens størrelse:  

Området er omlag 2,3 daa. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til framtidig 
sentrumsområde. 

 

Figur 13: Eiendommene 404/354 og 404/355 vist med stiplet strek.  
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c) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planen 
 

 

Figur 14: Forslag til planområdets avgrensing - vist med stiplet strek  

Innenfor forslag til planområde ligger det i dag en boligblokk på 10 etasjer i nordre del av 
eiendommen, Elgeseter gate 26A og 26B samt et uopparbeidet område mellom Elgeseter 
gate 26 og 30B. Dette har tidligere ikke har vært benyttet til bebyggelse og framstår som et 
uavklart område i kvartalet i overgangen til Elgeseter gate 30B. Eiendommen 404/355 er en 
mindre parsell i sør som ligger inn mot indre gård.  

Virkninger 

Området langs og rundt Elgeseter gate har de siste årene vært under utvikling, noe som vil 
fortsette i forbindelse med samling av NTNU Campus på og rundt Gløshaugen. Gjennom 
kommuneplanens arealdel er det lagt til rette for fortetting og tilrettelegging for mindre boliger 
sett i sammenheng med økt behov for studentboliger rundt campusområdet. Prosjektet vil ha 
positiv virkning på det økte behovet for studentboliger og boliger til 1. gangs kjøpere i denne 
delen av sentrum. Prosjektet vil i tillegg bidra til Trondheim kommunes hovedmål om å være 
en bærekraftig by med målsetting om å få flere til å reise kollektivt, gå eller sykle. Tomtens 
nære beliggenhet til sentrale kollektivlinjer vil styrke mulighetene for å oppnå målsettingen. 

Den nye bebyggelsen vil bli en videreutvikling av den eksisterende kvartalsstrukturen og 
blokkbebyggelsen i Elgeseter gate 26. Kvartalet vil kunne framstå komplett og med en god 
funksjonssammensetting bolig/næring som vil aktivisere området i en positiv retning. 

Begge alternativene vil i plansaken bli vurdert opp mot Jugendgårdens verdi, både som del 
av et bykvartal, i forhold til byggets antikvariske kvalitet og dets visuelle rolle i gatebildet.  

Planområde for detaljregulering 

Planavgrensning er avklart tidligere. Nødvendig areal for å sikre atkomst fra Einar 
Tambarskjelves gate og ev. tilpassing til plassdannelse langs Elgeseter gate bør tas inn i 
planavgrensningen.  
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d) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 

Arealdisponering 

Planområdet er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel 2012 – 2024 er 
planområdet avsatt til sentrumsformål. Utforming av bebyggelsen vil tilpasses bestemmelser 
i kommuneplanens arealdel. Ifølge bestemmelser og retningslinjer til KPA skal områder for 
sentrumsformål ha en arealutnyttelse på min. 10 boliger pr. dekar.  

Tilgrensende areal mot øst/Elgeseter gate har en pågående reguleringsplan «R20130016 
Elgeseter gate».  

 

Figur 15: Forslag til reguleringsformål  

Parkering/atkomst 

Det er foreslått innkjøring fra Einar Tambarskjelves gate. Det er ikke planlagt nye 
parkeringsplasser. Parkeringsplasser for eksisterende boligblokk beholdes plassert på 
404/355 som i dag. Varetransport er tenkt å gå via Einar Tambarskjelves gate. 
 
Sykkelparkering og boder vil tilrettelegges i kjelleretasje på nytt bygg. 
 

Forutsetninger for planfaglige vurderinger  

Planforslaget skal ivareta bestemmelser vedtatt i kommuneplanens arealdel knyttet til private 
og felles utearealer, både når det gjelder areal- og kvalitetskrav. Utearealer skal sikres 
tilfredsstillende støyforhold.  
 
Ifølge tidligere informasjon om vann og avløp er det mulig med tilkobling til eksisterende VA-
anlegg i krysset Einar Tambarskjelves gate/Udbyes gate vest for planområdet. 

 

Forventede problemstillinger. 

Problemstillinger i planarbeidet vil i hovedsak være knyttet til forurensing (støy, luft). Dette er 
ivaretatt gjennom nye utredninger. 
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e) Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Planområdet ligger i eksisterende sentrums- og boligområde, og det må ses til 
nabobebyggelse, nære områder og helhetlig gateløp når det kommer til utbyggingsvolum og 
byggehøyder.  

Det er i bygningsrådvedtak den 07.08.2017 avklart at byggehøyde kan tillates inntil 10 
etasjer. Byggets volum er relatert til naboblokken i Elgeseter gate 26 og følger bebyggelsen i 
Elgeseter gates hovedlinje. Som ledd i planarbeidet er det gjennomgått mulighetsstudie med 
2 alternativ til utbygging av området/tomta. Begge løsningene er visualisert med foreslått 
volum i 3d. Film av bygget i bybildet er vedlagt planinitiativet.   

 

f) Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Planen berører ikke friluftsområder/grønnstruktur av betydning for nærmiljø, nær 
barnehage/skole eller omdisponering av friområde/lekeplasser. Det ubebygde området har 
ikke beplantning og er vurdert ikke egnet til opphold da det har mangelfulle kvaliteter som 
uteareal. 

Den planlagte bebyggelsen skal være rettet mot mindre boenheter med en klar miljøprofil der 
det ikke er behov for bil eller kollektivtransport for å komme seg fra bolig til sentrum, arbeid 
eller studiested og som ikke vil legge ekstra press på vegstrukturen i området. Det ligger 
kollektivknutepunkt for metrobuss inntil eiendommen som gir gode 
kommunikasjonsmuligheter for beboerne. 

Boligene vil ha en tydelig miljørettet profil og høy bokvalitet. Det tilrettelegges for grønne 
lysgårder som vil heve oppholdskvalitetene for beboerne i den nye blokka i tillegg til felles 
oppholdsarealer på tak og på egen tomtegrunn i gårdsrommet. 

 

g) Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap, omgivelser og 
samfunn 

Tomten 404/354 sin sørlige del er i dag ikke opparbeidet, med unntak av delvis asfaltering og 
et eldre uthus. Tomten ligger åpent mot indre gårdsrom med gjerde mot Elgeseter gate og 
kvartalet framstår uferdig/ikke komplett i avgrensingen mot den sentrale Elgeseter gate.   

Parkeringsplassene på denne delen av eiendommen benyttes ikke av beboere i Elgestergate 
26Aog B eller som et uteareal. Det er ønsket at den ubebygde tomten benyttes til ny 
bebyggelse med stedstilpassede egnede uterom for beboerne og offentlig rom/plass mot 
gate.  
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Figur 16: Ubebygd del av eiendom 404/354 

 

 

 

Figur 17: Prosjektets forhold til nærmiljøet. Inntegnet gangavstand til større lekeområde og grøntanlegg 
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h) Forhold til planer, retningslinjer og pågående planarbeid 

 

Figur 18: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Plassering av det aktuelle området er merket. 

Området er satt av til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger i et 
område med etablerte bymessige kvartaler med boligbebyggelse, næring- og forretning. 
Foreslått formål er i tråd med overordnet plan og føringer.  

Mulig avvik fra kommuneplanens arealdel:  

- Parkering – pga. ingen nye parkeringsplasser 
- Uterom – beregning gjøres i det videre planarbeidet og tilpasses mest mulig krav. 

 

Figur 19: Oversikt over reguleringsplaner i omliggende områder. 
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Det pågår en reguleringsplan for Elgeseter gate med omkringliggende gater som startet opp 
våren 2018 og grenser inn til planområdet i øst og nord. I forbindelse med denne 
reguleringsplanen ble situasjonen for 3 antikvariske bygg avklart i Bystyret den 29.10.2020; 
Elgeseter gate 4, 6 og 30B ble vedtatt bevart. Med realisering av reguleringsplanen for 
Elgeseter gate vil en oppgradering av gateløpet bli realisert. 

Bevaring av Jugendgården vil ikke endre vesentlig foreslått ny utbygging på eiendommen 
Elgeseter gate 26. Ny bebyggelse er foreslått å følge hovedtrekket i gatelinjen til Elgeseter 
gate, i samme posisjon som øvrig bebyggelse langs sørsiden av gaten. Siden Jugendgården 
ligger nærmere gaten vil det bli smal passasje for gående forbi bygget, en løsning som ikke 
bør videreføres. Kvartalet rundt Jugendgården vil få et sprang i gatelivet som kan benyttes 
fordelsmessig til å skape nye byrom for opphold, f.eks. i samspill med planlagt 
næring/service i prosjektets 1. etasje. Gavlen til Jugendgården vil naturlig signalisere en 
overgang mellom gammel og ny bebyggelse og kan inngå som en aktiv vegg i byrommet.  

  

Figur 20: Pågående reguleringsplan for Elgeseter gate og omkringliggende gater. Elgeseter gate 26 markert med 
rød ring. 
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Reguleringsplanen for Elgeseter gate 26 kan bidra til en komplettering av 
framtidsplanleggingen langs Elgeseter gate.  

En annen plan i området er VPOR for Bycampus Elgeseter (veiledende plan for offentlige 
rom og forbindelser) som ble vedtatt i 2018.  

 

Figur 21: VPOR Bycampus Elgeseter – Opphold og møteplasser.  

Denne planen ser helhetlig på området Elgeseter i forbindelse med campusutviklingen og 
angir retningslinjer for en del tiltak i offentlige rom. Den angir retningslinjer for 
reguleringsplaner i området innenfor temaene gang-, sykkel- og kjøreforbindelser, byrom og 
oppholdsplasser, grønne forbindelser og vann og avløp. 

Planen for Elgeseter gate 26 mener vi vil bli et positivt bidrag til å dekke behovet for 
oppgradering av offentlige rom langs gateløpet i Elgeseter gate.  

 

i) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Planområdet ligger innenfor et kvartal med typisk bystruktur. Naboer innenfor kvartalet og i 
bebyggelse på østsiden av Elgeseter gate vil bli berørt av tiltaket. 

Hensynet til kulturminner er avklart. Forholdet til Jugendgården vil vurderes under utredning 
av utbyggingsalternativene. 

 

j) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas 
Det er tidligere utarbeidet en ROS-analyse som vil bli oppdatert under planarbeidet. Denne 
legges til grunn for bestemmelser og utforming av planforslaget. Det er utført en geoteknisk 
vurdering av grunnforholdene. 
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k) Offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart 

Planen ble varslet oppstart i mars 2016. Det må diskuteres på oppstartsmøtet om det er 
behov for nytt varsel. Hvis planen skal varsles på nytt vil det hentes inn nye nabolister. 
Høringsinstanser i forrige varsel om oppstart antas er de samme. 

 

l) Prosesser for samarbeid og medvirkning 
Prosess for samarbeid og medvirkning ønskes diskutert på oppstartsmøtet, men hvis planen 
skal varsles på nytt foreslås følgende som et minimum: 

 Varsel om oppstart av planarbeid 

 Samrådsrunde 

 Planforslag sendes på høring og offentlig ettersyn 

 

m) Vurderingen etter forskrift om konsekvensutredninger 
Det er tidligere avklart med kommunen at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning 
eller planprogram.   

 

n) Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse 
I forbindelse med planarbeidet er det tidligere utarbeidet en ROS-analyse for planområdet. 
Denne vil bli oppdatert og resultatene tas med i planforslaget. Den skal avdekke risiko og 
sårbarhet som kan ha konsekvenser ved en utbygging.  

Forslag til tema i ROS-analysen som bearbeides fra tidligere planforslag: 
- Grunnforhold: Geoteknisk vurdering foreligger. 
- Støv og støy:  

o Støy: Planområdet påvirkes av trafikk fra Elgeseter gate. Ifølge Trondheim 
kommunes støykart ligger planområdet i gul, oransje, rød og delvis lilla 
støysone. Ev. refleksjon av støy på andre side av Elgeseter gate. Ny 
støyutredning er utarbeidet. 

o Luftforurensing: Mulig forringet luftkvalitet pga. trafikk i Elgeseter gate. 
Rapport foreligger fra 2017 og vil oppdateres. 

- Infrastruktur: 
o Kapasitet på kommunalt ledningsnett, vannforsyning, brannvannkapasitet. VA-

notat og vurdering fra Renholdsverket foreligger (2016). 
- Trafikk: Kapasitet på vegnett. Trafikksikkerhet for myke trafikanter.  
- Kulturminner 

o Ingen kulturminner innenfor planområdet, men planområdet grenser til 
jugendstilbygget Elgeseter gate 30B/Jugendgården. 

 

o) Vedlegg 
- Tegninger  
- 3d-visualisering/film. Link: 

https://www.dropbox.com/s/akliyjnsrliwd4q/Elgeseter2020_REV2.mp4?dl=0 
  


