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  08.04.2021 
 

 

Njardarvollen 26 og Sunnlandsskrenten 13, gnr 69 bnr 1 og 4 
 

Vi anmoder med dette om oppstartsmøte for omregulering av eiendommene Njardarvollen 26 og 

Sunnlandsskrenten 13. Njardarvollen 26 er i dag regulert til kontor/industri/lager, mens 

Sunnlandsskrenten 13 er regulert til boligformål. Det ønskes nå fremmet en felles plan for 

eiendommene, der arealet reguleres til boligbebyggelse. En nærmere beskrivelse av saken og dagens 

situasjon følger under.  

 

1. Bakgrunn 
Organisering 
Ruta Entreprenør AS og Heimdal Eiendom AS har gått sammen om kjøp, felles utvikling og 

utbygging av eiendommene Njardarvollen 26 og Sunnlandsskrenten 13. Utviklingen vil skje gjennom 

et felles selskap Sunnlandsskrenten AS. Sunnlandsskrenten AS eier alle aksjene i selskapet Brende 

AS, som er hjemmelshaver til eiendommene.  

 

Planforslaget vil bli utarbeidet av Per Knudsen Arkitektkontor AS i samarbeid med Heimdal Eiendom 

AS. Fagutredningene vil bli utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk AS, Dr. techn. Olav Olsen AS, 

Multiconsult AS og Norconsult AS.  

 

Tiltakshaver 

Sunnlandsskrenten AS (org nr 921 043 953) 

v/Børge Grønli (borge.gronli@heimdal.no) og Liv Svare (liv.svare@heimdal.no) 

c/o Ruta AS 

Øvre Flatås veg 12 

7079 Flatåsen 

 

Plankonsulent 

Per Knudsen Arkitektkontor AS 

v/Per Knudsen (pk@pka.no) 

Brattørgata 5 

7010 Trondheim 

 

Eiendomsopplysninger 
Foreslått planområde omfatter følgende eiendommer: 

 

Gnr/bnr  Adresse   Hjemmelshaver   Areal  

69/1  Njardarvollen 26  Brende Eiendom AS  4.064 m2 

69/4  Sunnlandsskrenten 13  Brende Eiendom AS  1.156 m2 

Sum areal         5.220 m2 
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Planområdet med eiendommene 69/1 og 69/4 er markert med rødt på kartutsnitt i målestokk 1:5000 



 
Forslag til planavgrensning er angitt med svart stiplet strek 

 

Planområdet avgrenses av Sunnlandsskrenten i øst, Njardarvollen i nordvest, og naboeiendommene i 

nord og sørvest.  

 

Tidligere hendelser i saken 
Vi gjorde en henvendelse i desember 2020 og januar 2021 ang mulighet for et arbeidsmøte med 

Byplan før oppstartsmøte (saksnr 20/77697). Den 8. mars 2021 ble vi anbefalt å i stede anmode om 

oppstartsmøte direkte.  

 

Formålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i 2-4 etasjer på eiendommene 

Njardarvollen 26 og Sunnlandsskrenten 13. All eksisterende bebyggelse tenkes revet. Dagens 

virksomhet for entreprenør Brende AS på Njardarvollen 26 medfører trafikk av store kjøretøy inn i 

boliggatene og inntil skolen. Brende AS er på flyttefot til nytt og mer hensiktsmessig bygg på Øysand, 

som antas å stå ferdig i løpet av 2022. Det er da rimelig å se på ny og annen utnyttelse av 

eiendommene.  

 

Kommuneplanens arealdel 2012-2024 
Området er vist som eksisterende boligbebyggelse i 

KPA.  

 

For krav til parkering og uterom gjelder 

bestemmelser for ytre sone, men grense for midtre 

sone sneier Njardarvollen 26 i nord.  

 

Området ligger nært inntil bestemmelsesområde 

kollektivåre.  

 
 



Gjeldende regulering 

 
Njardarvollen 26 

Gjeldende regulering er r1016ad, vedtatt 

13.06.1991. Eiendommen er regulert til kontor, 

industri, lager.  

 
Sunnlandsskrenten 13 

Gjeldende regulering er r1016af, vedtatt 

05.11.1992. Eiendommen er regulert til 

boligbebyggelse. Det er i reguleringsplanen vist 

fradelt en boligtomt i hagen.  

 

Byutviklingsstrategien og nullvekstmålet 
I forhold til potensiale for å velge gange- sykkel 

eller kollektive transportformer ligger planområdet 

innenfor det som vurderes av Trondheim kommune 

å ha middels potensiale for miljøvennlig 

transportvalg. Vi mener derimot at det ligger godt 

til rette for miljøvennlige transportvalg.  

 

Planområdet ligger på Nardo, like nord for Nardo 

skole, og 3km i luftlinje fra Midtbyen. En når 

Midtbyen og St Olavs på 15 min på sykkel, og store 

arbeidsplasskonsentrasjoner som Gløshaugen/ 

Teknobyen/Lerkendal/Sorgenfri/Nidarvoll/Sluppen

på under 10 min.  

 

Nardocenteret med et variert tilbud av butikker og 

tjenester ligger under 1km fra planområdet, mens 

det er bare 450m å gå til dagligvare, apotek og 

frisør i Nardobakken. I tilknytning til de kommende 

studentboligene langs Nardovegen planlegges det 

flere servicetilbud som kafe etc.  

 

Det er et godt busstilbud i området med bare 300m i 

luftlinje til holdeplassene Fiolsvingen i Torbjørn 

Bratts veg, og Nardokrysset langs 

Omkjøringsvegen. Holdeplassen Fiolsvingen i 

Torbjørn Bratts veg, betjenes av rute #11 og 22 og 

har til sammen 12 avganger/timen i rush. 

Holdeplassen Nardokrysset på Omkjøringsvegen 

betjenes av rute #15, og har 3 avganger i rush.  

 

Hovedsykkelrute er definert i Torbjørn Bratts veg 

og i Njords veg på sørsiden av Omkjøringsvegen, i 

Trondheim kommunes kart, mens Miljøpakken 

også har anbefalte sykkelruter i Nardovegen og 

Sunnlandsvegen.  

 
Fra Byvekstavtale Trondheimsområdet 2019-2029, 

måleindikatorer for arealutvikling, side 12 

 

 
 



Det er ledig skolekapasitet på både barne- og ungdomstrinnet. Nardo skole (barneskole) ligger rett 

over vegen fra planområdet, og til dagens Sunnland skole (ungdomsskole) er det 900m å gå/sykle. I 

vedtatt handlings- og økonomiplan for 2021-2024 er det satt av midler til realisering av ny Sunnland 

skole, sammen med ny Nidarvoll skole, samt en ny idrettshall. Planlagt byggestart er medio september 

2021, og ferdigstilling vinteren 2023/2024. Dette legger til rette for ytterligere økt boligbebyggelse i 

bydelen. Til ny Sunnland skole vil det være 1,2km å gå/sykle.  

 

Det er barnehage på Nardo skole, og ytterligere 2 stk innen 500m i luftlinje. 

 

Nardo skole har en flerbruksbane innen sitt uteområde. Det er en kommunal lekeplass, Nardo Søndre 

lekeplass, under 200m fra planområdet. Lekeplassen er på ca 2,5 daa. Nissekollen friområde er 500m 

unna, med akebakke, idrettspark, kunstgressbane og flerbruksbane. Det er også et stort friområde like 

nord for planområdet, mellom Njardarvollen og S.P. Andersens veg. Nærmeste treningssenter er i 

Nardovegen 16. I tilknytning til Sunnland ungdomsskole og Nidarvoll skole er det et godt tilbud av 

ballanlegg og aktivitetsflater. Dette vil bli videreutviklet i forbindelse med det nye skoleanlegget.  

 

2. Dagens situasjon 
Planområdet 
Nærområdet er i dag et etablert boligstrøk med blandet boligbebyggelse av eneboliger, rekkehus og 

blokker i 4 etasjer. Nardo skole og næringsbebyggelsen langs Omkjøringsvegen representerer større 

bygningsvolum. Langs Nardovegen skjer det nå en transformasjon, da næringsbebyggelsen der 

erstattes av tyngre bebyggelse med studentboligprosjekter i 5-6 etasjer. Til sammen er det ca 1500 

studentboliger under planlegging og gjennomføring langs Nardovegen.  

 

Dagens bebyggelse på Njardarvollen 26 huser virksomheten til anleggsentreprenør Brende AS. 

Verkstedsbebyggelsen er antakelig oppført på 1970-80-tallet, mens låven antakelig er fra 1930-tallet. 

Bebyggelsen er sliten og dårlig vedlikeholdt. Trafikken av store anleggsmaskiner er ikke ønskelig inne 

i et boligområde og som nærmeste nabo til skole/barnehage. I tillegg til virksomhetens bil- og 

maskinpark er flere campingvogner hensatt på eiendommen.  

 

Njardarvollen 26 er opparbeidet til næringsvirksomhet, og har ingen naturverdier, rekreasjonsverdi 

eller uterom. Boligen i Sunnlandsskrenten 13 er leid ut til et firma, så utearealene der brukes heller 

ikke av barn og unge.  

 

Vegbanen i Sunnlandsskrenten ligger på kote +72 ved innkjøringa til Brende, og stiger til +75 ved 

Sunnlandsskrenten 13. Vegbanen på Njardarvollen ligger på kote +75 forbi planområdet, dvs ca 1 etg 

høyere. Terrenget på gårdsplassen til Brende ligger i dag på kote +72-73.  

 

 
Planområdet er angitt med rød stiplet strek 



 
 

 
 

 



 

Kulturminner i nærområdet 
Låven er registrert med antikvarisk verdi klasse C. 

I følge Trondheim Byleksikon og 

www.strindahistorielag.no ble husene på Nardo 

Søndre ødelagt av brann i 1924. De eneste 

tegninger i byggesaksarkivet for låven viser 

installasjonstegninger for el fra 1942.  

 

Gamle flyfoto ser ut til å vise at deler av låven som 

er registrert med antikvarisk verdi, er oppført på 

1940-50-tallet.  

 

Våningshuset, som i dag er skilt ut til egen 

eiendom, Njardarvollen 24, 69/14, og som også er 

registrert med antikvarisk verdi klasse C, ble 

byggemeldt i 1929. Våningshuset omfattes ikke av 

dette planforslaget.  

 

 

 
1937 

 

 
1957 

Låven er i dårlig teknisk stand, og vanskelig å benytte på en god måte i et nytt prosjekt. Tunet og 

sammenhengen med hovedhuset er også brutt gjennom fradelingen av hovedhuset i 1973, i fradelingen 

av Sunnlandsskrenten 9 i 1999, og adkomstvegene som skiller bebyggelsen.  

 

  
 

http://www.strindahistorielag.no/


Grunnforhold 
Kvikkleiresone 190 «Nardo Søndre» ligger 

sørvest for planområdet, og sonegrensa går 

delvis inn på Sunnlandsskrenten 13. Sonen er 

registrert med lav faregrad. For øvrig er det 

også registrert kvikkleire i retning nordøst, mot 

Nardovegen og Torbjørn Bratts veg.  

 

Fagrådgiver Dr tech Olav Olsen AS har 

gjennomført geotekniske undersøkelser for 

kartlegging av grunnforhold og vurdering av 

egnet fundamenteringsmåte. Det er utført totalt 

seks totalsonderinger og tatt opp prøver av 

løsmassene i to borpunkter. De utføre 

sonderinger og opptatte prøver viser at grunnen 

består av sand med varierende innslag av silt 

de øverste 12 – 18 meterne. Derunder er det en 

overgang til leire som kan være kvikk/sensitiv. 

Sonderingene på tomta er utført ned til 22 – 25   
meter under terrengnivå uten at berg er registrert. Det er installert et piezometer med filter på 6 meters 

dybde. Avlesning utført 03.02.2021 viste at piezometeret var tørt. Dvs. at grunnvannstanden på 

avlesningstidspunktet stod dypere enn 6 meters dybde. 

 

Fagrådgiver Multiconsult AS har gjennomført miljøgeologiske undersøkelser for kartlegging av 

forurenset masse. Det er funnet forurenset masse i tilstandsklasse 2 i tre punkt, og tilstandsklasse 3 i 

ett punkt av i alt 20 punkt. I de resterende punktene er det påvist rene masser (tilstandsklasse 1). Det er 

ikke tatt prøver nært nedgravde installasjoner eller under eksisterende bygg. Det må utarbeides 

tiltaksplan forut for gravearbeidene i forurenset grunn.  

 

Trafikk og støy 
Deler av planområdet ligger i gul støysone, 

primært pga støy fra Omkjøringsvegen.  

 

Dagens virksomhet medfører en del trafikk med 

en høy andel anleggsmaskiner og store kjøretøy. 

Dette er en type trafikk som ikke er ønskelig inn 

i et boligområde, og særlig ikke som nærmeste 

nabo til barneskole og barnehage. Ny 

bebyggelse på eiendommene vil medføre noe 

mer trafikk, men andelen store kjøretøy vil 

reduseres vesentlig. Endringen vil derfor kunne 

vurderes som positiv samlet sett for nærmiljøet.  

 
 



3. Beskrivelse av planinitiativet 

 
 

Planforslaget er i en tidlig fase enda, men vi tenker at den nye boligbebyggelsen blir delt i 5 volumer 

på 2-4 etasjer over terreng. Det tas sikte på ca 80 leiligheter med en gjennomsnittlig størrelse på rundt 

60m2 boareal. Bebyggelsen tenkes organisert som et tun rundt felles uterom på bakken, og med 

optimal orientering i forhold til sol på private balkonger. Uterommet ligger i tilknytning til felles 

uterom for boligfeltet i sør. Organiseringen gir også en åpenhet gjennom feltet; øst-vest slik at det blir 

en visuell kobling som ikke er der i dag mellom Njardarvollen og Sunnlandsskrenten/Nardo skole, og 

nord-sør gjennom det felles uterommet. Det tenkes også en gangforbindelse/snarveg mellom 

Njardarvollen og Sunnlandsskrenten langs nabogrense i nord. Gangforbindelsen tenkes å være kjørbar, 

slik at den kan brukes for flyttebil og brannbil.  

 

Ny bebyggelse tenkes foreløpig lagt med 1 boligplan på +73 mot Sunnlandsskrenten og +75,9 mot 

Njardarvollen. Maksimal byggehøyde for ny bebyggelse tenkes foreløpig til +85,5, dvs ikke vesentlig 

høyere enn låven (møne +84,85) og Njardarvollen 24 (møne +85,03). Mot Njardarvollen trappes 

bebyggelsen (hus 4 og 5) ned i 2 etg mot gata. Likeledes trappes bebyggelsen langs Sunnlandsskrenten 

ned mot sør (hus 1) og mot gata (hus 3).  

 

 
Snitt gjennom hus 1, 2 og 3 langs Sunnlandsskrenten. Eksisterende bebyggelse i Sunnlandsskrenten 9 

til høyre, med Njardarvollen 24 i bakgrunnen, og rekkehusbebyggelsen i Sunnlandsskrenten 15 til 

venstre. Volumet av dagens låve er stiplet med blå strek.  

 

Det tenkes parkeringskjeller under bebyggelsen med innkjøring fra Sunnlandsskrenten. Da 

planområdet ligger sentralt til i forhold til campus og arbeidsplasskonsentrasjoner, har god 

kollektivdekning, og grense for midtre sone sneier planområdet i nord, tas det sikte på en 



parkeringsdekning noe under KPAs krav for ytre sone, foreløpig vurdert til 0,8-1,0 p-plass pr boenhet 

eller pr 70m2 BRA. Foreløpig er innkjøring tenkt i gavl på hus 3.  

 

Nytt uterom for boligene tenkes lagt på +72,8. For uterom tenkes KPAs krav til midtre og ytre sone 

lagt til grunn, dvs 50m2 uterom pr boenhet eller 100m2 BRA. Kravet vil bli løst på felles uterom på 

bakken (ca 1.500m2), balkonger og takterrasser.  

 

 
 

Foreløpige vurderinger av støyrådgiver Brekke & Strand viser at fasade mot Sunnlandsskrenten (dvs 

mot Omkjøringsvegen) vil ha støynivå på 57-61 dB. Boligene her vil derfor være gjennomgående, slik 

at stille side oppnås. Vurderingene viser også at uterommet på bakken vil bli skjermet for støy. 

 

Renovasjon vil bli løst med mobilt avfallssug og nedgravde containere. Plassering tenkes foreløpig 

inne på området, mellom hus 2 og 3. Fagrådgiver Norconsult har gjort en foreløpig vurdering mht 

renovasjonstekniske, veg- og trafikkfaglige forhold, og vurderer dette som beste løsning, da 

plasseringen ligger best tilgjengelig for alle brukerne, anlegget er på egen grunn, og tømming vil 

kunne foregå uten at gående blir direkte berørt. Det vil likevel være uheldig at renovasjonsbil må 

rygge over fortau i Sunnlandsskrenten for å komme til tømmingen, men samtidig er 

Sunnlandsskrenten relativt rett og oversiktlig forbi vendehammeren.  

 

4. Virkninger på omgivelsene 
Trafikk og trafikksikkerhet 
Planforslaget vil medføre noe økt trafikk på Sunnlandsskrenten, men dagens trafikk av anleggs-

maskiner til Brende AS vil falle bort. Samlet sett vil derfor endringen derfor kunne vurderes som 

positiv for nærmiljøet.  

 

Forholdet til nabobebyggelse 
Dagens bebyggelse på Njardarvollen 26 er svært sliten, og utendørslagringa av maskiner og utstyr 

preger området på en negativ måte som er fremmed i et boligstrøk, og medfører uønsket type trafikk. 

En endring til boligbebyggelse med parkmessig uterom vil bygge opp om området som rent 

boligområde. Bebyggelsen er trappet ned mot nabobebyggelsen.  

 



 
Hus 3 sett fra nord i Sunnlandsskrenten. 

Sunnlandsskrenten 9 i forgrunnen.  

 

 
Hus 5 og 4 sett fra sør i Njardarvollen.  

Njardarvollen 30 i forgrunnen.  

 

 
Hus 1 sett fra sør i Sunnlandsskrenten. 

Sunnlandsskrenten 15 i forgrunnen.  

 
Hus 4 og 5 sett fra nord i Njardarvollen.  

Njardarvollen 24 i forgrunnen.  

 

Den nye bebyggelsen vil påvirke solforholdene for nabobebyggelse i nord, Njardarvollen 24 og 

Sunnlandsskrenten 9, selv om dagens låvebygg også kaster skygge på Sunnlandsskrenten 9s uterom. 

Nabobebyggelse i sør og vest blir mindre berørt.  

 

 Dagens situasjon Etter utbygging 

21 mars kl 12 

  
 

21 mars kl 15 

 

 

 

 



 

 

21 juni kl 15 

 

 
 

 

 

 

21 juni kl 18 

 

 
 

 

 

 

5. Planarbeid og videre prosess 
Planprosess 
Vi ser for oss at planforslaget kan følge standard prosess og framdrift.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
I forbindelse med planarbeidet skal det utarbeides en ROS-analyse for planområdet. Denne skal 

avdekke risiko og sårbarhet som kan ha konsekvenser ved en utbygging. ROS-analysen kan evt 

resultere i hensynssoner eller oppfølging i form av krav i detaljplanens bestemmelser.  

 

Foreløpige forslag til tema i ROS-analysen: 

• Skred/rasfare 

Kvikkleiresone 190 «Nardo Søndre» ligger sørvest for planområdet, og sonegrensa går delvis 

inn på Sunnlandsskrenten 13. Sonen er registrert med lav faregrad. For øvrig er det også 

registrert kvikkleire i retning nordøst, mot Nardovegen og Torbjørn Bratts veg. 

• Forurensning 

Støy (planområdet er påvirket av støy fra Omkjøringsvegen) 

Luftforurensning (også fra Omkjøringsvegen) 

Forurensning i grunnen 

Radon 

• Trafikk 

Trafikkproduksjon og trafikksikkerhetsvurderinger, endringer fra dagens 

trafikksammensetning 

Anleggsperioden 



• Infrastruktur 

VA-kapasitet inkl slukkevann 

Kraftforsyning 

 

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 
Det skal utarbeides konsekvensutredning for reguleringsplaner som kan få vesentlig virkning for miljø 

og samfunn, ref forskrift om konsekvensutredninger. I henhold til §6 og vedlegg 1 skal nye 

boligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan, konsekvensutredes. Planforslaget her er i 

samsvar med overordnet plan, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Enkelte tema som kan ha 

virkning på omgivelsene og tiltaket, kan utredes med hensyn på konsekvenser, som for eksempel 

trafikk, støy og grunnforhold.  


