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Anbefalt oppstart av reguleringsplanarbeid for Bergheimsvegen 26 
 
Vi viser til materiale mottatt 8.12.2020 og til møte med kommunen 14.1.2021.    
Planarbeidet gjelder Bergheimsvegen 26. Planens navn er Bergheimsvegen 26. 
  
Plankonsulent er pka ARKITEKTER v/Per Knudsen, e-post pka@pka.no, Brattørgt. 5 
7010 Trondheim. 
  
Forslagsstiller: Boligbyggelaget TOBB AS v/Ole Jermstad, telefon 91 78 16 49 - 73 83 16 05, e-post 
oj@tobb.no 
 
Kontaktpersoner på byplankontoret: 
Hanne Nordgård, telefon 72 54 27 29, e-post hanne.nordgard@trondheim.kommune.no  
Kjersti Angelsen Rinbø, telefon 72 54 27 43, e-post kjersti.rinbo@trondheim.kommune.no 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal. 
  
Forholdet til overordnet plan 

Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i 
overordnet plan. Området er avsatt til eksisterende 
boligbebyggelse. 
 
Området grenser til grønnstruktur og offentlig formål. 
 
 
 
 
 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel.  
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Viktige utfordringer i planområdet 
  

 Tilgrensende grønne områder 
 Støy 
 Terrengtilpasning,  
 Adkomst, trafikksikkerhet forbi barnehagen 

  
Skolekapasiteten er tilfredsstillende i området. Området sokner til Åsvang barneskole og Hoeggen 
ungdomsskole som begge har ledig kapasitet. 
  
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan 
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet. 
  
Vi har følgende råd for det videre arbeidet: 
  
Overordna grønne områder 
Planområdet grenser mot et større friområde mot nord og nordøst. Områdene er del av en 
sammenheng som skal ivaretas i henhold til kommunens Plan for friluftsliv og grønne områder.  

  
I gjeldende reguleringsplan er arealet mot nord 
avsatt til friområde med bestemmelse om 
etablering av turveg/skiløype. Denne er i dag 
opparbeidet som regulert. Planarbeidet trenger 
ikke legge til grunn ny skiløype/turveg her, men 
grønnstrukturformålet må opprettholdes.  
 
I tilgrensende grønnstruktur er det flere stier som 
fører til et større nett av turveger mot Dragvoll og 
Estenstadmarka. I dag er det en sti som går 
gjennom planområdet til friområdet i nordøst. Vi 
ber om at det ses på tilkobling fra Bergheimsvegen 
(ved nr. 26) til turvegen på nordsiden og videre til 
gang- og sykkelvegen langs Jonsvannsveien. Denne 
må inkluderes i reguleringsplanen og det må 
vurderes hvorvidt denne forbindelsen kan bli 
universelt utformet. Stien benyttes blant annet av 
barnehagen i dag og er viktig for deres tilgang til 
friområdet. En utbedring av denne vil også være 
positivt for beboere i området og andre brukere 
ved å gi en bedre forbindelse til friområdet og 
turvegene her. 
  
Friområdet må også ivaretas ved at byggegropen 
ikke må komme for tett på, og midlertidige rigg og 
anlegg må ikke legges på de grønne arealene. 
Dette har betydning for hvor nært bebyggelsen kan 
plasseres grønnstrukturen 
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Gange, sykkel og kollektiv 
Det må synliggjøres attraktiv, trygg og god tilgjengelighet for gange og sykkel, herunder til 
nærmeste lokalsenter.     
 
Planinitiativet illustrerer en trapp fra prosjektets uterom og ned mot gang- og sykkelvegen langs 
Jonsvannsveien. Denne vil gi en kortere veg til blant annet bussholdeplassene. Boligene i bakkant 
av nr. 26 kan også ha nytte av en slik forbindelse. Det er lite trolig at denne skal reguleres til 
offentlig bruk, men forbindelsen bør vurderes i reguleringsarbeidet for å få drøftet dette. Det bør 
også være mulig å trille vogn eller sykkel opp. Forbindelsen som beskrevet under Overordna 
grønne områder, kan vurderes i tillegg til denne trappa eller som en erstatning. 
 
Gangforbindelser til metrobussholdeplassen må beskrives. Det må etableres fortau langs den 
private delen av Bergheimsvegen ut til krysset, slik at det gir en kobling mot gangtilbudet på 
vestsiden av Bergheimvegen, og med det et sammenhengende tilbud frem til 
metrobussholdeplassen. Planområdet må inkludere krysningspunktet over Bergheimsvegen.  

Adkomst og renovasjon 
Med økt trafikk forbi barnehagen må trafikksikkerhet ha særlig fokus.  

Det er ikke helt samsvar mellom regulert vegkorridor i gjeldende reguleringsplan og eksisterende 
veg.  Adkomst og eiendomsforhold må sees i sammenheng og avklares i planen. 
 
Renovasjonsløsning får betydning for adkomst og snuarealer. Det må illustreres sporing for dette. 
Det bør vurderes å samlokalisere plassering av renovasjon med barnehagen.  

For å unngå rygging med lastebiler forbi barnehageporten ved varelevering, flytting og renovasjon, 
bør det etableres en snuplass på egen tomt. Oppstilling og manøvrering av brannbil må også 
avklares.  

 
Støy 
Området er støysatt. Støyskjermen ved Jonsvannsveien vil ikke hjelpe oppover i etasjene. Det må 
utarbeides en støyrapport med punktverdier på fasade. Kommuneplanens arealdels krav i § 21.2 
må imøtekommes.  

Vann og avløp 
Forhold som krever spesiell fokus i denne planen: 

 Eksisterende VL 600 nord for planområdet. 
 I henhold til VA-norm skal hensynsone for VL 600 være > 6 meter. På kart er avstanden 

målt til 9 meter. Dette vil kreve nærmere undersøkelser, og ekstra ivaretakelse av VL. 
  
Viser til vedlegg for utdypende innspill knyttet til vann og avløp.   

 
Geoteknikk 
Det er ikke gjort grunnundersøkelser inne på området. Nærmeste undersøkelser viser fast grunn. 
Løsmassekartet viser morenegrunn. Terrengarbeider må følges opp på grunn av bratt terreng. Det 
vurderes å ikke være behov for geoteknisk vurdering i planfasen eller dokumentasjon av 
gjennomførbarhet.  
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Kommentarer til utforming, med utgangspunkt i planinitiativet 
Ut i fra hensynet til tilgrensende grønnstruktur og nabobebyggelsen i sør, behov for etablering av 
snarveg fram til friområdet i nord, tilgjengelighet og manøvreringareal for renovasjon, m.m., virker 
tettheten i prosjektet å være for høy.  

Boliger i sokkel vil være ensidige og i hovedsak nordvendt. Bokvalitet i disse boenhetene må 
ivaretas. Uterommet må utformes med en klar funksjon. Det må hensynta fremkommelighet og 
orienterbarhet. Det må være direkte gangadkomst utenfra til hovedinngang. Tilfredsstillende 
stigningsforhold til avfallshåndtering på sikres. 

Ved etablering av en gangveg forbi leilighetsbygget i friområdet mot nord, vil det av estetiske 
grunner ikke være ønskelig med en svalgang mot denne. 
 
Størrelse på boenhetene bør planlegges og vises med m2, ikke kun antall rom. Det bør stilles krav 
til tilgjengelige boenheter, dvs. fremme flest mulig boenheter over 50 m2. 
 
Planavgrensning 
Areal helt fram til Bergheimsvegen, inkludert kryssing av denne må tas med i planområdet. Vi ber 
om at arealet til og med turvegen i friområdet i nordøst blir med i varsel om oppstart slik at 
tilrettelegging av denne avklares gjennom planarbeidet. 
  
 
Fremdrift i planprosessen 
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. 
  
Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i vår eksterne 
reguleringsveileder 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. 
  
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 



Side 5 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Byplankontoret 

Vår referanse 
20/66687 

Vår dato 
04.02.2021 

  
11678/21

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. 
  
Det må redegjøres for anleggsperioden, inkl. trafikk, støv og støy, behov for riggområde, 
tidsaspekt m.m. 
  
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen 
skal omfatte følgende tema: 

     Trafikksikkerhet 
 Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy 
 Flomveger 
 Ledningsbrudd for vannledninger med innvendig diameter 300mm og større, analysen må 

gjelde både anleggsfasen og driftsfasen og utarbeides i samråd med og godkjennes av 
Trondheim kommune ved Kommunalteknikk før reguleringsplanen legges ut til offentlig 
høring. Følgende tema må vurderes: 

 forsyningssikkerhet (herunder koordinering av andre tiltak som berører ledningens 
forsyningsområde) 

 sikker flomveg for vann fra ledningsbrudd 
 fare for utvasking av store mengder masser ved ledningsbrudd 
 plan for å ivareta ledning i anleggsfasen 
 tiltak for å ivareta ledning i driftsfasen pga. eventuelt endret belastning som følge 

av prosjektet 
  
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen. 
  
Illustrasjoner 
Planforslaget skal illustreres i tråd med vår 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 plan og 
bestemmelser. 
  
Jamfør sak 31/19 i Formannskapet 12.2.2019, må det 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.   
  
Kommunen ønsker å fremme økt bruk av tre gjennom arbeidet med Trebyen Trondheim, og ber 
forslagsstiller vurdere om dette kan være aktuelt i denne planen. 
  
Kommunen oppfordrer til gjenbruk og bruk av miljøvennlige byggematerialer. 
  
Det skal sikres god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater og ferdselsårer. 
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Kommunen oppfordrer til massebalanse og gjenbruk av masser innenfor planområdet. 
  
Samarbeid 
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. 
  
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. Nabolister må bestilles via Infoland. 
  
Behandlingsfrist 
  
Det er enighet om at 12 ukers fristen skal gjelde. 
  
Gebyr 
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagstiller i samsvar med kommunens 
gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter førstegangs 
behandling av planforslaget. 
  
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Hanne Nordgård 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Notat – vann og avløp 
Adresseliste for samrådsparter 
Utfylt liste med krav til komplett materiale 
 
 
Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune  
Fylkesmannen i Trøndelag  
 


