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Felt 
 

 
ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE / IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID _ 
GRANÅSVEIEN 51 OG 51B 

Viser til formøter med byplankontoret 07.11.19 med Pall Tomasson, Elisabeth Schøttler 
og Godhavn, og 13.02.2020 med Pall Tomasson, Elisabeth Schøttler, Godhavn og TAG 
arkitekter. 

Det anmodes herved om oppstartsmøte for reguleringsarbeid for eiendommene gnr/bnr 
49/20 og 49/152.  

Hensikten med planen er å legge til rette for flere boliger på to eiendommer som i dag er 
bebygd med to eneboliger.  
 

 

Kartutsnitt med planavgrensning 

Trondheim kommune 
Byplankontoret 
 

Dato: 20.02.2020 
Vår ref.: Mette Omre 
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Størrelsen på planområdet er ca 2200 m2.  

01. Planområdet / eksisterende situasjon 

Planområdet ligger på Granåsen, 4,4 km fra Trondheim torg, og avgrenses av 
Granåsveien i sør.  Mot øst og sør avgrenses planområdet av nyere leilighetsbygg, og 
mot øst av et mindre småhusområde med eldre bebyggelse.   
 
Planområdet ligger i skrånende terreng med helning mot nordvest fra kote +129 til kote 
+123. Området er i dag bebygd med to eneboliger.  Fra hele planområdet er det god 
utsikt mot nord og vest - mot Tyholt, Bymarka og Fosenalpene.   

På motsatt side av Granåsveien ligger dyrket mark tilhørende Granåsen gård som ligger 
høyere og lengre øst i området. Gården og marka er avsatt som hensynssone 
kulturminne i KPA, noe som vil bidra til en åpenhet og at utsikt mot nord vil 
opprettholdes på lang sikt.  

Langs planområdet, i sør, går det i dag en snarvei som forbinder området med 
omkringliggende boligområder og turdrag mot Estenstadmarka. Dette turdraget er 
videreført nordover langs Øvre Granåslia. I tillegg skal det etableres turdrag sørvest for 
prosjektet Strinda hageby, som leder ned under E6 og mot Brøset.  

Det er gang- og sykkelavstand til marka, ca 2,4 km. Det samme gjelder for 
Charlottenlundhallen som har både innendørs og utendørs idrettsanlegg, ca 2 km og 
Freidigbanen som ligger 1,7 km fra planområdet.  

Bunnpris Angelltrøa og Kiwi Strinda ligger i umiddelbar nærhet til planområdet. 
Nærmeste lokale sentrum er Moholt/Vegamot som ligger 1,6 km unna. Her finner man 
legesenter, apotek, treningssenter, dagligvare mm.  

Planområdet tilhører Åsvang barneskole og Blussuvold ungdomsskolekrets. I henhold til 
Trondheim kommunes kart over skolekapasitet har skolene ledig kapasitet. Det ligger 
flere barnehager i nærområdet.  

Hovedadkomst til området vil skje fra Granåsveien. Det planlegges en fremtidig 
hovedtrasé for sykkel langs Granåsveien. Denne skal ligge på samme side av veien som 
planområdet.     

Buss nr 10 (Rate/Sæterbakken) kjører i Granåsveien, og Sildråpeveien er nærmeste 
holdeplass. Denne ruten har en 10 minutters frekvens i rushtid og 20 minutters frekvens 
i tiden utenom. 

Granåsveien er noe støybelastet og har gul støysone et stykke inn på planområdet.  

Det er ikke registrert kvikkleire, flomsoner, naturverdier eller andre aktuelle tema i 
Trondheim kommunes kartgrunnlag som må hensyntas i planarbeidet.   

 

02. Planforslaget 

Det planlegges en bebyggelsesstruktur som bygger videre på bebyggelsesstruktur på 
naboeiendommen i øst. Dette kan bidra til å opprettholde og forsterke siktlinjer gjennom 
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området, og opplevelsen av sammenheng mellom boligenes uterom. Ny bebyggelse 
kan danne en naturlig avslutning mot eksisterende bebyggelse i sør og øst.  

Det foreslås en bebyggelsesstruktur bestående av to lameller. Den lengste legges langs 
Granåsveien, den andre planlegges som et kortere volum som legges parallelt, men 
lengre mot sør. Slik vil det felles uteoppholdsarealet på bakken skjermes for støy, og det 
vil oppnås en optimal henvendelse for leilighetene og svært gode solforhold, både på 
felles og private uteoppholdsareal.  

Det foreslås at bebyggelsen trappes, både horisontalt og vertikalt. Dette gir god 
bokvalitet med mye lys og utsikt, og også mulighet for uteoppholdsareal på tak. Det 
legges opp til at stort sett alle leiligheter er gjennomgående, og alle har privat 
uteoppholdsareal i form av balkong, markterrasse eller takterrasse. 

Det foreslås at det etableres leilighet også i sokkeletasjen av bebyggelsen mot 
Granåsveien. Dette for å unngå `blinde` fasader og for å få aktivisert bakkeplanet, men 
også for å skape en hyggelig overgang til småhusbebyggelsen i vest.   

For å unngå høye sokler ut mot gata, planlegges bebyggelsen utformet slik at den bidrar 
til liv i gata. Eksempelvis kan dette være uteoppholdsareal, grøntareal kombinert med 
adkomstsone. Uteoppholdsareal her, på tross av støy, kan være en kvalitet for 
beboerne. `Aktivisering` mot gata kan dermed være positivt for de som bor der, men 
også for de som ferdes langs Granåsveien.  
 
Bebyggelsen foreslås i 3-4 etasjer, med en variasjon i leilighetsstørrelser for å 
tilrettelegge for en variasjon av beboere.  
 
All parkering foreslås lagt under bakken, og adkomst til denne skjer via heis.  
Det foreslås at det legges opp til en parkeringsdekning som er lavere enn krav i KPA 
som er 1,2. Illustrasjonsmaterialet viser 1 parkeringsplass per boenhet. 
 
Det foreslås at sykkelparkering i hovedsak legges i den sørligste bebyggelsens 1. etasje, 
i forbindelse med adkomsten til området. Dette vil gjøre det enkelt å bruke sykkel, og 
trygt å parkere sykkelen.  
 
Det legges opp til kun en avkjøring til planområdet fra Granåsveien. Herfra kjører man 
rett inn i bilheisen som forslås integrert i bebyggelsen som ligger langs Granåsveien. På 
denne måten unngås at biltrafikk trekkes inn i boligområdet.  
 
Avkjøringen skal også være tilrettelagt for adkomst for renovasjonsbil og 
utrykningskjøretøy. Det forutsettes vendehammer for renovasjonsbil i deler av 
uteoppholdsarealet. Uteoppholdarealet planlegges i to nivåer, men med universelt 
utformet adkomst mellom disse. 
 

Det vises til vedlagte illustrasjoner  

03. Planstatus og rammebetingelser 

Kommuneplanens arealdel 2012-2024 
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Planområdet er avsatt til nåværende boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  
 
På motsatt side av Granåsveien ligger hensynssone kulturminne 3.5 Granås gård.  
Planområdet ligger i ytre sone i forhold til krav til parkering. Dette betyr krav til 
parkeringsdekning på minimum 1,2 bilparkeringsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser 
per 70 m2 BRA eller per boenhet.  
 
Planområdet ligger i midtre og ytre sone i forhold til krav til uteoppholdsareal. Dette 
betyr et krav på 50 m2 uteoppholdsareal per 100 m2 BRA boligformål eller per boenhet.  
 
Det stilles krav til en arealutnyttelse på minimum 3 boliger per dekar.  
 
Gjeldende reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan for området er r431, reguleringsplan for Granås, Høiset og 
Aasheim. Her inngår planområdet i felt B1, og bebyggelsen innenfor eiendommene er 
vist ned omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen. 
 
I bestemmelsene anføres det at: 
 
`Bebyggelsen skal plasseres som vist på plankartet`. 
 
`Felt B1 (…) skal utbygges med rekkehus / lavblokker med flatt tak, inntil 50% av tillatt 
BYA kan bebygges i inntil 3 etasjer og med maksimal gesimshøyde 11 meter over dagens 
terreng, øvrige 50% av tillatt BYA i inntil 2 etasjer med maksimal gesimshøyde 8 meter 
over dagens terreng, men maksimal gesims/mønehøyde i felt B1 (…) skal ikke overstige 
kote 151….` 
 
Regulert tillatt BYA er tilsynelatende ikke angitt i planen(?). 
 

Byvekstavtalen 
Trondheim kommune (+Melhus, Malvik og Stjørdal), fylkeskommunen og staten 
signerte en ny byvekstavtale 25. juni 2019.  
Det overordnete målet for byvekstavtalen er å sikre at veksten i persontransport tas med 
kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må bidra til å sikre bedre 
fremkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til 
privatbil. Byvekstavtalen skal også bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive 
bysentre og tettsteder.  

I avtalen står det; 
`Arealutviklingen skal skje slik at den underbygger nullvekstmålet. Det innebærer at 
hovedtyngden av arealutviklingen legges til de prioriterte tettstedsområdene. For 
Trondheim skal hovedtyngden av arealutviklingen legges i sentrale byområder, lokale 
sentra og langs hovedårer for høyfrekvent kollektivtransport`.   
 

Handlingsprogram energi og klima 2017-2020 
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Arealutvikling skal skje i forhold til bymiljøavtalen; Under tiltak: areal og transport 
anføres det bla at arealutvikling skal bygge opp under vedtatt rutestruktur for 
kollektivtrafikk og utvikling av kollektivknutepunkt og lokale sentrum. 
 

Trondheim kommunes nullvekstmålet 
Planområdets beliggenhet er vurdert i forhold til Trondheim kommunes utarbeidede 
metode: `Potensial for miljøvennlig transportmiddelvalg – en metode. Boligområder med 
potensial for gange, sykling og kollektivtrafikk`.  
På kriteriene 1, 3 og 4 ser vi at tomta ligger i gul sone på kartene i metodedokumentet, 
noe som gir en total poeng-score på 6 poeng / Middels. 

Dette stemmer med våre målinger på google maps; 

1. 4,4 km fra planområdet til torvet – 3 poeng 
2. 1,6 km m til Moholt/Vegamot lokale sentrum – 0 poeng 
3. 98 m til busstopp i Granåsveien, med 10 min frekvens – 1 poeng 
4. Planområdet ligger 0 m fra fremtidig hovedsykkeltrasè i Granåsveien – 1 poeng 

Dette betyr at poengsummen blir 5, noe som plasserer prosjektet i `Middels`.  

 

Kart byutviklingsstrategi for Trondheim mot 2050 `Potensial for miljøvennlig transportmiddelvalg – en 
metode`. Blå ring viser planområdet. 

 

04. ROS-analyse  

Med bakgrunn i planforslaget legger opp til økt antallet boliger og dermed større 
trafikkbelastning, kan aktuelt tema for ROS-analyse være trafikksikkerhet.   
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Ref. vedlegg 5 i DSB veileder `Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging; 
metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen fra 2017`. 

 

05. Andre fag  

Som del av planarbeidet ser vi at det vil være behov for at følgende forhold må utredes 
spesielt: 

Geoteknikk / Støy / VA 

 

06. Prosess 

Tiltakshaver har et ønske om innlevering av komplett planforslag i juni 2020.  I oppstartsmøtet vil 
det være viktig for oss å diskutere rammene for hvordan vi kan legge opp til en fornuftig prosess og 
fremdrift.  

 

Håper på en snarlig tilbakemelding! 

 

Vennlig hilsen 

 

Mette Omre 
Sivilarkitekt MNAL  
TAG arkitekter Trondheim 
 

 
Vedlegg: 
 
Planomriss på kart i målestokk 1:500 datert 20.02.2020 
Illustrasjoner underlag oppstartsmøte datert 14.02.2020 
 


