
 
Besøksadresse: 
Erling Skakkes gate 14 

 
Telefon: 
+47 72542500 

 
 
 

 
Organisasjonsnummer: 
NO 989 091 409 

 
Postadresse: 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Byplankontoret 
7004 TRONDHEIM 

 
E-postadresse:  byplan.postmottak@trondheim.kommune.no 

Internettadresse:   
52010/20

    
  
  
Byplankontoret  
 

  

    
    
TAG arkitekter  
Huitfeldtgården, Kjøpmannsgata 14 
 
N-7013 TRONDHEIM 
 

  
 

  

 
 
 

Vår saksbehandler 
Pall Tomasson 

Vår referanse 
20/199-4 (52010/20)    
oppgis ved alle henvendelser 

Deres referanse 
 

Dato 
3.4.2020 

 

Granåsvegen 51 og 51 B,  

Tilbakemelding etter oppstartsmøte 
 
Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 17.3.2020 og til møter med kommunen den 7.11.2019, 13.2.2020 og 
oppstartsmøte 26.03.2020.  
 
Planarbeidet gjelder Granåsvegen 51 og 51B, gnr/brn 49/20 og 49/152.  
 

 
Planområdets plassering i Trondheim 

 

  
Foreslått planavgrensning 
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Plankonsulent er TAG arkitekter, Kjøpmannsgata 14 v/Mette Omre,  meo@tagarkitekter.no  
mobiltelefon 99005303. 
 
Forslagstiller er Godhavn AS v/Gro Brandstadmoen, gro@godhavn.no  
 
Kontaktpersoner på Byplankontoret er Pall Tomasson, pall.tomasson@trondheim.kommune.no , 
mobiltelefon 47441756 og  
 
Elisabeth Schöttler, elisabeth.schottler@trondheim.kommune.no, mobiltelefon 91672711. 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planen er å legge til rette for flere boliger på to eiendommer som i dag er bebygd 
med to eneboliger. Størrelse på tomta er om lag 2.200 m². Det legges til rette for en 
bebyggelsesstruktur bestående av to lameller i tre til fire etasjer, med om lag 22 boenheter og 
parkering under bakken. Bebyggelsesstrukturen bygger videre på strukturen på naboeiendommen 
i øst.  
 
Forholdet til overordnet plan 
Planområdet er avsatt til nåværende boligbebyggelse i Kommuneplanens arealdel 2012-2024. 
Gjeldende reguleringsplan er r431, reguleringsplan for Granås, Høiset og Aasheim, vedtatt i 
bygningsrådet 20.8.2002 
 
Viktige utfordringer i planområdet 
Forbindelser og kjøreadkomst 
Gang- og sykkelforbindelse 
Det er noen konflikter forbundet med kjøreadkomst fra Granåsvegen, fordi det planlegges en 
framtidig gang- og sykkelforbindelse på denne siden av vegen. Granåsvegen har en helning på 
9,4%. Det gir utfordringer med tanke på sikkerhet ved avkjørsel til tomta.  
 
Det bør undersøkes om gang- og sykkelvegen kanskje skulle ligge på andre side av vegen.  
 
Kjøreadkomst til tomta 
Det må sikres god sikt ved utkjøring fra planområdet.   
 
Alternativ adkomst fra Haakon Odd Christiansens veg må utredes. Her kan det være utfordringer 
knyttet til sikkerhet, da den vil ligge i en sving og krysse en snarveg.  
 
Det kan være utfordrende å legge til rette for kjøreadkomst til alle hoveddører. Dette må utredes, 
siden adkomst via parkeringskjeller kan være vanskelig for mindre flyttebiler og handikapbil, som 
krever en viss minimumstakhøyde.  
 
Adkomst for brann- og redningskjøretøy er en utfordring i bratt terreng. Adkomsten må ivaretas i 
planen, og avklares med Brann- og redningstjenesten.  
 
Kollektivtrasé 
De bratte stigningsforholdene i Granåsvegen kan bli en utfordring for fremkommeligheten til 
kollektivtrafikken. Granåsvegen ligger i KPA som fremtidig kollektivtrasé.  

mailto:meo@tagarkitekter.no
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Det bør vurderes om det i framtiden kan bli behov for egen kollektivtrasé i Granåsvegen.  Dette 
bør avklares i samråd med vegeier og AtB.   
 
Behov for avstand fra midten i Granåsvegen til byggegrense må utredes når det gjelder: 

 Bredde på kjørefelt i Granåsvegen 
 Behov for plass til framtidig kollektivfelt 
 Bredde på sykkelveg og fortau 
 Behov for snøopplegg  

 
Tetthet, plassering av bygg og bygningshøyder 
Tetthet og konsekvens for gatebildet i Granåsvegen må utredes. Ny bebyggelse bør ikke stå 
nærmere vegen enn naboboligblokken i øst. Denne er plassert på skrå i forhold til Granåsvegen.  
Det kan virke som høyden kan reduseres noe for å harmonere med strøkskarakteren i gata. Et snitt 
langs Granåsvegen vil vise konsekvensen av foreslått høyde.  
 
Avfallshåndtering 
Boligene innenfor planen skal tilknyttes eksisterende stasjonært avfallssug for restavfall og papir 
som allerede er etablert i forbindelse med utbygging av Granåsen gård vestre og østre.  
 
Eksisterende returpunkter for andre typer av avfall i nærområdet kan brukes. 
 
Nedkast for papir og restavfall skal plasseres maksimalt 50 m fra hovedinnganger og legges på 
punkter i tilknytting til gangvegnettet.  
 
Planbestemmelser må sikre at det søkes om teknisk plangodkjenning før første IG, og at 
avfallsløsningen skal være etablert før brukstillatelse gis. 
 
Bilheis 
Det er noe usikkerhet forbundet med bilheis som foreslått. Det må utredes i samråd med 
Trøndelag brann- og redningstjeneste hvordan sikkerhet er ivaretatt med tanke på rømningsveg og 
lignende. 
 
Skolekapasitet 
Det ser ut til å være ledig skolekapasitet i området for å dekke behovet som vil oppstå ved ny 
bebyggelse. Skolekapasitet må uansett sikres i saken gjennom rekkefølgekrav. 
 
Universell utforming 
Det må utredes godt hvordan UU er ivaretatt i leilighetene og i uterommene. Det må sikres i 
planen at alle boliger får universell utformet tilgang til felles uterom, med spesiell vekt på variert 
lek til ulike aldersgrupper. 
 
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan  
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet.  
 
Følgende råd gis i forbindelse med planarbeidet: 
Utforming av prosjektet  
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 Boliger i første etasje bør ha god kontakt med uterommene og ligge mest mulig på samme 
plan som dette – ikke under, og ikke mer en 0,5 – 1 m over.  

 Det bør vurderes en øvre grense for parkering i området (for eksempel 0,8 plass per 70 m² 
eller per bolig), fordi det er god tilgjengeighet til kollektivtilbud i Granåsvegen, og det er 
gode sykkelforbindelser i området.  

 
Andre forhold:  

 Uteromsregnskap må vises med en prinsippskisse som viser brukbarheten, og en tabell som 
viser forhold til krav i KPA og uteromsveilederen.  

 
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.  
 
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. 
 
Planbeskrivelsen 
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.  
 
Utredningstema som må tas med i planarbeidet 
Trondheim kommune har inngått en ny byvekstavtale med staten og Trøndelag fylkeskommune. 
Målet med avtalen er at all vekst i persontrafikken skal skje ved gange, sykkel og kollektivtrafikk. 
Det er derfor viktig å finne løsninger i planforslaget som bidrar til å nå nullvekstmålet for 
personbiltrafikk. 
 
Planen skal for øvrig grunngis med følgende illustrasjoner og utredninger:  
 3D-illustrasjoner  
 Sol/skyggestudier  
 Grunnforhold/geoteknisk vurdering  
 Vann og avløp, herunder håndtering av overvann (åpne løsninger) 
 Barnehage-/ skolekapasitet  
 Samferdsel (kollektivtrafikk)  
 Grønne områder- relasjoner og tilgjengelighet  
 Klima: hvordan prosjektet er tilpasset lokalklimatiske forhold og bidrar til gode 
 uteoppholdsareraler. 
 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
I ROS- analysen må følgende temaer vurderes med hensyn til konsekvenser for planen: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
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 Trafikksikkerhet 
 Avfallsløsninger 
 Anleggsfasen 

 
Det tas forbehold om at det kan bli flere tema som må vurderes.  
 
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-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-
10-2017.pdf  
 
Det skal lages en samlet detaljert utomhus-/førsteetasjeplan som viser planlagt bruk av 
førsteetasjer og utomhusarealer på bakkeplan ut mot offentlige gater og plassrom, og som viser 
minimum terreng, inklusiv overganger til tilstøtende terreng, gangsoner, oppholdssoner, 
plantefelt, trær, benker, parkering for sykkel og bil, varelevering m.m. Eventuell utomhusplan for 
uterom på tak skal vises sammen med plan for tilhørende etasje.  
 
Det skal lages et fasadeoppriss for alle fasader mot offentlige gater og byrom. Disse skal vise 
minimum antall inngangspartier og vindusflater i første og andre etasje, samt innvendig gulvnivå i 
forhold til gatenivå. Fasadeoppriss skal ta med seg eksisterende bygninger både i øst og vest langs 
Granåsvegen.   
 
Det skal lages et snitt som viser alle overganger mellom bygg og offentlige gater og byrom. 
Forholdet mellom innendørs gulvnivå og tilliggende terreng /gater, samt innhold i byrommene skal 
vises.   
 
Oppriss langs Granåsvegen som viser planlagt bebyggelse - høyder og volumer - sammen med 
tilgrensende eksisterende bebyggelse skal vises. 
 
Eventuell digital 3D-modell med åpne etasjeplan og farger som viser reguleringsformål.  
Det skal i tillegg vurderes i planprosessen om det blir bruk for flere illustrasjoner enn foreslått i 
denne tilbakemeldingen.  
 
Annet  
I denne saken er det viktig å fokusere på arkitektonisk kvalitet i byutviklingen. Det skal legges vekt 
på høy kvalitet og hva nye tiltak kan bidra med for å gjøre denne bydelen til et godt sted/bymiljø.  
 
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.  

  
Det skal sikres god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater, ferdselsårer og andre offentlige 
rom. Fasader mot disse skal være åpne og imøtekommende. Det er viktig at gulv i første etasje 
forholder seg til nivå på gate/byrom utenfor for å skape god kontakt. Parkering tillates ikke 
etablert i bebyggelsen over bakken ut mot offentlige gater, ferdselsårer og andre offentlige rom. 
Bruk av svalganger tillates ikke mot offentlige gater, og bør også unngås ellers i bebyggelsen, 
jamfør Trondheim kommunes veileder for byrom og arkitektur. 
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Samarbeid  
Byplankontoret legger vekt på godt samarbeide også i starten av planarbeidet. Det er viktig å legge 
opp til samråd med offentlige organer som har myndighet i området (Statens vegvesen, Trøndelag 
fylkeskommune og Trondheim kommune), for å avklare hva som skal legges til grunn for diverse 
utredninger. Det er viktig å få avklart med offentlige instanser tidlig hvilke krav som stilles til 
planen.  
 
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart.  
 
Det anbefales å bruke alternative kommunikasjonsformer til fysiske møter for dialog/ 
kommunikasjon med naboer og berørte nå, mens det er strenge restriksjoner på grunn av 
Koronavirus-epidemien.  
 
Grunneiere/festere og naboer skal, når de blir direkte berørt, også varsles om igangsetting av 
planarbeid. Nabolister må bestilles via Infoland.  
 
Plankonsulent/forslagstiller skal, i varslingsbrev til berørte naboer, legge ved så mye informasjon 
at det skal bli mulig for dem å skjønne hva de kan forvente. Dette gjelder for eksempel planskisse 
og volumskisser.  
 
Behandlingsfrist 
Det tas utgangspunkt i 12 ukes frist, når planforslaget er komplett.  
 
Gebyr 
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagstiller i samsvar med kommunens 
gebyrreglement.   
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Pall Tomasson 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
Vedlegg: 
1- Anmodning om oppstartsmøte med foreløpig planbeskrivelse 
2- Tilleggsmateriale til anmodning om oppstartsmøte: en foreløpig illustrasjonsplan 
3- Liste over minimumskrav til komplettmateriale 
4- Adresseliste samrådsparter (overskrevet med gul i lista) 
 
Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune  
Fylkesmannen i Trøndelag 


