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Planområdet 
 
Planarbeidet gjelder Steinan studentby. 
 
Planens navn er Arne Berggårds veg og Edgar B. Schieldrops veg, gnr/bnr 81/56, 57 og 59 med 
flere. 
 
Plankonsulent er TAG arkitekter Trondheim AS ved Mette Omre, telefon 990 05 303, e-post 
meo@tagarkitekter.no og Siri Ursin, telefon 907 08 616 og e-post su@tagarkitekter.as  
 
Forslagstiller er Steinan Holding AS. Kontaktpersoner er Fredensborg Bolig AS ved Vegard Nymo 
Tyldum, telefon 915 22 600 vegard.nymo.tyldum@fredensborgbolig.no og Bolig Norge AS, ved Pål 
Oxaal, telefon 924 49 123, e-post pal.oxaal@bolignorge.no og Nils Hjulstad, telefon 480 46 120, e-
post nils.hjulstad@bolignorge.no. Faktura sendes faktura@heimstaden.no, Stensberggata 27, 
0170 Oslo.  
  
Kontaktpersoner på byplankontoret er Synøve Tangerud, telefon 72 54 27 63, e-post 
synove.tangerud@trondheim.kommune.no og Hanne Nordgård, telefon 72 54 27 29, e-post 
hanne.nordgard@trondheim.kommune.no 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligformål med innslag av forretning, med 
høyere tetthet enn det er i dag.  
 
Steinan studentby består av 30 småhus og to fire-etasjes teglhus. Eksisterende bebyggelse, med 
unntak av teglsteinsblokkene, tenkes revet. I tillegg til teglsteinsblokkene forelås det ny 
bebyggelse i form av punkthus i fem til sju etasjer med parkering i kjeller. Dagligvarebutikk tenkes 
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flyttet og knyttes til et nytt torg. 
 
Forholdet til overordnet plan 
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i gjeldende kommuneplanens arealdel 
(KPA).   
 
Viktige utfordringer i planområdet 

 Det er ikke skolekapasitet i grunnskolen.  
 Bygging her kan utfordre muligheten for å nå målet om nullvekst i biltransporten, på grunn 

av manglende hovedsykkelveg og litt for lang avstand til lokalsenter.   
 Det går en høyspentledning tvers over området.  
 Det er usikre grunnforhold i området. 

 
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan  
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet. Det vil 
være god utnyttelse av eksisterende infrastruktur å bygge her. Men manglende skolekapasitet må 
være løst før utbygging.  Dette forutsetter en endring av skolegrenser.  
 
Planavgrensing 
Det bør vasles planarbeid for et større område enn det som er forslått, slik at man slipper 
tilleggsvarslinger underveis.  
Ved varsling av planoppstart så bør Edgar B. Schieldrops veg langs hele planområdet, deler av 
tilliggende friområde/turdrag langs hele planområdet og Steidalsvegen fram til nummer 1 inngå i 
planområdet. Vestlia bussholdeplass bør inngå i planområdet ved varsling.  
 
Endelig avgrensing av plan fastsettes etter at alle utredninger foreligger.  
 
Skolekapasitet  
Elever fra planområdet vil høre til Steindal barneskole og Hoeggen ungdomsskole. Det er pr. i dag 
ikke kapasitet på barnetrinnet. I området rundt skolekretsen er det pr. i dag ledig kapasitet. For å 
løse kapasitetsproblemet på Steindal skole slik at skolen kan ta imot elever fra planområdet, må 
skolegrensene justeres. En grensejustering er krevende og vil få følger for flere av skolekretsene i 
området. Justeringer må gjøres både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet, noe som gjør en 
eventuell grensejustering ekstra utfordrende. Det vil være fremtidige prioriteringer innen 
skolesektoren som eventuelt bedrer skolesituasjonen her.  
 
Tilfredsstillende skolekapasitet må sikres som krav i bestemmelse til planen.    
 
Byvekstavtalen 
Det må svares hvordan nullvekstmålet for personbiltrafikk kan oppnås. Trondheim kommune 
inngikk 25.6.2019 byvekstavtale med staten, Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune, 
Malvik kommune og Melhus kommune. 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, det vil i hovedsak si gode løsninger for gående, 
syklende og kollektivreisende.   
 
Høyspentledning 
Høyspentledningen som går igjennom området må legges i kabel under bakken. Det må reguleres 
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sikkerhetsavstand på begge sider av kabelen. Sikkerhetsavstanden må avklares med Trønder 
EnergiNett.  
 
Grunnforhold 
Planområdet ligger i det som trolig er en gammel skredgrop. Terrenghelningen bak teglblokkene i 
Arne Bergsgårds veg er på ca 1:2 på det bratteste, som er naturlig rasvinkel for leire.  

NVE’s faregradskart for kvikkleire viser at planområdet ligger delvis innenfor, eller i nærheten av 
flere kvikkleiresoner. Det er også påvist kvikkleire i prøver flere steder innenfor den delen av 
planområdet som ligger utenfor kvikkleiresonene.  

Det er gjort flere grunnundersøkelser innenfor planområdet i forbindelse med tidligere utbygging. 
Trondheim kommune har ikke bruksrett til private rapporter. Trondheim kommune har gjort egne 
grunnundersøkelser langs vestre rand av planområdet og i den bratte skråningen øst for 
planområdet. Topografisk kart, løsmassekart, kvikkleirekart og kart som viser grunnundersøkelser 
kan ettersendes ved behov. 

NVE-retningslinje 2-2011 med tilhørende veileder 7-2014 stiller krav til skredsikkerhet ved 
regulering. Det må gjøres en individuell vurdering av skredsikkerhet for dette planområdet, men 
tidligere utredninger kan inngå som grunnlag i en slik vurdering.   
 
Det må gjøres kartlegging av fundamenteringsforhold. Geoteknisk gjennomførbarhet må 
dokumenteres før høring og offentlig ettersyn av planen.   
 
Gjennomførbarhet må dokumenteres også for eksisterende bygg som skal beholdes, dersom 
høyden her skal økes med to ekstra etasjer.  
 
Følgende krav må sikres i bestemmelsene til planen: 

 § Geoteknisk prosjektering må være ferdig før rammetillatelse gis. Av prosjekteringsrapporten 
skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i 
byggeperioden.  

 
Barnehage 
Boligbebyggelse vil utløse behov for flere barnehageplasser. Det er lav barnehagedekning i 
området.  
 
Deler av planområdet må derfor avsettes til offentlig barnehage, størrelse for seks barnegrupper.  
Ranheimsfjæra nye barnehage på Ranheim kan brukes som et eksempel når planforslaget skal 
illustreres. Tegninger kan bli tilsendt ved henvendelse til Vidar Kvamstad - kommunedirektørens 
fagstab (OU, barnehage).  
 
Trondheim kommunes veileder for utforming og regulering av barnehagetomter bør legges til 
grunn for plassering, størrelse med mer. Den finnes her 
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
byutvikling/byplankontoret/veiledere/barnehageveileder-26.9.17.docx.pdf 
 
Nærmiljøanlegg 
Det er viktig at planen sikrer gode interne anlegg. Et stort antall nye boliger betyr økt bruk av 
eksisterende grønnstruktur. I området er det underdekning på lekeplasser/nærmiljøanlegg, jamfør 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/veiledere/barnehageveileder-26.9.17.docx.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/veiledere/barnehageveileder-26.9.17.docx.pdf
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plan for friluftsliv og grønne områder.  
 
Utbyggingen må derfor også tilføre området rundt noe. Det kan være bidrag i tilknytning til 
skileikområdet ved skitrekket litt lenger nord eller andre tiltak. Planer for tiltak i offentlig 
grønnstruktur skal utarbeides i samarbeid med og teknisk plangodkjennes av Trondheim 
kommune. Byplankontoret er behjelpelig med å avklare hva slike tiltak går ut på.  
 
Det er en sandvolleyballbane midt i studentbyen i dag. Denne bør opprustes eller eventuelt 
erstattes. Anlegget kan reguleres som fellesareal for den nye bebyggelsen. 
 
I skissene til oppstartmøtet er det vist fordrøyning og brannoppstilling ut i tilliggende 
grønnkorridor/ turveg. Slike anlegg må løses innenfor eget område. Den offentlige turvegen forbi 
området bør bestå som i dag.  
  
Det er positivt med tverrforbindelser gjennom området som kobles til turdraget. Disse bør 
tilpasses og gi en fornuftig avslutning inn mot turdraget. 
  
Byggegrensene i planen mot friområdet må være minst fire meter.   
 
Forretning 
Det bør være en matbutikk på inntil 2000 m2 i området. Det vil være i tråd med nullvekstmålet.  
 
Støy 
Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone. En omgjøring fra studentby til boligområde vil 
gi økt trafikk. Med planmaterialet må det følge en støyutredning. Eventuelle behov for støytiltak 
må sikres som krav i bestemmelsene. Bebyggelsen må utformes i tråd med bestemmelser for støy 
i KPA.  
 
Antikvariske forhold  
Det er ingen direkte kulturminneinteresser innenfor planområdet, men planområdet ligger nært til 
Risvollan hensynssone. Ny bebyggelse må ta hensyn til Risvollan borettslag med antikvarisk 
registrering.  

Utredninger for landskapsvirkning må foreligge før høyde på bebyggelsen fastsettes. 
 
Det er viktig at grøntbeltet mellom planområdet og Risvollan blir ivaretatt som buffer til 
hensynssonen. 
 
Avfallsløsning 
Det er krav om stasjonært avfallsug når det blir flere enn 300 boliger. Det må følgelig innarbeides 
krav i bestemmelsen, om at bebyggelsen tilknyttes stasjonært avfallssug.  
 
Stasjonært avfallssug må dimensjoneres for både ny bebyggelse og eksisterende blokker som skal 
bevares.  
 
Det må settes av plass for terminalbygg i planen. Det må være god og trafikksikker 
manøvreringsplass for terminalbygget.  
 
Det må settes av plass for returpunkt for de avfallsfraksjoner som ikke kan gå i avfallssuget og for 



Side 6 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Byplankontoret 

Vår referanse 
20/32286 

Vår dato 
9.5.2020 

  
44406/20

felles løsning for farlig avfall. Næringsavfall må løses innendørs.  
 
Det kan gis midlertidig avfallsløsning for 50 boenheter, før stasjonært avfallssug er på plass.  
 
Trafikk 
Med planforslaget må det følge en trafikkutredning inklusiv en detaljert vegplan. Detaljert vegplan 
må inneholde plan- og profiltegninger (horisontal- og vertikalgeometri med lengdeakse).  
   
Trygge gangforbindelser og trygg skoleveg må ivaretas, også under bygge- og anleggsfasen.  

Gang- og sykkeltrafikk bør adskilles som sykkelveg med fortau når det er over 15 gående og 
syklende i den travleste timen.  

Interne atkomstveger skal være felles (private). Innkjøring til parkeringskjeller må utformes med 
god sikt og utforming.  
 
Trøndelag fylkeskommune har spilt inn til Miljøpakken ønske om ny bussveg mellom Vestlia og 
Othilienborg. Forprosjekt er ikke startet opp i kommunen, men en aktuell trasé kan være langs 
høyspentlinja. Planforslaget bør ikke være til hinder for å realisere dette. Byplankontoret vil kunne 
være behjelpelig med avklaringer knyttet til dette.  

Vestlia snuplass er ikke dimensjonert for leddbuss, og trenger dermed omregulering for å kunne gi 
økt kapasitet på strekningen. Det er viktig at det legges opp til gode løsninger for 
kollektivtrafikken.  Det vil være et godt tiltak for å nå nullvekstmålet.  
 
Sykkelparkeringer bør tilbys både nær hovedinnganger på bakkeplan og innendørs i boder eller p-
kjeller. Det må også settes av plass for sykkelparkering ved butikk og torg.  
 
Det må legges opp til trafikksikker varelevering for butikk.  
 
Tilliggende turdrag 
Det er positivt at det legges opp til tverrforbindelser inn i turdraget. Tverrforbindelsene må 
tilpasses eksisterende turveg. 
 
Det må legges fram illustrasjoner som viser overgangen mellom byggeområdet og turdraget i hele 
planens lengde.  
 
Det må reguleres byggegrenser på minimum fire meter langs turdraget, slik at deler av turdraget 
ikke blir privatisert og vedlikehold og framtidige bygningsarbeider kan skje på egen tomt.   
 
Universell utforming 
Det bør legges opp til universell utforming i hele planen. Orienterbarhet er viktig. Med planen må 
det følge en kotesatt utomhusplan som viser fremkommelighet. 
 
Det må redegjøres for bokvalitet og brukskvalitet for de minste boenhetene (33 m2). 
 
Det bør vurderes avsatt fellesareal i første etasje i noen av byggene, for å gi mulighet for sosial 
kontakt og forhindre isolasjon. Det bør også vurderes noen familieboliger på bakkeplan.  
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Kategoriboliger 
Det er behov for kategoriboliger i området, enten ved bruk av eksisterende bygninger eller nye 
tomter. Det egner seg for slike boliger sør i dette området, da de bør ligge tilbaketrukket og 
skjermet ved turdraget og nær kollektivtransport. Det er også positivt med gjenbruk av 
eksisterende bygningsmasse.  
 
Vi ber om at det vurderes mulighet for slike boliger i planen. Utgangspunktet er at det settes av 
1,5 – 2 dekar tomt til formålet. Byplankontoret vil kunne være behjelpelig med å avklare mulighet 
for kategoriboliger i planen.  
 
 Vann og avløp 
Det må følge en overordnet VA- plan med planmaterialet.  
 
Kapasitet for brannvann må utredes. Krav til slokkevann er: 

 Småhusbebyggelse -20 l/s 
 Annen bebyggelse - 50 l/s 

 
Overvann må fordrøyes jf krav i Trondheim kommunes VA- norm, vedlegg 5.  
 
Overordnet vann- og avløpsplan må redegjøre for hvordan eksisterende flomveger, samt 
utbredelsen av disse blir tatt hensyn til i planen.  
 
Det må tas hensyn til eksisterende VA- anlegg slik at de ikke kommer i skade i anleggsfasen (ved 
for eksempel oppfylling av masser, transport med mer). Behov for drift og vedlikehold må sikres.  
 
Følgende krav må innarbeides i bestemmelsene: 

 Forprosjekt for hele feltet for vann og avløp må foreligge før teknisk plangodkjenning for 
første felt kan godkjennes.  

 For hvert felt skal det før igangsettingstillatelse foreligge godkjent teknisk plan for vann og 
avløp. 

 
Bebyggelsesstruktur 
Det bør følge en redegjørelse for valgte bebyggelsesstruktur.  
 
Bebyggelsesstrukturen må utformes slik at det blir tilfredsstillende støyforhold innenfor gul 
støysone jamfør kapitel 21 i kommuneplanens bestemmelser. 
 
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 reguleringsplaner.   
 
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/ og i vedlagte liste med krav til komplett 
materiale.  
 
Fristen begynner ikke å løpe før det er levert materiale i samsvar med kravene i listen. 
 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/
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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 på 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.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen. 
 
Det er enighet om at analysen skal omfatte følgende tema:  

 Geoteknikk  
 Skredsikkerhet 
 Trafikksikkerhet 
 Brannslokkevann 
 Flomsikkerhet 

 
Illustrasjoner 
Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for reguleringsplaner, 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 
 
Annet 
Det bør ved alle parkeringsplasser for bil etableres mulighet for at elbiler kan lades, enten ved at 
ladepunkter etableres, eller at det legges til rette for at dette enkelt kan etableres. Dette bør 
sikres som krav i bestemmelsene.   
 
Trondheim kommune 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 må sikres god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater, ferdselsårer og andre offentlige 
rom. Bruk av svalganger mot Arne Berggårds veg og tilliggende offentlig friområde/turveg må 
unngås, jamfør Trondheim kommunes veileder for byrom og arkitektur.   
 
Dersom det blir stillstand i planarbeidet 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. 
 
Samarbeid  
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. 
 
Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes, jamfør 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
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vedlagte adresseliste.  
 
Grunneiere/festere og naboer skal, når de blir direkte berørt, også varsles om igangsetting av 
planarbeid. Nabolister må bestilles via Infoland.  
 
Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget. 
 
Behandlingsfrist 
Det er enighet om at det skal avtales en egen behandlingsfrist når planforslaget er komplett.  
 
Gebyr 
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret i samsvar med kommunens gebyrreglement til Steinan 
Holding AS. Fakturaadresse er Stensberggata 27, 0170 Oslo. Faktura kan sendes 
faktura@heimstaden.no. 
 
Kommunen sender faktura etter første vedtak.  
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Synøve Tangerud 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
Vedlegg 
Planinitiativ, beskrivelse 
Vedlegg til beskrivelse, illustrasjoner 
Planomriss på kart i målestokk 1:5000 
Adresseliste for samrådspartnere 
Utfylt liste med krav til komplett materiale 
Utfyllende vann- og avløpsinnspill 
 
Kopi 
Trøndelag fylkeskommune  
Fylkesmannen i Trøndelag  
Fredensborg Bolig AS ved Vegard Nymo Tyldum 
Bolig Norge AS ved Pål Oxaal 
Bolig Norge AS ved Nils Hjulstad 
Tag Arkitekter AS ved Siri Ursin

mailto:faktura@heimstaden.no

