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Felt 
 

 
ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE / IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID _ 
STEINAN 

Viser til formøte med byplankontoret 12.12.19, med Ingrid Risan, Hanne Nordgård 
og Asma Al-Shamkawy. Det anmodes herved om oppstartsmøte for 
reguleringsarbeid for eiendommene gnr 81 / bnr 10, 56, 57, 59, 153, 154, 155 og 
156.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse samt noe 
næringsbebyggelse/forretning.  

 

Kartutsnitt aktuelt planområde 

Trondheim kommune 
Byplankontoret 
 

Dato: 05.02.2020 
Vår ref.: Mette Omre 
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Størrelsen på planområdet er ca 73 daa.  

01. Bakgrunn  

Fredensborg Bolig AS og Bolig Norge AS avholdte i fjor høst arkitektkonkurranse for 
forslag til utvikling av området. Vi deltok, som et av tre arkitektkontor, og vant 
konkurransen november.  Konkurranseforslaget danner grunnlag for detaljplanen. 
Det ble i desember 2019 avholdt et formøte med byplankontoret.  

 

01. Planstatus og rammebetingelser 

Kommuneplanens arealdel 2012-2024 
Planområdet er i hovedsak avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. Deler av 
området er avsatt til eksisterende grønnstruktur, og område i sørøst er vist som 
fremtidig grønnstruktur,  
 
Planområdet grenser opp mot hensynssone kulturminne 5.1 Risvollan.  
 
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 6 boliger per dekar.  
 
Gjeldende reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan for området er r322, Steinan 1 og deler av eiendommen 
Steinan øvre, Steinaunet, Kveldsol og Blaklieggen, stadfestet i 26.01.1989.  
 

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`.   
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Handlingsprogram energi og klima 2017-2020 

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. 

 

02. Eksisterende situasjon 

Planområdet ligger i en nedsenkning i landskapet. Det er noe utsikt mot fjorden helt 
øverst i planområdet. En brattere skråning ligger som en rygg i området i øst, mot 
Steinanveien. Sørvest langs planområdet ligger et stort frodig grøntdrag som knytter 
området opp til Estenstadmarka. Det går tråkk gjennom området i dag, som binder 
området sammen med grøntdrag og omkringliggende grøntområder og nabolag. 

Planområdet ligger 4,8 km fra torget og 2,8 km fra NTNU (Perleporten). Viktige 
arbeidsplasser som St Olav og Sintef ligger dermed også i gang- og sykkelavstand 
fra planområdet.   

Området har to lokalsentre innenfor gangavstand; 

Nardosenteret ligger 950 m unna, og Risvollansenteret 1,1 km. Begge sentrene har 
frisør, apotek, dagligvare og lege- og helsetjenester. Risvollan senter har i tillegg 
bibliotek. 

Planområdet ligger i et etablert boligområde, med nærhet til Steindal barneskole og 
Hoeggen ungdomsskole og flere barnehager.  

Utleirahallen ligger innenfor gang- og sykkelavstand, og Otilienborg fotballbane, 
Otilienborg diskgolfpark og Steinan skitrekk ligger i umiddelbar nærhet til 
planområdet.  

Området har også nærhet til store fri- og grøntområder som knytter området opp til 
Estenstadmarka. De grønne områdene har et tett nettverk av turstier.  

Planområdet utgjør i dag Steinan studentby. Studentbyen består av 30 småhus og to 
4-etasjes teglhus. Nordvest i området ligger det en daligvareforretning. 

Planområdet avgrenses av grønnstruktur i sør og vest, småhusbebyggelse i sørøst, 
blokkbebyggelse i nord og et terrassehus i 5 etasjer og sokkel nordøst.  

Edgar B. Schieldrops vei er hovedadkomst inn til området, og avgrenser planområdet 
mot øst.  

Buss nr 22 (Vestlia/Tyholt) går gjennom området. Denne ruten har en 10 minutters 
frekvens i rushtid (7:05-8:55 og 14:05-16:55), og 15 minutters frekvens i tiden 
utenom (9:15-13:55 og17:15-19:55).  

Edgar B. Shieldrops vei er noe støybelastet og har gul støysone et stykke inn i 
boligområdet.  

Det ligger en kvikkleiresone i nord og sør/sørvest i planområdet. 
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Det går en høyspentledning over hele planområdet i nord-sør retning.  

03. Planforslaget 

De 4 etasjes teglhusene fremstår med høy arkitektonisk og bygningsmessig kvalitet, 
og anvendelige planløsninger. Det foreslås en bevaring og integrering av denne 
bebyggelsen, og det legges opp til en mulighet for et to-etasjes påbygg i hele 
bebyggelsens lengde. De 30 eksisterende småhusene er i dårlig forfatning, og 
forutsettes revet.  

Det foreslås en bebyggelsesstruktur bestående av punkthus med gode, varierte 
uterom av høy kvalitet, der eksisterende grønnstruktur `trekkes inn` i området og gir 
sammenhengende grønne og solfylte områder. En punkthusstruktur gir godt utsyn 
og gode dagslysforhold for alle leilighetene, og gode forbindelser og siktlinjer 
gjennom området.  

Bebyggelsen foreslås i 5-7 etasjer, med en variasjon i leilighetsstørrelser for å 
tilrettelegge for en variasjon av beboere.  

Det foreslås at dagligvareforretning flyttes nord for Edgar B. Schieldrops vei, i 
forbindelse med et lokalt torg som planlegges i dette området. Det planlegges boliger 
også her.   

All parkering foreslås hovedsakelig lagt under bakken. Det foreslås en 
parkeringsdekning på maksimum 0,8 bilparkeringsplasser per 70 m2 BRA eller per 
boenhet.  
 
Det foreslås noe bakkeparkering langs vei ifbm næringsarealene på torget.  
 
Det planlegges at området skal ha interne, kjørbare gangveier for utrykningskjøretøy, 
flyttebil mv.  
 
Det er utført undersøkelser i forbindelse med kvikkleiresonene i nord og sør/sørvest i 
planområdet. Her er det konkludert med at det trolig ikke vil være behov for tiltak 
som sikrer mot områdeskred. Fundamenteringsforhold, høyder og byggbarhet må 
undersøkes gjennom geoteknisk prosjektering i videre arbeid.  

Høyspentledning som går over planområdet planlegges lagt under bakken.  

 

Det vises til vedlagte illustrasjoner underlag oppstartsmøte.  

 

04. Bærekraft / 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`.  
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På kriteriene 2, 3 og 4 ser vi at tomta ligger i gul sone på kartene i 
metodedokumentet, noe som gir en total poeng-score på 6-7 poeng / Middels. 

Dette stemmer med våre målinger på google maps; 

1. 4,8 km fra tomta til torvet – 3 poeng 
2. 950 m til Nardosenteret – 2 poeng 
3. 0 m til busstopp Arne Berggårds vei, med 10 min frekvens – 1 poeng 
4. Deler av tomta ligger under 250m til sykkeltrasè i Steinanvegen – 0-1 

poeng) 

Dette betyr at poengsummen blir 6 eller 7 poeng (avhengig av vurderingen av punkt 
4), noe som plasserer oss i `Middels`.  

 

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

 

Planområdet benyttes i dag til bolig, så planforslaget legger ikke opp til boligutvikling 
av dyrka mark, grøntområdet el l.  

Planområdet ligger med nærhet til sosial infrastruktur: barne- og ungdomsskole, 
barnehager, kirke og service og tjenester på Nardosenteret.  Risvollan senter ligger 
heller ikke langt unna.  

Området har også nærhet til store friområder og Strindamarka.  
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Det foreslås gjenbruk av 7800 m2 eksisterende bygningsmasse. 

Det legges opp til en relativt høy tetthet. Dette er positivt med tanke på en god 
utnyttelse av et etablert, relativt sentrumsnært, boligområde.  

Planområdet har nærhet til sosial infrastruktur; barne- og ungdomsskole, barnehager, 
kirke, handel, service og tjenester, samt nærhet til rekreasjonsområder som 
Strindamarka. Planområdet ligger til og med i gangavstand til skitrekk! Transport kan 
dermed tas ved sykkel og gange, noe som reduserer behovet for bilkjøring.  

Det legges opp til en variert boligsammensetning, og punkthusstrukturen vil gi god 
bokvalitet (lys/utsyn) for alle leilighetsstørrelser.  

Den foreslåtte bebyggelsesstrukturen og parkeringskjelleren kan bidra til kvalitative 
uterom med mulighet for planting av større trær og gode overvannsløsninger. Det 
legges opp til utstrakt bruk av permeable flater i uterommene. 

 

05. ROS-analyse  

Med bakgrunn i at planområdet ligger mellom to kvikkleiresoner, og at det økt 
antallet boliger kan medvirke til større trafikkbelastning, kan aktuelle tema for ROS-
analyse være trafikksikkerhet og kvikkleireskred.  

Ref. vedlegg 5 i DSB veileder `Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging; 
metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen fra 2017`. 

 

06.  Andre fag  

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

Geoteknikk / Støy / Trafikk   

 

07. 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.  

Fra plankonsulenten møter Siri Ursin og Mette Omre. Fra tiltakshaver møter Vegard 
Nymo Tyldum, Pål Oxaal og Nils Hjulstad.  
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Håper på en snarlig tilbakemelding! 

 

Vennlig hilsen 

 

Mette Omre 
Sivilarkitekt MNAL  
TAG arkitekter Trondheim 
 

 
Vedlegg: 
 
Planomriss på kart i målestokk 1:3000 datert 05.02.2020 
Illustrasjoner underlag oppstartsmøte datert 05.02.2020 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


