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Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver: Klæbu kommune
Tittel på rapport: åsvegen 1
Oppdragsnavn: Åsvegen 1
Oppdragsnummer: 617355-03
Utarbeidet av: Julie Nordhagen / Bjarte Lykke
Oppdragsleder: Astrid Skogvang
Tilgjengelighet: Åpen

Forord

Etter oppdrag fra Klæbu kommune, enhet for plan, eiendom og kommunalteknikk v/ Lasse 
Overgaard, har Asplan Viak AS fått i oppdrag å prosjektere nye kommunale boliger i Åsvegen 1 i 
Klæbu. Tomten ligger innenfor reguleringsplan K2003001 for Hallsetvegen, som ble vedtatt i 
31.10.02. I planen er arealet regulert til kombinerte formål – kontor/industri. 

Planavdelingen i Klæbu kommune har anbefalt at det gjøres en reguleringsendring av gjeldende plan 
etter forenklet prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14, ettersom endringen i liten grad vil 
påvirke gjennomføring av planen for øvrig, og endringen ikke går utover hovedrammene i planen 
eller berører hensynet til viktig natur- og friluftsområder. 

Trondheim, 21.06.2018

Astrid Skogvang Bjarte Lykke
Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Kommunen ønsker å etablere 15 nye leiligheter i Åsvegen 1, gnr/bnr 22/47. Det er fra før 7 leiligheter 
i eksisterende bygg, og samlet antall boliger vil bli 22 leiligheter. Målsettingen med prosjektet er også 
at bygget og uteområdet etter ombygging og rehabilitering skal bidra til å heve kvaliteten og 
totalinntrykket av dette området på Hallset.  

Asplan Viak AS i Trondheim er plankonsulent og arkitekt for forslaget og forslagsstiller er Klæbu 
kommune ved enhet for plan, eiendom og kommunalteknikk. 

Det er i samråd med Klæbu kommune vurdert at planendringen ikke faller under krav om 
planprogram og konsekvensutredning. 

Forslag til planavgrensning er som illustrert under.

Figur 1 Forslag til planavgrensning
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2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

2.1. Overordnede planer
Siden gjeldende reguleringsplan ble vedtatt har det kommet ny kommuneplanens arealdel i Klæbu 
kommune (2010-2021). Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist som kombinert bebyggelse- 
og anleggsformål. Det ligger hensynssone for ras- og skredfare over planområdet og store deler av 
sentrumsområdet. Planområdet ligger inntil eksisterendegrønnstruktur i øst, og med boligformål i 
nord og sør.

Figur 2 Plankart, kommuneplanens arealdel 2010-2021. Planområdet i rødt. 

I arealdelens bestemmelser er det blant annet gjort endringer angående føringer knyttet til 
parkering, etc.

Estetiske retningslinjer for sentrumsområdet vedtatt av kommunestyret 27.09.2007, ligger til grunn 
for behandling av enkeltsaker i området. 

2.2. Føringer fra gjeldende plan
Planområdet ble beskrevet og utredet i forbindelse med eksisterende plan for Hallsetvegen (Plannr: 
K2003001). Arealet som ønskes omregulert er i dag regulert til Kombinerte formål – kontor/industri 
og har de seneste årene vært brukt til næringsvirksomhet og boliger. Følgende bestemmelser gjelder 
for arealet i gjeldende plan:

- Kommuneplanens tekstdel gjelder som tillegg til bestemmelsene
- §5 Byggeområder kontor/industri
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AB3: Områdene skal nyttes til kontor og industri. Forholdet kan gjelde hus i sin helhet eller 
blandet. Kommunen kan nekte virksomhet som etter skjønn kan føre til særlige ulemper for 
omgivelsene.

Inntil 30 % av bruksarealet kan nyttes til mindre boliger i direkte kombinasjon med 
næringsvirksomhet i samme bygg. Slike enheter kan ikke fradeles/ seksjoneres.

Åsvegen 1 kan også benyttes til allmennyttige formål. Maksimal gesimshøyde 10m.

Ved byggesøknad skal foreligge parkeringsløsning – på egen tomt eller samordnet.

- Det er stilt krav om opparbeidelse av kjøreveger og gang- og sykkelveger med skulder og 
snøopplag iht angitte bredder på plankartet. 

- Gang og sykkelvegen i Åsvegen skal også være kjøreadkomst for Åsvegen 1
- Felles adkomst FA1 skal være felles for de eiendommer som støter til.
- Bygninger som skal rives, må dokumenteres ved grovoppmåling, beskrivelse og fotografering 

fra alle sider.

2.3. Avvik fra gjeldende plan
Høyde på ny bebyggelse og byggegrenser vil ikke gå utover gjeldende plan. Gjeldende plan åpner for 
tre etasjer. Formål på tomten vil endres fra kombinerte formål- kontor/industri til boligbebyggelse. 
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3. EKSISTERENDE FORHOLD

3.1. Omgivelsene
Planområdet er på 5, 3 dekar og ligger tett på Klæbu sentrum med sentrale funksjoner ca 300 meter 
unna. Planområdet ligger også tett på grønnstruktur i øst og friområde i vest og egner seg i så måte 
godt for boligbebyggelse. Det ligger også boligområder både nord og sør for tomten, og formålet kan 
slik sees som en forlengelse av eksisterende boligområder. Langs planområdets østside ligger det 
gang- og sykkelveg, denne fortsetter nord for Åsvegen 1 og kobler seg på tursti gjennom friområdet 
nordvest for planområdet. Kollektivtransport/buss går i Tine Bugges veg, ca 300 m unna.

3.2. Aktuell tomt
Tomten er i dag brukt til boliger i 2. etasje, mens arealer i 1.etasje ikke er i bruk.  Siste bruk av arealer 
i 1.etasje var til næringsvirksomhet (Klæbu Industrier). Uteområdene er, foruten inne i gårdsrommet, 
ikke opparbeidet som uteoppholdsareal, men består av asfalterte områder (parkering og 
avfallshåndtering) samt områder med noe beplantning og eldre opparbeiding (terrengmurer, 
plattinger).  Disse områdene bærer imidlertid preg av lite vedlikehold og har behov for vesentlig 
bearbeiding/oppgradering i forbindelse med etablering av boliger i bygningsmassen. 
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4. BESKRIVELSE OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

4.1. Bebyggelsen
Området er planlagt brukt til boligbebyggelse, og det skal etableres 15 nye leiligheter i tillegg til de 7 
eksisterende leilighetene i bygget. Samlet antall leiligheter blir 22 stk. 
Boligene skal etableres som ombygging av eksisterende bygningsmasse og/eller nybygg med samme 
byggegrenser som eksisterende bygning. Prosjektet planlegges som blokkbebyggelse i hesteskoform i 
1-2 etasjer, med felles åpent gårdsrom og uterom mot sør.  Maks BRA vil være 960 m2 + eksisterende 
areal. 

Leilighetene planlegges med størrelser fra 35-150 m2. Leilighetene vil være gjennomgående og/eller 
tosidig belyst og ha privat uterom i form av terrasse eller balkong.  Ingen av leilighetene vil bli ensidig 
belyst fra nord eller øst. 

Bygget vil bli totalrehabilitert med ny fasade, nytt tak og nye vinduer. Uteområdene vil også 
gjennomgå en betydelig oppgradering. En viktig målsetting med prosjektet er at bygget etter 
ombygging og rehabilitering skal bidra til å heve kvaliteten og totalinntrykket av dette området på 
Hallset.

I forbindelse med bygging av nytt helse- og velferdssenter må eksisterende omsorgsleiligheter i 
Vikingvegen rives. Disse vil bli erstattet med leiligheter i Åsvegen. I tillegg til ordinær utleie er det 
forutsatt at prosjektet skal organiseres slik at leiligheter kan seksjoneres og selges.

4.2. Uterom
Det skal etableres et større felles uterom i gårdsrommet mellom bebyggelsen og sør for bebyggelsen. 
Uterommet skal tilrettelegges for variert lek og opphold for barn og voksne, og det skal opparbeides 
nærlekeplass i gårdsrommet. Det skal etablerers minimum 50 m2 uteoppholdsareal per 100 m2 
boligformål eller boenhet, derav minst halvparten på bakken. Det vil bli stilt krav om dette i de 
oppdaterte reguleringsbestemmelser til planendringen. 

4.3. Trafikk
Det vil ikke gjøres vesentlige endringer på trafikkarealet rundt tomten foruten krav om opprusting av 
veidekket fra Hallsetvegen opp til planområdet. Det er planlagt parkering for bebyggelsen på 
østsiden av bygget, mellom eksisterende gangforbindelse i øst og bebyggelsen. Eventuelt behov for 
ytterligere plass til parkering vil løses ved å opparbeide regulert fellesparkering langs Åsvegen.

Adkomst til parkering vil skje via FA1 og gang- og sykkelveg nord for Åsvegen 1, som åpnet for i 
gjeldende plan. Det skal etableres parkering i henhold til Kommuneplanens arealdel 2010-2021, med 
minimum 1 p-plass for boliger under 70 m2 BRA og 1,5 parkeringsplasser for boliger på 70 m2 BRA 
eller større. Det skal også tilrettelegges for sykkel med minimum 1 sykkelparkeringsplass for bolig 
under 70 m2 BRA og minimum 2 for boliger på over 70 m2 BRA eller mer. 

4.4. Geoteknikk
Hallset-området har vært gjenstand for omfattende geotekniske undersøkelser med tanke på sikring 
av kvikkleireområder. Sikringsarbeidet nærmer seg nå avslutning. Når planlagt oppfylling i 
Håggåbekkdalen og nedplanering av sørlig del av Hallset-platået er gjennomført, vil hele området 
være sikret og klarert for videre utbygging. Det meste av arbeidet forventes gjennomført i 2018. 
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4.5. Sosial infrastruktur
Nærmeste barnehage er Sletten barnehage, som ligger 150 meter unna planområdet. Sletten 
barnehage (avd Rydland) og Betel barnehage, ligger ca 600 meter unna. Nærmeste barneskole er 
Sørborgen skole, ca. 2 km unna. Kulturhuset ligger langs Tine Bugges veg ca 300 m unna. Klæbu 
sykehjem og rådhuset m/helsestasjon ligger i Vikingvegen ca 400 m unna.

4.6. Plan for vann- og avløp

4.7. Plan for avfallsløsning
Renovasjonsløsning for området vil bli nedgravde avfallscontainere, plasseres etter dialog med TRV.

4.8. Endringer i bestemmelser
Planforslaget vil medføre følgende endringer i bestemmelsene:

- Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet. Bebyggelsens totale 
høyde skal ikke overstige kotehøyder som er vist på plankartet.

- Tekniske installasjoner på tak kan ha maks høyde på c meter og areal på maks 10% av 
takflaten og skal ha en avstand på minimum 1 meter fra gesims.

- Boligene innenfor planen skal ha nedgravde containere for restavfall og papp/papir
- Vedlagt illustrasjonsplan skal være retningsgivende for plassering av bebyggelse, utforming 

av terreng, beplantning, møblering, bilparkering, sykkelparkering, avfallshåndtering, 
lekeplasser og oppholdsareal. 

- Samlet uterom for boliger skal være minimum 50 m² per 100 m² BRA boligformål eller 
boenhet (iht krav til ytre sone i TK). Minst halvparten av uterom skal ligge på bakken. 

- Adkomst til boligene parkering skal skje fra FA1, og adkomst til parkering skal skje fra gang- 
og sykkelveg nord for Åsvegen 1. 

- Det skal etableres bilparkering og sykkelparkering iht gjeldende Kommuneplanens arealdel. 
- Før det gis brukstillatelse for boliger innenfor planområdet skal området være sikret mot 

kvikkleireskred.
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5. KONSEKVENSER AV ENDRING AV GJELDENDE PLAN 

5.1. Konsekvenser innenfor planområdet
Høyde på ny bebyggelse og byggegrenser vil ikke avvike fra gjeldende plan, formål på tomten vil 
endres fra kombinerte formål- kontor/industri til boligbebyggelse. Dette vil også medføre endringer i 
bestemmelsene.  

I forbindelse med forenklet planprosess søkes det i hovedsak om endring av formål i plankartet fra 
kombinerte formål – kontor/industri til boligbebyggelse for gnr/bnr 22/47. For bestemmelsene til 
gjeldende plan vil dette medføre endring bestemmelsene når det gjelder krav om adkomst og 
parkering, uterom, krav til situasjonsplan i byggesak, renovasjon og tekniske installasjoner. Disse 
endringene er omtalt i kapittel 4, og kan sees i oppdaterte bestemmelser. 

5.2. Konsekvenser for omgivelsene

- Mindre støy / sjenanse fra nærings-/industrivirksomhet for naboboliger.
- Kan gi noe økt trafikk til planområdet. 
- Opprusting av veidekke i Brandhaugveien fra Hallsetvegen opp til Åsvegen.
- Opprusting av grøntareal og lekeareal



ÅSVEGEN 1
FORELØPIG PLANBESKRIVELSE – FORENKLET PLANPROSESS

side 10 av 11

6. PLANPROSESS OG INNKOMNE INNSPILL

6.1. Reguleringsendring med forenklet prosess
Forenklet prosess medfører at komplett planforslag sendes til berørte myndigheter, eiere og festere 
av eiendommer som direkte berøres av vedtaket og andre berørte parter med uttalefrist på 3 uker. 
Det er ikke krav til at forslaget legges ut på offentlig ettersyn eller kunngjøring av endelig vedtak. 
Planmyndighet underretter imidlertid berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som 
berøres direkte av vedtaket om endelig vedtak. Planmaterialets minstekrav er plankart, 
reguleringsbestemmelser og forenklet planbeskrivelse som beskriver den ønskede endringen.1 

KILDER

 Bergen kommune (4.5.2018), Veileder – endringer etter forenklet prosess, Byplanavdelingen, 
Plan og bygningsetaten.
 Reguleringsplan Hallsetvegen med bestemmelser, 31.1.2002, plannr. K2003001, Klæbu 
kommune

1 Bergen kommune (4.5.2018), Veileder – endringer etter forenklet prosess, Byplanavdelingen, Plan og 
bygningsetaten.


