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Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid, Lund Vestre, gnr/bnr 
178/295 med flere 
 
Bakgrunn 

Vi viser til materiale mottatt 19.10.2018 og til møte med kommunen 
12.4.2019.   
 
Planarbeidet gjelder Lund Vestre, gnr/bnr 178/295, 178/8 og en del av 
178/254. Planens navn er Lund Vestre, gnr/bnr 178/295 med flere. 
 
Plankonsulent er Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS, Fjordgata 
50, 7010 Trondheim, tlf 73536210, e-post firma@bkark.no.  
 
Forslagstiller er Frost Eiendom AS, Hornebergvegen 7A, 7038 

Trondheim, tlf 73969700, eiendom@frost.no.  
 
Kontaktpersoner på Byplankontoret er Inger Anne Ryen, tlf 72541842, 
inger.anne.ryen@trondheim.kommune.no og  
Camilla Charlotte Stenstad, tlf 72542872, camilla.charlotte.stenstad@trondheim.kommune.no . 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å utvikle et nytt boligområde på Lund Vestre/Lundåsen.  
Innsendt forslag til planbeskrivelse viser ca. 400 boenheter, med en variasjon av 
småhusbebyggelse, blokkbebyggelse og rekkehus. Parkering er i hovedsak planlagt under bakken. 
Det er tenkt en felles torgløsning på toppen av kollen i planområdet, og med offentlig friområde ut 
mot marka. Forslagsstiller legger opp til at noen boliger skal være for utleie. 

 
Planområdet er på ca. 108 dekar. 
 
Forholdet til overordnet plan 
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i 
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overordnet plan. Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2012 – 24 (KPA) avsatt til bolig, 
hensynssone for vilt og grønnstruktur.  
 
Viltkorridoren ble splittet opp ved reguleringen av Øvre Solberg. Den delen av korridoren som 
fortsatt ligger på Lund Vestre (helt nord) har dermed fått redusert sin funksjon som del av 
korridoren. 
 
 
Viktige utfordringer i planområdet 
Planområdet sokner til Åsheim barneskolekrets og Åsheim ungdomsskolekrets. Det er i dag ikke 
kapasitet på barnetrinnet.  
 
Infrastruktur som atkomst er også utfordrende for planområdet.  
  
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan  
Jamfør vedtak 2.4.2019, sak 57/19, vedtok Bygningsrådet oppstart av planarbeidet på Lund Vestre.  
 
”En boligutbygging ved Lund Vestre er i tråd med kommuneplanens arealdel. Bygningsrådet mener 
at det er positivt for nullvekstmålet med en etablering av dagligvarehandel, grendehus, muligheter 
for treningslokale, system for bildelingsbiler, og avstanden til Lund metrobussholdeplass.  
 
Bygningsrådet ber tiltakshaver ta høyde for et forslag med og et uten skole på området. ” 
 
Byplankontoret gir følgende råd for det videre arbeidet med reguleringsplanen: 
Generelle råd 
Byplankontoret ber om at området sees i sammenheng med områdene rundt. Det må ivaretas 
sammenhenger i grønnstruktur, som grønnstrukturen mot Lundåsen og Øvre Solberg. Det må sees 
på forbindelser til kollektivtransport og tilliggende bebyggelse. 
 
Området skal i utgangspunktet ha boligtetthet på minimum 6 boliger per dekar. På grunn av 
hensynet til terrengtilpasning, nærhet til marka og friluftsinteresser, kan det være tilrådelig med en 
lavere boligtetthet enn kravet i KPA. Kommunen vil avvente vår anbefaling angående boligtetthet 
til det foreligger videre utredninger. Kommunen bruker 70 m2 BRA pr. bolig, som grunnlagstall for å 
beregne tetthet.  
 
Plankartet 
Det er enighet om at planavgrensninga blir endret, slik at områdene som i KPA ligger som 
grønnstruktur mot Lundåsen ivaretas, samt at hensikten med grøntdraget øst i r20130068 Øvre 
Solberg blir sikret.  
 
Planområdet foreslår boligformål over et område som i KPA er avsatt til grønnstruktur i sør. 
Byplankontoret ser at det kan være hensiktsmessig her.  
 
Det er ikke ønskelig med boligbebyggelse på østsiden av friområdet i nord. Bebyggelsen bør 
fjernes, eventuelt kan det vurderes om det kan etableres noe i mindre omfang som ikke trekkes så 
lang nord i planområdet. Bebyggelsen vil ligge som satellitt ut mot marka, og vil også skape en 
barriere mot friområdet fra Lundåsen.  
 
Planavgrensinga i sør kan eventuelt utvides for å etablere snarveger til Ringvålvegen. 
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Kommunale anlegg 
Behovet for kategoriboliger er foreløpig ikke avklart. 
 
Planforslag med alternativ skoletomt:  
Det må legges opp til et samarbeid med rådmannens fagstab for å vurdere behov/størrelse, 
plassering og videre saksgang. Skolen kan enten inngå i denne reguleringsplanen, eller arealet kan 
avsettes for egen detaljregulering for skolen senere. 
 
Veileder for reguleringsplaner med kommunale skoleanlegg skole finnes her 
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
byutvikling/byplankontoret/veiledere/skoleveileder-26.9.17.pdf. 
 
Barnehage:  
Det foreløpige planforslaget sier det kan være mulighet for etablering av barnehage innenfor 
området. For at kommunen bedre skal vite hva tiltakshaver ønsker, og for at vi skal kunne ta stilling 
til behovet, ber vi om at det lages et enkelt notat, der det redegjøres for fordeler og ulemper ved 
følgende alternativer:  

 Opprettholde barnehagetomt på Øvre Solberg med grenser som i dag. Det vil si ingen ny 
barnehagetomt inne på Lund Vestre. Det må da tas hensyn til bl. a. solforholdene på 
barnehagetomten.  

 Utvide barnehagetomten på Øvre Solberg, slik at deler av planområdet på Lund Vestre også 
blir avsatt til barnehagetomt. Dette legger til rette for et større barnehagebygg, med økt 
kapasitet  

 Erstatte regulert barnehagetomt på Øvre Solberg med en ny tomt på Lund Vestre.  
 
Det bes om en enkel illustrasjon av tomteplassering og arealstørrelse av hvert av disse 
alternativene. Det må også redegjøres for hva tiltakshaver anbefaler.  
 
Materialet oversendes til kommunen så snart som mulig, slik at vi har konkret materiale for å 
kunne ta stilling til arealbehovet.  
 
Veileder for reguleringsplaner med barnehage finnes her 
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
byutvikling/byplankontoret/veiledere/barnehageveileder-26.9.17.docx.pdf. 
 
Samferdsel 
Denne delen av byen har i dag 60-70 % andel bilreiser. Det må regnes en turproduksjonsfaktor på 
3,5 kjt/døgn per boenhet. Når det gjelder parkeringsdekning i planen må forslagsstiller forholde seg 
til KPA ytre sone, dvs minimum 1,2 biler per 70 m2 BRA el. boenhet.  
 
Det må lages en vegplan som viser geometri, stigning, skjæring, fylling og høyder. Vegplanen må 
følge planforslagets saksgang. Det er krav om fortau i atkomstveger med mer enn 20 boliger. 
 
Det må finnes mulighet for alternativ atkomstveg inn til boligområdet. Det er svært sårbart om 
denne ene atkomsten skulle bli stengt på kort eller lang sikt. I reguleringsplanen r20130068 Øvre 
Solberg er det i trafikkanalysen og støyvurderingen lagt til grunn at kun 10 % av ferdselen til Lund 
Vestre skal tas gjennom Øvre Solberg. Saksframlegget for Øvre Solberg, som det ble vist til under 
oppstartsmøtet, har ikke presisert denne begrensningen, da den viser til at nordvestre kjøreveg 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/veiledere/skoleveileder-26.9.17.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/veiledere/skoleveileder-26.9.17.pdf
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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kan brukes som atkomst til Lund Vestre. Byplankontoret mener hovedtyngden av biltrafikken bør 
løses på annen måte enn via Øvre Solberg. Forslagstiller mener imidlertid at en atkomst fra 
Ringvålvegen vil ha stor innvirkning på deres planforslag både i form av utnyttelse av arealet, men 
også i utformingen av det interne veisystemet for å oppnå målet om redusert biltrafikk fra 
planområdet. For videre vurderinger ber byplankontoret om at det utredes forslag med atkomst 
som hensyntar forutsetningene i reguleringsplanen for Øvre Solberg. Dersom atkomst til 
planområdet gjennom Øvre Solberg ønskes økt noe utover 10 % må konsekvensene for Øvre 
Solberg, herunder også dimensjoneringen av gang-/sykkelvegen, utredes.  
 
Dersom vegsystemet på Lundåsen skal benyttes, vil det komme rekkefølgekrav om fortau fra 
planområdet inn i Lundåsen. Det bør reguleres som et offentlig fortau til nærmeste offentlige veg.  
 
Plankonsulent opplyser at det er ikke tenkt kjøring i internvegen sør i planområdet, med unntak av 
den nederste ”blindveien”. Det ble diskutert under oppstartsmøtet om ”gatetun” mer er det riktige 
arealformålet å sette for denne kombinasjonen av bruk. Det er positivt at parkering for bil ligger litt 
unna boligene. Gangveiene fra boligene til parkeringskjelleren må beskrives og illustreres bedre, da 
forslaget til plankart er uklart.  
 
Interne atkomstveger må dimensjoneres for kjøring med brannbil - også på vinterstid. Det må være 
nok bredde og radius i svinger.  
 
Hvordan gjesteparkering til boligene skal løses, og hvor brukerne av friområdet kan parkere, må 
beskrives og illustreres. 
 
Gange og sykkel: 
Den offentlige gang- og sykkelvegen fra Øvre Solberg til Lundåsen i r20130068 skal opprettholdes. I 
eventuelle forslag til alternative traseer må stigning illustreres og beskrives. 
 

Gode og direkte gangforbindelser til metrobuss og øvrig kollektivsystem må sikres. Det må være 
direkte gangforbindelse mot Ringvålvegen. Det bør være flere og bedre snarveger for gående og 
syklende, som også gir trygg ferdsel til sentrale idretts- og målpunkter for barn og unge i området. 
Atkomster for gående og syklende innenfor Lundåsen er Nordlundvegen, Nertrøa og Jørgen 
Hegstads vei. De to førstnevnte har ikke fortau, sistnevnte mangler fortau noen steder. Dette gir 
ikke et godt tilbud til gående og syklende i aksen Lundåsen – Heimdal 
 

Det må sikres som krav i bestemmelsene at gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen, fra 
planområdets vestgrense blir etablert før boliger kan tas i bruk. 
 
Gangforbindelser må ha universell utforming 

 
Vann og avløp 

- se vedlegg over ledningstilkoblinger. 
Slokkevann: 
Kravet til slokkevann er 50 l/s. Tilgjengelig slokkevann fra kommunens vannforsyningsnett er 
mindre enn 50 l/s. Forsyning av brannvann må gjøres i samråd med kommunalteknikk. Eventuelle 
behov for å sikre tilstrekkelig brannvannsforsyning vil komme som rekkefølgebestemmelse.  
Utbygger må i utgangspunktet stå for kostnadene av eventuelle tiltak. 

 
Tilknytning spillvann: 
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Det er for liten kapasitet på spillvannsledning langs Ringvålvegen og pumpestasjon 
i Lund Østre. For å avlaste stasjonen på Lund Østre må det bygges ny pumpestasjon i Ringvålvegen. 
Prosjektet må koordineres med planlagte VA-anlegg fra Solberg boligområde. 

 
Tilknytning og håndtering overvann: 
Det er for liten kapasitet i eksisterende overvannsledning i Ringvålvegen, det må 
påregnes en ny løsning for overvann ned til bekk i Svartdalen. I denne sammenheng må det 
utredes kapasitet på eksisterende bekkelukking og behov for nedstrøms erosjonssikring i bekken.  
 
Generelt er det økt fare for spissavrenning (flomtopp) når grøntområder gjenbygges.  
 
Overvann må fordrøyes jamfør krav i Trondheim kommunes VA-norm. Krav om fordrøyning kan 
frafalle dersom det dokumenteres at det er tilstrekkelig kapasitet i nedstrøms VA-anlegg. 
 
Det må tas hensyn til eksisterende VA-anlegg slik at de ikke kommer til skade og at det er sikret 
tilgang til anleggene for drift og vedlikehold. Der eksisterende VA-anlegg utsettes for endret 
belastning (oppfylling av masser, transport med mer), skal dette avklares med anleggseier i hvert 
enkelt tilfelle. 
 
VA-plan: Det må lages en overordnet VA-plan som følger reguleringsplanen til behandling 
Denne må bygge på allerede utarbeidet VA-forprosjekt for feltet Solberg- og Lundområdet. 
 
Det må her klarlegges om det må reguleres areal for installasjoner for å sikre tilstrekkelig 
vannforsyning, herunder trykkøkningsstasjoner. 

Det vil bli gitt rekkefølgebestemmelser om godkjent teknisk plan for vann og avløp. 

I tillegg skal Kommunalteknikk VAR godkjenne forprosjekt for hele feltet for vann og avløp. Dette 
må gjøres før prosess med teknisk plangodkjenning for vann og avløp for første delfelt. 

Miljø: 

En utbygging utenfor bykjernen gir gode muligheter for å sikre gode uterom. Det bør legges til 
rette for mer luft mellom boligene, og rommelighetsnormen må ivaretas jf. KPA § 30.2.  

Høyder på, og plassering av, de sirkulære blokkene må illustreres, jf nær- og fjernillustrasjoner. 
Byplankontoret er skeptisk til høyder på opp til åtte etasjer. Dette vil være utfordrende med tanke 
på tetthet, og områdets plassering i randsonen av byen. Vi anbefaler maksimalt fem etasjer som 
Øvre Solberg, men det må også sees an i fht plassering og høyder i terrenget. Høyest tetthet bør 
det være nærmst buss. 

Sirkulærblokker er en bra løsning når det gjelder atkomst til hver leilighet, og med hensyn til 
orienterbarhet. Det er her viktig at hovedinngangene tydeliggjøres, gjennom et helhetlig estetisk 
uttrykk som er lett synlig.  

Forbindelse til marka bør gjøres tydelige og fremkommelige. Gangforbindelsen fra felt BB3 og inn i 
marka bør reguleres som turveg og skiløype, for også å legge til rette for nødvendig forbindelse fra 
Lund inn til skiløypenettet i marka. Opparbeidelse vil komme som en rekkefølgebestemmelse. 

For å få korrekt avsatt areal i plantegningen kan normtegning TK-O 07 legges til grunn. 
 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/kommunalteknikk/normtegninger/tk_o07_revb.pdf
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Barnetråkk innenfor planområdet må beskrives. Utenomhusarealet er svært kupert. 
Stigningsforholdet til friområdet i nord må beskrives. Det vil være utfordrende å opparbeide 
uteareal universelt. Dersom friområdet i nord skal være offentlig, må kommunen være med å sette 
premissene for bruk, og eventuelle installasjoner av arealet.  
 
Matjord som ikke skal brukes innenfor planområdet, skal primært brukes til jordbruksformål i 
nærområdet. Det kan finnes floghavre og potetål i jordmassene. Sammen med søknad om tillatelse 
til tiltak innen områdene avsatt til bebyggelse og anlegg, eller samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur, skal det følge godkjent plan for disponering av matjord.  
 
Barn og unge - skole 
Det er vesentlige utfordringer med hensyn til skolekapasitet i området. Utbyggingstakt må sikres 
gjennom bestemmelser om kapasitet. Trafikksikker skoleveg må dokumenteres. 
 
Renovasjon 
Renovasjonsløsningen må beskrives bedre, inkludert løsning for næringsavfall. Annen plassering av 
renovasjon bør vurderes, da det kan virke for bratt for søppelsuget.  Det kan være mulig å koble 
sammen med renovasjonsløsningen for Øvre Solberg. I reguleringsbestemmelsene må det tas inn 
bestemmelse om teknisk plangodkjenning. Avfallssuget skal være ferdig etablert før bolig nr 51 får 
brukstillatelse. 
 
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 
Det vil avklares nærmere om planen vil utløse krav om konsekvensutredning, når eventuelle behov 
og størrelse for bygg for offentlig eller privat tjenesteyting, eller bygg til allmennyttige formål er 
fastsatt. 
 
Utredningstema som tas med i planbeskrivelsen 
Kommunens mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.  
 
I denne saken er disse utredningene og temaene særlige viktige:  

 Geoteknisk rapport. 
 VA-plan. 
 Veiplan; som viser geometri, stigning, skjæring, fylling og høyder med mer. 
 Støyrapport; både innen feltet, gjennom atkomstområder, og langs Ringvålveien. 

Rapporten må inkludere avbøtende tiltak. Det anbefales å finne løsninger som ikke 
innebærer støyskjermer langs vegen. 

 Trafikkanalyse; denne må utredes for alle trafikkgrupper fra planområdet. Analysen skal 
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inneholde en vurdering av mulig busstrase gjennom området. Analysen må også inkludere 
trafikk som etablering av forretning vil generere, skoleveg, gang- og sykkelforbindelser til 
tilgrensende områder og kollektivholdeplass, og nyskapt trafikk gjennom Lundåsen, samt 
Øvre Solberg, om denne endrer seg i forhold til trafikkanalysen som følger den planen. 

 Trafikksikkerhet for gående og syklende.  
 Behov og kundegrunnlag for forretning. 
 Effekt på nullvekstmålet. 
 Plan for trinnvis utbygging (rekkefølge og konsekvenser). 

 
Trondheim kommune inngikk 12.2.2016 bymiljøavtale med staten og Sør-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. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen 
skal omfatte følgende tema: Steinsprang, masseras/leirskred, skybrudd/store nedbørsmengder, 
skogbrann, grunnvannstand, avfallsbehandling, støv og støy fra trafikk, støv, støy og ulykker i 
anleggsperioden, brudd i transportnettet, tilgjengelighet for utrykningskjøretøy, ulykke med 
gående/syklende, brannslukningsvann, eksisterende idretts- og lekeområder 
(rekreasjonsområder), landbruksforurensning (gjødsel, silo), fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner, skole og barnehage. 
 
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  
 
Vi ber om at det utarbeides 3d-modeller i pdf format og sketch-up. Disse skal vise 
byggenes/anleggenes plassering i landskapet og påvirkning på landskapet, både på detalj- og 
overordnet nivå. 
 
Nær- og fjernvirkninger må illustreres fra alle himmelretninger, f eks fra Lundåsen, Kattem, 
Leinstrand/Skjetleinområdet, Klett og Nordmyra),  
 
 
Annet 
Det må legges til rette for at alle parkeringsplasser for bil i nye boligområder skal ha lademulighet, 
enten ved at ladepunkt etableres, eller at det legges til rette for at dette enkelt kan etableres. 
Dette må sikres som krav i bestemmelsene, jamfør sak 31/19 i Formannskapet 12.2.2019.  
 
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. 
 
Samarbeid  
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. 
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Det bør avholdes flere arbeidsmøter mellom forslagsstiller og byplankontoret i løpet av 
planprosessen. Forslagsstiller tar initiativ til slike møter. Materiale til møter bør sendes oss 
minimum en uke før møtetidspunkt. 
 
Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes, jamfør 
vedlagte adresseliste.  
 
Grunneiere/festere og naboer skal, når de blir direkte berørt, også varsles om igangsetting av 
planarbeid. Nabolister må bestilles via Infoland.  
 
Behandlingsfrist 
Det er enighet om at det skal avtales en egen behandlingsfrist lengre enn 12 uker når planforslaget 
er komplett. Dette med bakgrunn i sakens størrelse og kompleksitet.  
 
Gebyr 
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagstiller i samsvar med kommunens 
gebyrreglement.  
 
Kommunen sender faktura etter første vedtak.  
 
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Inger Anne Ryen 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Planbeskrivelse med planskisse 
Adresseliste for samrådsparter 
VA 
 
 
Kopi med vedlegg: 
Trøndelag fylkeskommune  
Fylkesmannen i Trøndelag  
Frost Eiendom, Teglgården, 7038 TRONDHEIM 
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