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Tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte, reguleringsplan for Lade allé 84  

Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid 
 
Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 2.6.2020 og til møte med kommunen 25.6.2020. I møtet ble også nye 
alternativ presentert.  
  
Planarbeidet gjelder Lade allé 84. Planens navn er Lade allé 84.   
 

  
 
Plankonsulent er Asplan Viak AS v/Lene K Nagelhus, telefon 924 08 044, e-post:  
lenek.nagelhus@asplanviak.no. 
  
Skibnes Arkitekter har ansvar for utforming av bebyggelsen og parkeringsløsninger. 
Asplan Viak har ansvar for landskapstilpasning, veg, trafikk, VA og renovasjon samt planfaglige 
vurderinger. 
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Forslagstiller er Lade allé 84 AS, kontaktadresse e-post: diana.meer@trym.no 
  
Kontaktpersoner på byplankontoret er Hanne Nordgård, telefon: 72 54 27 29, e-post: 
hanne.nordgard@trondheim.kommune.no og Gunnhild Nilsen, e-post: 
gunnhild.nilsen@trondheim.kommune.no 
  
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av eiendommen med en høy 
utnytting, ca. 150 nye boliger med variert sammensetning av leilighetsstørrelser. 
  
Eksisterende bebyggelse på eiendommen rives. 
  
Forholdet til overordnet plan 
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. 
  
Viktige utfordringer i planområdet 
-          Kulturlandskapet med herregårdslandskapet på Lade, nasjonale interesser. 
-          Naboskap med Blåkors (Lade allé 86) 
-          Naboskap med Ladesletta Helse- og velferdssenter (Lade allé 80) 
-          Naturverdier på nabotomt 
-          Støy          
-          Trafikk 
-          Manglende skolekapasitet 
  
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan 
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for dette planområdet. I 
det videre arbeidet er det viktig at planforslaget ivaretar følgende tema:   
 
Ivaretakelse av kulturlandskapet 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor herregårdslandskapet på Lade. Dette kulturmiljøet har 
stor verdi og er registrert i Riksantikvarens NB!-register. Å beholde oppfattelsen av 
herregårdslandskapet er et viktig hensyn å ivareta ved ny bebyggelse. Det må samarbeides nært 
med byantikvaren for å sikre verneverdiene. Fastsetting av høyder vil være avgjørende for å 
ivareta disse, og må være gjenstand for nærmere vurdering i planprosessen. Bebyggelsen i 
planinitiativet er vurdert å ha for stor virkning på herregårdslandskapet. 
  
Området mellom de røde linjene i illustrasjonen nedenfor viser det strekket hvor 
herregårdslandskapet er viktigste hensyn når det gjelder vurderinger av maks byggehøyde og 
fjernvirkning. Øst for dette er det de generelle hensyn til landskapet som skal ivareta at man 
fortsatt kan se åsene rundt, silhuetter og ta lokale hensyn. 
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For å la landskapet komme fram, er det også viktig å ha god materialbruk og avdempede farger på 
fasadene. 
  
Høyden må sikres ved bruk av koter i bestemmelsene eller plankart, ikke gis som etasjer.  
 
Naboskapet med Blå Kors Lade Behandlingssenter 
Blå Kors Lade Behandlingssenter er et behandlingssenter som driver Tverrfaglig Spesialisert 
Rusbehandling (TSB) for rus- og spilleavhengige pasienter og dekker de aller fleste typer tilbud til 
behandling av rus- og spillavhengighet. Det er en del av spesialisthelsetjenesten. Pasientene de 
behandler er til dels svært syke / sårbare, og har behov for å skjermes. 
  
Ved regulering av Lade allé 84 vil naboskap med Blå Kors være en viktig problemstilling som må 
hensyntas fra begynnelsen. Det er positivt at det allerede har vært dialog knyttet til innsyn, 
plassering og høyde på ny bebyggelse. 
  
Naboskapet med Ladesletta helse- og velferdssenter 
Det må også tas spesielt hensyn til helse- og velferdssenteret, og her sansehagen som ligger vendt 
mot planområdet. Planinitiativ viser kjørbare gangveger fra vegen mellom helsesenteret og inn i 
planområdet. Dersom det legges opp til noe kjøring langs denne vegen må virkningene av økt 
trafikk vurderes. Konsekvensene for dagens treallé må også synliggjøres. 
  
Naturverdier 
Det er viktig med god nok avstand til naturområdet mot sjøen og Ladestien, området regulert til 
friområde i reguleringsplan for Lade allé 80 (r2010089). Vegetasjonen skal bevares, og det må ikke 
legges opp til at det blir stor sannsynlighet for at trærne søkes felt pga. av ønske om lys og utsikt. 
  
Eksisterende trær innenfor og nært planområdet bør dokumenteres. 
 
Bebyggelse og uterom 
Det ble i oppstartsmøte vist til endringer som er gjort for å imøtekomme hensynet til Blå Kors. 
Dette har endret strukturen på bebyggelsen og felles uterom sammenlignet med innsendte 
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planinitiativ. Som vist til over, må høyden avklares i dialog med byantikvaren, videre er det viktig 
med god sammenheng i fellesarealene, og en viss variasjon i størrelsen er positivt. Veilederen 
oppgir at kjørbare veger ikke skal medregnes i uteromsregnskapet.  
 
Jf. veilederen for uterom, bør det i felles uterom på 1000 m² eller mer, alltid tilrettelegges for lek 
for større barn. Arealet bør ha en mest mulig kompakt, sammenhengende form og ikke være 
mindre enn ca 800 m². 
  
Det anbefales at felles uteoppholdsareal avsettes som eget formål på plankartet, for å sikre felles 
bruk for framtiden. 
 
Vi vil fremheve at det er viktig at det blir variasjon i boligtype/boligstørrelser. Det bør være noen 
store leiligheter også på bakkeplan - med direkte tilgang til uteareal.  
 
Støy 
Støyutfordringen må ikke løses med støyskjerm mot Lade allé. 
  
Sol-skyggediagram 
Bebyggelsen må plasseres slik at man best mulig ivaretar solforhold for boligene og for 
uteoppholdsarealet. Nabotomtene må også ivaretas og ikke få vesentlig forringede solforhold, 
herunder er helsesenterets sansehage viktig. Det er positivt at det er jobbet aktivt med dette. Vi 
viser samtidig til at avstand mellom boligblokker på motstående sider av felles uteoppholdsareal 
bør være minimum 1,5 ganger bygningenes gjennomsnittlige gesimshøyde, jf. retningslinjer til § 
30.2 i kommuneplanens arealdel. 
  
I alle plansaker skal det dokumenteres hvordan bestemmelsene om uterom er ivaretatt. 
 
Offentlige behov  
Barnehage har vært vurdert  da tomta er egnet for dette. Kommunen vil imidlertid ikke be om at 
det utredes for barnehage siden det er regulert barnehage på Haakon VII’s gate 14  og det er en 
eksisterende barnehage, Ladesletta, på nabotomten. 
  
Trafikk og parkering 
Utbyggingen og transformasjonen på Lade vil påvirke det fremtidige trafikkbildet. Fremtidig 
utbygging av nye boligfelt forventes å gi en økning i antall reisende på og til/fra Lade.  
 
Med bakgrunn i denne transformasjonen på Lade, og målet om at dette skal være bydel med en 
hovedvekt på grønn mobilitet, gange, sykkel og kollektiv, arbeides det med å utarbeide en 
mobilitetsplan. Målet med mobilitetsplanen er å  definere hovedtraseer for gange, sykkel og 
kollektiv ved en fremtidig utvikling av områdene - fram mot 2050.  Da mobilitetsplanen ikke er en 
plan etter plan- og bygningsloven må de foreslåtte traseene sikres gjennom senere planer, som 
kommuneplanens arealdel (KPA) og detaljreguleringer. Mobilitetsplanen ser også på hvilke grep 
som kan tas for å bedre fremkommeligheten for metrobuss gjennom området. Mobilitetsplanen 
skal politisk behandles i høst, hvor videre fremdriftsplan sier sluttbehandling før årsskiftet. 
 
Det må utarbeides en trafikkutredning hvor blant annet avvikling i rundkjøringa Haakon VII’s 
gate/Bromstadvegen utredes. Her må også skoleveg synliggjøres og trygg skoleveg sikres gjennom 
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planen.  Ulykkespunkt for kjørende, syklende, gående må vurderes, samt trafikksikkerhet i 
anleggsfasen. 
  
Krav til sykkelparkering bør overgå bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Bilparkeringskravet 
kan, etter en konkret vurdering, reduseres der det er sannsynlig at dette kan gjøres uten 
vesentlige ulemper for området.  
  
Dagens rundkjøring i Lade allé er regulert til t-kryss (r20140047). Det må tas inn rekkefølgekrav om 
ombygging av krysset, inkludert tilhørende gang- og sykkelanlegg.  
  
Avkjørsel fra offentlig veg til parkeringskjeller skal teknisk plangodkjennes før 
igangsettingstillatelse gis.  
 
Varelevering med lastebil må løses på egen grunn, og arealet må vises på utomhusplan og 
parkeringsplass.  
   
Skolekapasitet 
Planområdet ligger i Lade skolekrets. Det er ikke tilstrekkelig skolekapasitet på grunnskoleløpet. 
Det pågår et arbeid med skolestrukturplan for Lade - Leangen. Denne vil være med på å gi svar på 
skolebehovet på kort og lang sikt.  
 
Det må tas inn rekkefølgekrav om at søknad om utbyggingstiltak for boliger ikke kan  godkjennes 
før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet. 
 
Forretningsareal 
I oppstartsmøtet orienterte forslagsstiller om at de vurderer å foreslå en liten dagligvare innenfor 
planområdet, mot Lade allé. Byplankontoret forsto det slik at det ikke var tenkt knyttet parkering 
til dette, men som tilbud for gående og syklende. Dette kan være et godt grep, men dette må 
utredes gjennom planprosessen. Det er viktig at dette ikke fører til utfordringer med varelevering, 
og må vurderes ut fra beliggenheten i nærhet til lokalsenter og eksisterende dagligvarebutikker. 
Størrelse må avklares gjennom planprosessen og sikres i bestemmelsene.   
  
Plangrense 
Planavgrensningen i oppstartsvarslet bør ta med arealet i sør som vil grense inn mot ny 
kryssløsning, samt vegen mot vest mellom helsesenteret og planområdet.  
  
Vann og avløp 
Det er i denne planen ingen eksisterende anlegg som krever spesiell fokus. 
  
Det må lages en overordnet VA-plan som følger planforslaget. Detaljert tilbakemelding knyttet til 
vann og avløp følger vedlagt. 
 
Renovasjon 
Utbyggingen må kobles på avfallssug som krysser Lade allé fra Julianus Holms veg. 
Samtidig må det settes av plass til beholder for matavfall, jf. vedtak i bystyret 27.5.2020 sak: 
84/20. 
 
Spørsmål fra forslagsstiller i e-post 30.6.2020 følges opp i etterkant av denne tilbakemeldingen.  
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Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide plan 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.  
 
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/ samt vedlagte liste med krav til komplett 
materiale. Fristen begynner ikke å løpe før det er levert materiale i samsvar med kravene i listen.  
  
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. 
  
Nullvekstmålet for personbiltrafikk må svares ut. 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. 
  
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen 
skal omfatte følgende tema: 
-            Grunnforhold/skred 
-            Forurensing i grunnen 
- Gassflukt fra tidligere deponi i Ladalen 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen. 
  
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 er viktig å dokumentere planens virkning på herregårdslandskapet og virkning fra Ladestien. 
Planinitiativ viser perspektiver med flere gode standpunkt. Disse må suppleres med et standpunkt 
fra Pineberget. Standpunkt fra sjøen bør også vurderes.   

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/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
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
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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Annet 
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plan og 
bestemmelser. 
 
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, jf. 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. 
  
Det skal sikres god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater og ferdselsårer. Bruk av svalganger 
mot offentlig veg må unngås, jf. Trondheim kommunes veileder for byrom og arkitektur.   
 
Samarbeid 
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. 
  
Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget. Det ble enighet i oppstartsmøte at 
byplankontoret vil invitere til et møte hvor også byantikvaren deltar, for å drøfte hensynet knyttet 
til herregårdslandskapet på Lade.  
  
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 12 ukersfristen skal gjelde. 
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Gebyr 
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagstiller i samsvar med kommunens 
gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter førstegangs 
behandling av planforslaget. 
  
 
Med hilsen 
TRONDHEIM KOMMUNE 
  
  
Ragna Fagerli 
byplansjef 
  

                                                             Hanne Nordgård 
                                                                            saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
  
  
Vedlegg: 
Planomriss på kart i målestokk 1:5000 
Adresseliste for samrådsparter 
Utfylt liste med krav til komplett materiale 
  
  
Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune 
Fylkesmannen i Trøndelag 


