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DETALJREGULERINGSPLAN FOR YRKESSKOLEVEGEN 18             
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for 
Yrkesskolevegen 18 i Trondheim kommune. Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for 
eiendommene.  

Asplan Viak v/ Ida Haukeland Janbu er plankonsulent for planforslaget som utarbeides for 
forslagsstiller Trondheim kommune v/ Eierskapsenheten, i samråd med Kirkelig Fellesråd.  

Planforslaget 
Planområdet ligger på Brundalen, sør for Charlottenlund videregående skole, øst for Yrkesskolevegen 
og den planlagte Brundalsforbindelsen, og vest for det store grøntdraget langs Stokkbekken. 
Planområdet er ca. 43 daa og er i dag ubebygd. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 
16/501, 16/502, eid av Trondheim kommune, og var tidligere i bruk til gamle Brundalen yrkesskole.  

 
Figur 1 Foreløpig planavgrensning.  
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Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av tomten med kirkebygg, helse- og 
velferdssenter, barnehage og boliger. Det planlegges for et fullverdig helse- og velferdssenter, 
barnehage med 6 avdelinger, kirkebygg med inntil 500 sitteplasser og kontorarbeidsplasser, samt 
boliger på resterende areal. Boligene planlegges med minimum 6 boliger per dekar i tråd med 
føringer i Kommuneplanens arealdel. Planforslaget skal legge til rette for sambruk mellom de 
offentlige formålene, et godt bomiljø og attraktive uteområder, med gode forbindelser til 
Stokkbekkdalen. Det skal sikres gode løsninger for klimatilpasning, der energiutveksling mellom bygg, 
grønne tak, grønne overvannsløsninger med mer skal vurderes. Det skal også vurderes mulighet for 
etablering av en ny gangbro på tvers av Stokkbekkdalen, som vil kunne styrke forbindelsen mellom 
Brundalen og Charlottenlund.  
 
I planprosessen skal vi finne den beste plasseringen av de ulike offentlige funksjonene. De viktigste 
premissene for plasseringen vil være å finne riktig plassering av kirken, sambruk mellom de offentlige 
funksjonene, utbyggingsrekkefølge, forholdet til omkringliggende bebyggelse og transport- og 
logistikkbehov. I et samfunn med stadig større arealknapphet er sambruk og flerbruk av arealene god 
miljø- og ressursforvaltning, og det skal legges til rette for fleksible arealer som flere kan nytte seg av 
på ulike tider av døgnet.  

 
Figur 2 Illustrasjonen viser foreløpig disponering av arealene. Kirken har fått en synlig beliggenhet ut mot 
Yrkesskolevegen, med skjermet torg som henvender seg mot en kirkehage. Helse- og velferdssenteret er 
foreslått innerst i planområdet, skjermet fra støy, omkranset av Stokkbekkdalen, og har felles plassdannelse 
med barnehagen. Boligene ligger imellom og gir grunnlag for et tett nett av gangforbindelser.  
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Byplankontoret har varslet at kirke, barnehage og helse-velferdssenter kan etableres før 
realiseringen av Brundalsforbindelsen, men at boligene ikke kan bygges før forbindelsen er på plass. 
De offentlige funksjonene og kirken vurderes til å være erstatningsareal for tilsvarende funksjoner 
innenfor bydelen, og vil ikke belaste eksisterende vegnett mer enn i dag.   

Kirken 
Fra 1. januar 2020 er Charlottenlund og Ranheim kirkesogn slått sammen. Det skal fortsatt være én 
kirke på Ranheim og én på Charlottenlund. Eksisterende kirke på Charlottenlund er i svært dårlig 
forfatning, og det er politisk vedtatt at denne skal rives og at ny kirke skal bygges innenfor den 
aktuelle planavgrensningen.  

Ranheim og Charlottenlund menighet har en visjon om å være til inspirasjon for besøkende gjennom 
synlige og tydelige miljøvennlige løsninger som solcelleløsninger, gartnerhage, matproduksjon, 
kompostering osv. Utearealene skal i tillegg til et verdig og flott adkomstområde/ torg, ha areal for 
uteaktivitet og uteseremonier på skjermet side og med god tilgang til grøntareal. Det er ønskelig å 
legge til rette for en kirke med utadvendte funksjoner, som kan tiltrekke seg folk, gi liv til området og 
bli et naturlig samlingspunkt i bydelen.  

Innenfor planområdet vil kirken bygges ut først. 

Barnehagen  
Det er overkapasitet på barnehager i Trondheim, grunnet utflating i barnefødsler. Det er likevel viktig 
å sikre barnehagetomter ift. fremtidige behov. En planlagt barnehage vil ikke bli bygd i løpet av de 
neste fire årene. Barnehagen skal planlegges som en frittliggende, 6-avdelings barnehage, i tråd med 
kommunens areal- og funksjonsprogram.   

Helse- og velferdssenter 
Helse- og velferdssenteret har god mulighet for sambruk med de andre planlagte funksjonene i 
området. Barnehagebarna og beboerne på helse- og velferdssenteret har gjensidig glede og læring av 
hverandres nærhet. Kirkehagen vil kunne være en ressurs for beboerne.  

Helse- og velferdssenteret vil i likhet med barnehagen bygges ut noe i frem i tid. Det er et stort 
program som skal inn på tomten, med mye ferdsel, både varelevering, ansatte og besøkende og det 
må etableres tydelige og trafikksikre løsninger for kjørende/ nyttetransport og gode forbindelser for 
gående, syklende og kollektivreisende. 

Forhold til overordnet plan 
Planforslaget er ikke i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. I kommuneplanens 
arealdel 2012- 2024 (KPA) er området vist som nåværende boligbebyggelse. Planbeskrivelsen må 
beskrive og redegjøre for avvik fra KPA.  
 
Hoveddelen av planområdet er regulert til offentlig bebyggelse, i r0193a, vedtatt 3.12.65. 
 
Planprogram og konsekvensutredning 
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder ikke for dette planarbeidet. 
Det samlede arealet for offentlig tjenesteyting overstiger ikke 15 000 m². Det foreløpige 
bruttoarealet som er lagt inn i prosjektet for offentlig tjenesteyting er: 

• Kirke:1.600 m² 
• Barnehage: 1.279 m² 
• HVS: 7.179 m² 

 
 

 



side 4 av 4 

Hensikten med varselet 
Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt 
med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med 
innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til 
innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller 
avbøtende tiltak som bør vurderes. 
 
Kontaktinfo 
Innspill til planarbeidet sendes innen 30. november 2020 til Ida Haukeland Janbu på epost 
IdaHaukeland.Janbu@asplanviak.no. Mer informasjon finnes på Asplan Viak sine nettsider, se 
www.asplanviak.no/kunngjoringer . 
 
 
Med vennlig hilsen 
Asplan Viak AS 
 

 

Ida Haukeland Janbu 
Master i arkitektur 

T: 92680186 | 417 99 417 
E: idahaukeland.janbu@asplanviak.no 
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