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Synøve Tangerud 
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oppgis ved alle henvendelser 

Deres referanse 
 

Dato 
15.10.2020 

Yrkesskolevegen 18, anmodning om oppstartsmøte  

Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid 
 
Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 2.7.2020 og til møte med kommunen 20.8.2020.   
 
Planarbeidet gjelder Yrkesskolevegen 18.  
 

 
 
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 16/501, 16/502, eid av Trondheim kommune. 
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Planens navn skal være Yrkesskolevegen 18.  
 
Plankonsulent er Asplan Viak AS, ved Ida Haukeland Janbu, telefon 926 80 186/ 417 99 417, e-post 
idahaukeland.janbu@asplanviak.no 
 
Forslagstiller er Trondheim kommune, eierskapsenheten ved Ole Ivar Folstad, telefon 952 63 788, 
e-post ole-ivar.folstad@trondheim.kommune.no og Mette Caroline Dahl, telefon 977 90 903, e-
post mette.dahl@trondheim.kommune.no 
 
Kontaktpersoner på Byplankontoret er Synøve Tangerud (saksbehandler), telefon 72 54 27 63, e-
post synove.tangerud@trondheim.kommune.no og Kjersti Angelsen Rinbø, telefon 72 54 27 43, e-
post kjersti.rinbo@trondheim.kommune.no 
 
Hensikten med planarbeidet 
Det skal reguleres: 

 et fullverdig helse- og velferdssenter med inntil 9000m2. 
 en barnehage med seks avdelinger. 
 et kirkebygg med inntil 500 sitteplasser, og kontorarbeidsplasser. 
 boliger på resterende areal, med minimum 6 boliger per dekar.  
 en ny gangbro på tvers av Stokkbekkdalen, som vil kunne styrke forbindelsen mellom 

Brundalen og Charlottenlund. 
 

Planforslaget skal legge til rette for sambruk mellom de offentlige formålene, et godt bomiljø, 
attraktive uteområder og god forbindelse over Stokkbekkdalen.  
 
Forholdet 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. 
 
Viktige utfordringer i planområdet 

 Brundalsforbindelsen mangler, det er uavklart når og om den kommer 
 Framtidig støy 
 Byggeavstand til og synlighet for kirke 
 Gode, attraktive og effektive gangforbindelser  
 Geoteknikk ned mot bekkedalen 
 Naturtyper langs bekkedalen  
 Gangkryssing over bekkedalen   
 Atkomst og parkering 

 
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan  
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet. Planen 
bør utformes så robust at den kan realiseres både med og uten utbyggingen av Rotvoll og 
Brundalsforbindelsen. 
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Gangbro over Stokkbekkdalen 
Gang- og sykkelforbindelse fra Yrkesskolevegen/Brundalsforbindelsen over Stokkbekkdalen til 
Jakobsli, vil styrke forbindelsen mellom Brundalen og Jakobsli. Forbindelsen er et tiltak som kan 
stimulere til økt bruk av gange og sykkel, og dermed bidra til mindre bilbruk. Brua vil gi et godt 
bidrag til universell utforming.  
 
Brua bør reguleres bred nok til å bygges som sykkelveg med fortau (7 meter bredde mellom 
rekkverk).   
 
Det må redegjøres for plassering av brua. Brua må plasseres slik at den blir en god kobling til det 
offentlige vegnettet på begge sider av Stokkbekkdalen.  
 
Det er trangt der brua skal forankres på begge sider av dalen. Det bør derfor gjøres et forprosjekt 
for teknisk løsning på brua, for å sikre at man regulerer en gjennomførbar løsning.  
 
Snarvegen som i dag går ned i dalen, gir tilgang til turvegene langs Stokkbekken. Planen må sikre 
fortsatt tilgang til turvegen nede i dalen.  
 
Gode gang- og sykkelvegforbindelser 
Det må legges opp til gode og attraktive gang- og sykkelvegforbindelser gjennom området, inklusiv 
en forbindelse fra Yrkesskolevegen/Brundalsforbindelsen og fram til brua. Bebyggelsen bør 
plasseres slik at den bygger opp under en slik forbindelse.  
 
Brundalsforbindelsen 
Boligbebyggelsen kan ikke oppføres før Brundalsforbindelsen er bygget. Brundalsforbindelsen er 
en forutsetning for å få til et raskt og effektivt busstilbud i bydelen og for å hindre økt trafikk i 
Skovgårdkrysset.  
 
De offentlige formålene i planen bør kunne bygges uten at Brundalsforbindelsen er bygget. Kirken 
skal erstatte en eksisterende kirke. Helse- og velferdssenteret kan også vurderes som en 
erstatning for eksisterende helse- og velferdssenter.  Det forutsetter imidlertid at disse formålene 
ikke bidrar til økt belastning på Skovgårdkrysset. En trafikkrapport må svare ut dette.   
 
Det er viktig at bebyggelsen tilpasses høyden på Brundalsforbindelsen (vist i forslag til 
reguleringsplan for Øvre Rotvoll).   
 
Skråninger langs Stokkbekken 
Det er viktig at bebyggelsen plasseres slik at bekkeskråningen blir minst mulig berørt, inklusiv i 
anleggsfasen. Forankring av brua må gjøres på en mest mulig skånsom måte.  
 
Bebyggelsen bør ikke vende ryggen mot bekkedalen. Bebyggelsen bør heller åpnes opp slik at 
grønnstrukturen trekkes inn i områdene. Bebyggelsen må også trekkes så langt inn på brinken at 
det ikke blir en virkning av at bebyggelsen henger utover brinken.  
  
Utbyggingsalternativ 
Det er lagt fram bare et alternativ til plassering av de forskjellige formål i planen. Det bør gjøres en 
alternativutredning, for tilfeller hvor alt ikke skal bygges samtidig. Dersom kirken bygges først så 
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burde den kanskje fått en mer fremtredende posisjon. Også i forhold til støy så bør det vurderes 
om helse- og velferdssenteret kunne ligget lenger fra Yrkesskolevegen/Brundalsforbindelsen. 
 
Kollektivtransport 
I planforslaget til Brundalsforbindelsen fjernes snuplassen i Yrkesskolevegen. Busslommene ved 
Charlottenlund videregående skole erstattes med kantstopp. Det vil vanskeliggjøre transport med 
turbuss til og fra skolen, helse- og velferdssenteret, kirken og barnehage. Busser må da helt opp til 
Jonsvannsveien for å snu. Det blir begrenset mulighet til å slippe av og på folk/bagasje ved 
kantstoppene.  Det anbefales å se på en løsning for dette i planen.  
 

 

Atkomst 
Det kan ikke anbefales to kjøreatkomster til Yrkesskolevegen/Brundalsforbindelsen.  
 
Sykkel 
Det bør legges opp til sambruk av sykkelparkering for alle formålene innenfor planen og 
videregående skole. Det bør være et variert tilbud for sykkel, med parkering under tak, 
sykkelhotell og sykkelskap.   
 
Støy 
Det må tas høyde for fremtidig støy fra Brundalsforbindelsen, jamfør fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Øvre Rotvoll.  
 
Det forutsettes at støykrav i kommuneplanens arealdel 2012- 2024 etterkommes.  
 
Kirke 
Det må sikres tilfredsstillende rom rundt kirken. Kirken bør få en intuitiv og godt synlig plassering. 
Det bør ikke legges opp til vesentlig parkering foran kirken eller i atkomstvegen.   
 
Geoteknikk/grunnforhold 
Det antas å være faste grunnforhold, men det kan være utfordringer ut mot Stokkbekken.   
 
Med planen må det følge en geoteknisk utredning, for bygging mot bekken. Geotekniske 
avbøtende tiltak må beskrives. Det må sikres geoteknisk prosjektering av gangbru.  
 
Forholdet til naboer 
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Sol- og skyggepåvirking på naboer må utredes for tidspunktene som framgår av Trondheim 
kommunes uteroms- og illustrasjonsveileder. Skolens uterom bør ikke bli skyggelagt i skolens 
åpningstid.  
 
Klima 
Denne planen bør vurderes som pilotprosjekt for god klimatilpasning, med energiutveksling 
mellom bygg, grønne tak og grønne overvannsløsninger med mer.  

Vann og avløp 
Med planen må følge en overordnet vann- og avløpsplan. Vedlagt vann- og avløpsnotat angir 
premisser for en vann- og avløpsplan.  

Avfall 
Med planen må følge en plan for oppsamling og tømming av avfall. Boligene må ha mobilt 
avfallssug og nedgravde løsninger for de fraksjoner som ikke går i avfallssuget. Det må settes av 
plass for nedgravde løsninger. Det bør ikke legges opp til avfallsinnsamling på bakken for noen av 
de andre formålene i planen. Det bør søkes å oppnå felles og nedgravde løsninger for innsamling 
av avfall.  
 
Universell utforming 
Høydeforskjeller bør løses med gode grep, uten rampeløsninger. Med planen må følge en målsatt 
situasjonsplan.  
 
Framdrift 
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/ og vedlagte liste med krav til komplett 
materiale.   
 
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.  

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 

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
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 HVS: 7.179 m² 
  
Planbeskrivelsen 
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.  
 
Nullvekstmålet for personbiltransport 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 kollektivtransport. Det er derfor viktig å finne løsninger i planforslaget som bidrar til å nå 
nullvekstmålet for personbiltransport.  
 
Det må gis en kort begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn 
og miljø, herunder folkehelseperspektivet. 
 
Barnehage og helse- og velferdssenter må utformes i tråd med Trondheim kommunes veiledere 
for slike formål.  
 
Veileder for regulering av barnehage finnes her: 
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
byutvikling/byplankontoret/veiledere/barnehageveileder-26.9.17.docx.pdf 
 
Veileder for regulering av helse- og velferdssenter finnes her: 
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
byutvikling/byplankontoret/veiledere/hvs-veileder-26.9.17.docx.pdf 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen 
skal omfatte følgende tema:  

 Brann  
 Distribusjon av forurenset vann 
 Bortfall av energiforsyning 
 Bortfall av telekom/IKT 
 Svikt i vannforsyning 
 Svikt i avløpshåndtering/overvannshåndtering 

 
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-trondheim-2012-
2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf 
 
Annet 
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plan og 
bestemmelser. 
 
Det må sikres god kvalitet på bebyggelsen mot Yrkesskolevegen/Brundalsforbindelsen, 

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
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/veiledere/hvs-veileder-26.9.17.docx.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/veiledere/hvs-veileder-26.9.17.docx.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
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atkomstvegen og turveg sør for bebyggelsen. Bruk av svalganger mot offentlig veg må unngås.   
 
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. 
 
Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget. 
 
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 når planforslaget er komplett.  
 
Gebyr 
Det er enighet om at behandlingskostnadene faktureres via prosjekt i Bluegarden.   
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Synøve Tangerud 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
Vedlegg: 
Planinitiativ (foreløpig beskrivelse) 
Planomriss på kart i målestokk 1:5000 
Adresseliste for samrådsparter 
Utfylt liste med krav til komplett materiale 
VA- notat 
 
Kopi: 
Fylkesmannen I Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 
Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Ole Ivar Folstad, Eierskapsenheten 
Mette Caroline Dahl, Eierskapsenheten


