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BAKGRUNN  

Planområdet omfattes av 16/501, 16/502 m.fl i Yrkesskolevegen i Trondheim, i Brundalen. 
Planområdet foreslås opparbeidet med helse- og velferdssenter, barnehage, kirke og boliger, samt ny 
gangbro mellom Brundalen og Charlottenlund.  

1.1. Plankonsulent, forslagsstiller  

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS som plankonsulent, på vegne av forslagsstiller 
Trondheim kommune ved Eierskapsenheten.  

Asplan Viak har ansvar for utforming av bebyggelsen, landskapstilpasning, utredninger og planfaglige 
vurderinger.  

Planforslaget vil utføres i samsvar med plan‐ og bygningslovens § 12‐3 Detaljregulering og Trondheim 
kommunes egen veileder for utarbeidelse av private planforslag. 

1.2. Hensikten med planen  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av tomten med helse- og velferdssenter, 
barnehage, kirkebygg og boliger.  

Det planlegges for et fullverdig helse- og velferdssenter med inntil 9000m2, barnehage med 6 
avdelinger, kirkebygg med inntil 500 sitteplasser og kontorarbeidsplasser, samt boliger på resterende 
areal 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 planlegges også for en ny gangbro på 
tvers av Stokkbekkdalen, som vil kunne styrke forbindelsen mellom Brundalen og Charlottenlund. 
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 16/501, 16/502, eid av Trondheim kommune.  
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1.3. Vesentlige utfordringer i planen  

For samtlige planer i området har det blitt stilt vilkår om egengodkjenning i påvente av 
Brundalsforbindelsen, begrunnet i trafikksikkerhet. Brundalsforbindelsen inngår i områdeplan for 
Øvre Rotvoll. Brundalsforbindelsen medfører mer støy, og det kan bli utfordrende å få til urbane 
løsninger med aktive fasader mot Brundalsforbindelsen samtidig som støykrav tilfredsstilles. I 
Kirkeloven stilles det krav om 60 meters avstand til kirkebygg i spredtbygde områder, som kan være 
utfordrende ift. å få til en god utnyttelse på tomten. Videre vil geoteknikk ned mot elvedalen, 
trafikale forhold og avvikling, og sambruk av arealer få oppmerksomhet i planarbeidet, samt 
hensynet til grønnstruktur regulert i kommuneplanens arealdel. 

1.4. Tidligere vedtak i saken  

Det ble startet opp et planarbeid på planområdet i 2015, der det ble levert komplett materiale til 
førstegangs behandling. Planarbeidet ble stoppet i påvente av områdeplan for Øvre Rotvoll. Siden da 
har programmet på tomten endret seg, med behov for nye formål på tomten, og det er derfor satt i 
gang en ny planprosess.  

I formannskapssak fra møte 17.09.2019, sak PS 0197/19 ble det lagt føringer for plassering og 
utforming av nytt kirkebygg på Charlottenlund.  

1.5. Planprogram/Krav om konsekvensvurdering.  

Det er gjort en gjennomgang av Forskrift om konsekvensvurderinger, og det er ikke funnet at 
planarbeidet innvilger krav om konsekvensutredning. Det samlede arealet for offentlig tjenesteyting 
overstiger ikke 15 000 m2. Det forutsettes derfor at det ikke vil være krav om planprogram og 
konsekvensutredning for denne detaljreguleringen. 

 

Figur 1 Skråfoto av området fra Google maps. 
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2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

2.1. Kommuneplan  

I kommuneplanens arealdel er 
eiendommen vist som byggeområde 
eksisterende boligbebyggelse (gul 
farge) med nåværende. Langs østsiden 
av tomten er det avsatt eksisterende 
og fremtidig grønnstruktur i 
Stokkanbekken, med eksisterende 
tursti over til Charlottenlund.  Rett vest 
for tomten er det markert framtidig 
kollektivtrasé. 
 
Krav til tetthet for arealformålene 
boligbebyggelse, sentrumsformål og 
bestemmelsesområder kollektivåre og 
lokalsenter (§27): 

§ 27.1 Ved regulering av områder 
på 1,5 dekar – 6 dekar i 
eksisterende boligbebyggelse skal 
det være arealutnyttelse på 
minimum 3 boliger per dekar. 
 

Planområdet ligger i ytre sone for 
parkering ifølge Trondheim kommunes 
parkeringsveileder. 
 
I det innledende arbeidet med 
tematisk kommunedelplan for lokale 
sentrum og knutepunkter, er det laget 
en oversikt over eksisterende lokale 
sentrum (mørkeblått) og planlagte 
lokale sentrum (lyseblått). 
Planområdet ligger midt mellom 
eksisterende Charlottenlund 
lokalsenter og kommende 
lokalsentrum på Øvre Rotvoll. Det 
innledende arbeidet skal benyttes inn i 
ny rullering av KPA. 
 
  
 

 
Figur 2: Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel. (Turkis linje markerer 
grensen til indre sone.) 
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2.2. Gjeldende reguleringsplaner  

 
Gjeldende reguleringsplan er 
r0163a Brundalen øst fra 1965. Med 
regulering av ny hovedåre 
Jonsvannsveien- omkjøringsveien. 
 
Øst for tomten ligger 
reguleringsplan for Stokkanbekken 
r0175 fra 1978, nord for tomten 
ligger r20090022, Yrkesskolevegen 
18, Charlottenlund videregående 
skole. Her er adkomst til 
planområdet regulert inn sør for 
skoletomten. 

 
Figur 3: Nyere reguleringsplaner rundt planområdet, bla Øvre Rotvoll 
(skravert grønn) under planlegging, og reguleringsplan for Charlottenlund 
vgs.  
 

  
R0163 

 
R0175 
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R20090022 

 
Pågående planarbeid i området 

Områdeplan for Øvre Rotvoll ble sendt til sluttbehandling i bystyret desember 2019, men ble utsatt i 
påvente av sak om plan for langsiktig byutvikling, med forslag om rekkefølge og prioriteringer for 
byutviklingen kommer til politisk behandling i mai/juni 2020. Formålet med planen er å regulere nytt 
utbyggingsområde med ca. 1600 boliger med tilhørende funksjoner. Planen regulerer også ny 
overordnet vegforbindelse (Brundalsforbindelsen) mellom E6 og Jonsvannsvegen i sør. Vegen går 
som miljøgate i to felt forbi planområdet i Yrkesskolevegen. Forbindelsen smalnes inn fra fire felt 
nord for innkjøringen til planområdet. Det er tilrettelagt for sykkelveg med fortau langs østsiden av 
gaten i det foreliggende planforslaget, og flere kryssingspunkt, som vil bedre tilgjengeligheten på 
tvers av vegen og gi tryggere skoleveg for barn. Brundalsforbindelsen vil også åpne for nye 
kollektivruter gjennom området.  Det skal tilrettelegges for lokalt tjenestetilbud, nye offentlige 
idrettsanlegg, barnehager og parkområder innen planen, og tilbudene skal samles sentralt i området 
og danne lokalt sentrum for nærområdet. Det er lagt opp til mellom 2900 og 6400m2 til forretning, 
bevertning og tjenesteyting i planforslaget. 

 
Figur 4 Illustrasjon som viser planlagt bebyggelse på Rotvoll Øvre.  
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Figur 5 Utsnitt fra utkast til plankart i sør forbi planområdet for Yrkesskolevegen 18. Det er regulert inn én atkomst til 
planområdet.  

2.3. Forholdet til/avvik fra gjeldende planer  

Planforslaget vil i hovedsak være i tråd med gjeldende reguleringsformål på tomten, men det vil 
etableres en større andel offentlig tjenesteyting og kirkebygg enn boliger.  
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD  

3.1. Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet. Dagens bruk og karakter 

Planområdet ligger på Brundalen, sør for Charlottenlund videregående skole, øst for den kommende 
Brundalsforbindelsen/Yrkesskolevegen, og vest for det store grøntdraget langs Stokkbekken.  

På platået øst for området ligger Charlottenlund, med småhusbebyggelse, og vest for tomten og 
Yrkesskolevegen ligger det blokkbebyggelse fra 70-tallet. Vest for tomten og sør for tomten ligger det 
flere helse- og velferdsbygg.  

 

Planområdet er ca. 43 daa og er i dag ubebygd. Planområdet var tidligere i bruk til gamle Brundalen 
yrkesskole, og terrenget er fortsatt formet etter de gamle skolebygningene. I dag brukes området til 
parkering av elever ved Charlottenlund vgs. og tilliggende helse- og velferdsbygg.  

 

Figur 6: Foreløpig planavgrensning. 
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3.2. Landskap; topografi, landskap, solforhold, lokalklima, estetisk og kulturell verdi  

Tomten er stort sett flat, men heller svakt mot sør, og skråner jevnt ned mot nord og fjorden fra 
c+105 til c+97. Rundt planområdets, sør-øst og nordside ligger grøntdraget langs Stokkbekken, som 
ligger i et dalsøkk nedenfor tomten, med en markant landskapsvoll inn mot tomten, og dette gir en 
tydelig avgrensning mot disse sidene. Skråningen er bevokst med tett blandingsskog og tomten 
fremstår som meget frodig og grønn. Kartene under er utarbeidet til tidligere planprosess av Selberg 
arkitekter, og viser helning og terrengorientering på tomten. Det er gode solforhold på tomten, og 
lite skygge fra nabobebyggelsen. 

  

3.3. Kulturminner og kulturmiljø  

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet ut fra Riksantikvarens database 
Askeladden eller Trondheim kommunes aktsomhetskart.  

3.4.  Naturverdier  

I Naturbase er det gjort observasjon av gråtrost, alm 
og ask på området nordøst for eiendommen. Området 
er ikke merket av på kart over utvalgte naturtyper. Det 
er registrert flere fuglearter og planter av nasjonal 
interesse i bekkedalen, blant annet gulspurv og stær, 
som er nær truede fuglearter (artsdatabanken). 
Innenfor tomten ble det i 2009 gjort observasjon av 
vipe, som er en sterkt truet art, men det er ellers ingen 
registreringer av prioriterte arter, truede naturtyper 
eller verdifullt kulturlandskap. 

Det er i tidligere planprosess informert om at det går 
ørret i bekken, og at området derfor er registrert med 
viltinteresser.  

 

Figur 7 Utsnitt fra Naturbase som viser det viktige 
bekkedraget Stokkbekken. 
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3.5. Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, 
uteområder og barns interesser 

Trondheim kommunes plan for friluftsliv og 
grønne områder viser Stokkbekkdalen som 
grønn korridor. Denne er svært mye brukt til tur 
og rekreasjon for nærområdet, og gir 
forbindelse mellom Rotvollfjæra og 
Estenstadmarka. Samme område er vist som 
viktig bekkedrag i Naturbase (Miljødirektoratet).  
Selve planområdet brukes ikke til rekreasjon.    

Skillet mellom skolekretsene Brundalen og 
Charlottenlund går i Stokkbekken. Det er derfor 
ikke barnetråkkregistreringer, verken for 
skoleveg eller barnesteder innen planområdet.       Figur 8 Barnetråkkregistrering fra 2014 

3.6. Landbruk  

Det er ingen landbruksinteresser innenfor planområdet.  

3.7. Adkomst og vegsystem 

Planområdet har adkomst fra Yrkesskolevegen sør for Charlottenlund vgs. Yrkesskolevegen er en 
samleveg som har tilknytning til E6 Omkjøringsveien i nord via Skovgård og gamle E6. I sør ender 
Yrkesskolevegen i en snusløyfe som betyr at det ikke er noen gjennomgangstrafikk forbi planområdet 
i dag. NVDB (2016) viser til 3290 ÅDT og 7 % tunge kjøretøy i Yrkesskolevegen forbi planområdet. Det 
er stor usikkerhet rundt tallene, da grunnlag er telling og skjønn. Trafikken i Yrkesskolevegen har 
mest sannsynlig økt noe siden 2011, da det i tidligere planmateriale er fastsatt en ÅDT på 
2900.Adkomsten til Charlottenlund VGS og planområdet (via vegen Brundalen) er stipulert til ÅDT 
180 av ViaNova/Selberg i tidligere planmateriale. Trafikken til VGS er antatt og ikke 
undersøkt/intervjuet noen i ledelsen på VGS. Asplan Viak vurderer dette som svært lite trafikk og den 
er mest sannsynlig høyere, og anbefaler registering av trafikken i Yrkesskolevegen og adkomsten til 
skole/planområdet, som en del av planarbeidet. Det er tidligere opplyst at skoleområdet har over 
1500 besøkende hver dag, og at dette skaper en opphopning av biler, busser, sykler, mopeder og 
gående ved skoledagens start og slutt.  

Yrkesskolevegen er i dag kun tilrettelagt med fortau langs 
vegens østside. Det er etablert tosidig fortau langs 
adkomstvegen (vegen Brundalen) til planområdet i dag, som 
fortsetter som ensidig fortau langs tomtas østside inn mot 
parkeringsplassen for Charlottenlund VGS. 

Planområdet ligger ca. 100 meter fra dagens 
bussholdeplasser i Yrkesskolevegen. Denne betjenes av 
bussrute 14, med avgang ca. hvert 10-15 min.  

Dagens løsning for renovasjon for videregående skolen 
ligger ved skolens parkeringsplass. Renovasjonsbilene har 
adkomst via vegen Brundalen.  

Gående og syklende 

Det går i dag en turveg gjennom Stokkbekkdalen som binder 
planområdet og Charlottenlund sammen. Turvegen er bratt 
og ikke universelt utformet. Det er få andre forbindelser på 
tvers av grøntdraget i dag, og dalen kan derfor oppleves som en barriere mellom bydelene.  

Figur 9 Utsnitt fra hovednett for sykkel, som 
vist i Sykkelstrategien for Trondheim 2014-25 
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Det er planlagt en vesentlig oppgradering av gang- og 
sykkeltilbudet langs Brundalsforbindelsen med sykkelvei 
med fortau langs hele strekningen. Dette vil være en viktig 
del av det planlagte hovednettet for sykkel i Trondheim.  I 
strategien er det også vist en forbindelse inn til Brundalen 
skole, men som mangler forbindelse videre mot 
planområdet.   

Trafikksikkerhet 
Det er i dag lave trafikkmengder i Yrkesskolevegen og 
Hørlocks veg. Det er registret få ulykker de siste 10 årene 
(2008-2018) i NVDB (nasjonal vegdatabank). Ulykkene har 
kun lettere skadegrad. På Skovgård er det betydelig mye mer 
biltrafikk og det er også registret flere ulykker. Myke 
trafikanter er separert fra kjørende og det er tilrettelagde 
kryssinger i gangfelt av Yrkesskolevegen. Det er ut å være 
dårlig vedlikehold av sykkeltilbudet og uklar skilting for 
syklister. Det er behov for oppgradering av fortau og gang- 
og sykkelveger i området.  

3.8. Sosial infrastruktur; skole, barnehage  

Planområdet ligger i Brundalen skolekrets. Brundalen skole ligger ca. 500 m vest for planområdet. 
Planområdet ligger innenfor Charlottenlund ungdomsskolekrets. Det er ikke skolekapasitet på 
ungdomsskoletrinnet i dag.  

Nærmeste barnehager til området er Presthustunet barnehage ca. 250 m øst over Stokkbekkdalen, 
og Brundalstunet familiebarnehage ca. 200 meter nordvest for tomten.  

3.9. Universell utforming  

Det er noe høydeforskjell på tomta og prosjektet må planlegges med gode løsninger for universell 
utforming fra starten av, sånn at dette ikke kommer inn som et punkt som må løses med mindre 
gode løsninger til slutt.  

3.10. Teknisk infrastruktur; vann, avløp, trafo, 
energiforsyning, alternativ energi, fjernvarme  

Planområdet ligger innenfor fjernvarmeområdet i 
Trondheim, jfr. kart på Statkraft sine hjemmesider. 
Innenfor eiendommen går det kabler og ledninger som 
det må vises aktsomhet for på vanlig måte i 
detaljprosjekteringen mht. utbygging.  

Under er det klippet inn ledningskart fra 2015. 
Eksisterende vannledninger omslutter hele planområdet 
som et ringsystem. Det ligger en kommunal vannledning 
(VL180) som er tilkoblet vannledningsnettet i 
Yrkesskolevegen på nordvestsiden av planområdet. På 
sørøstsiden ligger det en privat vannledning (VL150) som 
omslutter hele området. Eksisterende brannkummer i 
området er VK 338274, VK 338298, VK 35598 og VK 
35597. Eksisterende spillvannsledninger ligger også på 
hver side av planområdet. Overvannet føres i dag ut i 

Figur 10 Trafikkulykker i perioden 2008-2018 

Figur 11 Ledningskart fra Trondheim kommune (2015). 
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Stokkbekken. Eksisterende overvannsledninger ligger på hver side av planområdet. Det offentlige 
vann- og avløpsnettet ble i 2015 vurdert til å ha god kapasitet.  

3.11. Grunnforhold  

I forbindelse med planarbeidet med Charlottenlund videregående ble det utført sonderingsboringer i 
planområdet. Fra disse boringene var resultatet at grunnen består av hard leire som ikke forventes å 
være kompressible. Det ble ikke registrert fjell ved boringer på 4 og 10 meter. Dette vil gi gode 
fundamenteringsforhold. Samtidig vil fravær av fjell gi gode forhold for anleggelse av 
parkeringskjeller. Det er ikke skredfare på området. På Trondheim kommunes kart for aktsomhet for 
kvikkleire ligger planområdet utenfor sone for aktsomhet. Det er ikke registrert grunnforurensning i 
Miljødirektoratets Miljøstatuskart.  

 

Figur 12 Kvartærgeologisk kart, Norges geologiske undersøkelser (NGU): http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

 

Det ble i forrige planprosess utført stabilitetsanalyser for å finne sikker avstand fra kanten av 
skråningen og bakover mot sikker grunn. Beregninger viste at dette oppnås ved å ta utgangspunkt i 
en linje med helning 1:25 fra bunn av skråningen og bakover til linjen krysser dagens terreng. 
Fremkant av fundament på bebyggelse må være bak denne linjen, som vist på prinsippskisse under.  

 

Figur 13 Prinsippskisse for plassering av bygg i forhold til skråningstopp. Kilde: NGI  

  

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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3.12. Støyforhold  

Det er gjort støyutredninger i forbindelse med områdeplan for Rotvoll Øvre, som viser fremtidig 
støysituasjon for planområdet (2040). Kilden til støy kommer fra planlagt den planlagte 
Brundalsforbindelsen og gir støy i rød og gul støysone ganske langt inn på tomta. Støyen avtar 
østover på tomta. I støyutredningen er det lagt inn ny trafikk fra planområdet, beregnet av Cowi, 
men det er usikkert hvor mye trafikk som er lagt inn.  
 

 
Figur 14 Det er gjort støyvurderinger for både 2- og 4 felts vei. Ettersom Brundalsforbindelsen har 2 felt forbi planområdet, 
er dette kartet tatt inn, selv om det i planforslaget foreslås med fire felt nord for krysset Brundalen x Brundalsforbindelsen.  
Kilde: Støyutredning i områdeplan for Øvre Rotvoll, Brekke og Strand.  
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4. FORELØPIG BESKRIVELSE AV TILTAKET 

4.1. Planlagt arealbruk og bebyggelsesstruktur 

I planarbeidet blir det viktig å gripe tak i planområdets posisjon med beliggenhet mellom 
lokalsentrene på Øvre Rotvoll og Charlottenlund med tanke på eksisterende og kommende gang- og 
sykkelforbindelser, bebyggelsens forhold til bygaten Brundalsforbindelsen, og forholdet til 
grønnstrukturen som omkranser tomten i nord, øst og sør.  

 

Området foreslås regulert til: 

- Bebyggelse og anlegg (bolig, offentlig tjenesteyting og kirkebygg) 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Grønnstruktur 
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4.2. Alternativer for arealdisponering 

Det er jobbet med ulike plasseringer av funksjonene som skal inn på området. I samråd med 
representanter fra de ulike fagstabene i kommunen samt Kirkelig fellesråd, er det landet på et 
alternativ som vist under, der de offentlige funksjonene er plassert i en østvest-akse og boligene 
lengst nord.  De viktigste premissene for plasseringen har vært sambruk mellom de offentlige 
funksjonene, utbyggingsrekkefølge, behov for logistikk/transportbehov og en riktig plassering av 
kirken. I et samfunn med stadig større arealknapphet er sambruk og flerbruk av arealene god miljø- 
og ressursforvaltning. Vi vil legge til rette for fleksible arealer som flere kan nytte seg av på ulike tider 
av døgnet.  

Det er foreslått to varianter av alternativet. Variantene er i hovedsak like, med unntak av at det i 
variant 1 er vist kun én biladkomst til området, mens det i variant 2 er foreslått to, som gir litt ulike 
forutsetninger for hvordan man ankommer funksjonene i området.  

Variant 1 – med én avkjøring fra Brundalsforbindelsen 
All trafikk til området går via eksisterende og innregulert avkjøring til området. Adkomstvegen 
«Brundalen» vil utformes som en verdig hovedadkomst til kirken, samtidig som den ivaretar 
nødvendige funksjoner som varelevering, renovasjon, besøksparkering og innkjøring til parkering i 
sokkel under helse- og velferdssenteret.  

 

Figur 15 Variant 1. 
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Variant 2 – med to avkjøringer fra Brundalsforbindelsen 
I denne varianten er det foreslått to avkjøringer fra Brundalsforbindelsen. Her vil besøkende til helse- 

og velferdssenteret og barnehagen kunne parkere på bakkeplan og ankomme fra sør. Belastningen 

på «Brundalen» vil bli mindre. 

 
Figur 16 Variant 2. 

 

Terrenget på området er formet etter de gamle skolebygningene på Brundalen yrkesskole. Snittene 
under viser forslag til plassering av bebyggelse ift. eksisterende og foreslått nytt terreng. Det har 
vært viktig å sikre kirken en høyere plassering i terrenget enn slik terrenget ligger i dag, samtidig som 
man unngår å bygge seg for mye opp i forhold til Stokkbekken slik at barrierevirkningen forsterkes. 
Det tilstrebes å få til en massebalanse på området for å unngå transportering av masser.  

Snittene under viser forslag til plassering av bebyggelsen i terrenget. Forslag til justert terreng er vist 
med grønn linje på snittene. Helse- og velferdssenteret er foreslått med sokkel ut mot adkomstvegen 
Brundalen, mens barnehagen og kirken er plassert på flatt terreng, med første etasje i samme høyde 
som adkomstvegen. Boligområdet blir liggende på et lavere nivå enn barnehagen og kirken.  
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Figur 17 Snitt gjennom området. Rødt viser behov for skjæring, mens blått viser fylling. Det tilstrebes å få til en 
massebalanse på området.  

4.3. 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. Fremdrift er derfor kritisk for Kirken.  

Det planlegges for en frittliggende kirke. Kirkerommet skal ha plass til 500 personer. Kirken skal være 
åpen og tilgjengelig alle hverdager både på dag- og kveldstid. Kirken skal være arbeidssted for ca. 10 
ansatte. Totalt arealbehov for en ny kirke vil være ca. 1600 m2.  

Det ligger i planene for Charlottenlund gravlund at det etter hvert skal bygges et livssynsnøytralt 
seremonirom på området. Seremonirommet vil ta mange av de aktuelle begravelsene i området, og 
da spesielt de «ikke-kristne». For Ranheim og Charlottenlund menighet vil Ranheim kirke fortsatt 
være sentral ved seremonier, herunder begravelser. Ved større seremonier vil den nye kirken kunne 
være et relevant alternativ, og det må holdes åpent for at denne også skal kunne brukes til 
begravelser.  

Ranheim og Charlottenlund menighet har en visjon om å være til inspirasjon for besøkende gjennom 
synlig og tydelig miljøvennlige løsninger som solcelleløsninger, gartnerhage, matproduksjon, 
kompostering osv. Utearealene skal i tillegg til en verdig og flott adkomst side/vrimleområde mot 
bydel/gate ha areal for uteaktivitet og ute seremonier på skjermet side og med god tilgang til 
grøntareal.  

I forhold til sambruk med andre offentlige funksjoner vurderes sambruket mellom kirke og 
barnehage til å ha størst potensial. Kirken kan blant annet brukes som konsert- og forsamlingslokale, 
og barna kan delta i hagearbeid og matproduksjon.  

Kirken er foreslått med en plassering i fond av adkomstvegen, med en visuell tilknytning til både 
Brundalen og Charlottenlund. Terrenget må bearbeides slik at kirken ikke ligger lavt i terrenget.  

Innenfor planområdet vil kirken bygges ut først. I Kirkeloven stilles det krav til 60 meters avstand fra 
kirkebygget til omkringliggende bebyggelse i spredtbygd strøk. Det kan dispenseres fra dette, men 
det krever egen søknad. Kirkelig Fellesråd har vurdert at kirken ligger i delvis tettbygd strøk, og at 
man vil kunne akseptere noe mindre avstand til kirken enn 60 meter, men det er ønskelig at 
bebyggelsen nærmest kirken holdes lav.  

4.4. Helse- og velferdssenter 

Helse- og velferdssenteret planlegges som et komplett helse- og velferdssenter, i tråd med 
kommunens areal- og funksjonsprogram. 9000 m2 vurderes som tilstrekkelig tomteareal. Dersom det 
blir behov, kan omsorgsboligene tas ut av programmet. Bakgrunnen for dette er at boliger nå 
planlegges med universell utforming, slik at behovet for kommunale omsorgsboliger vil gå ned i 
fremtiden. Helse- og velferdssenteret vil ikke bygges på 2020-tallet. Det er ikke en erstatning for 
eksisterende helse- og velferdssenter på Brundalen, men et supplement.  

Helse- og velferdssenteret foreslås etablert langs Yrkesskolevegen. Den vil bli en del av eksisterende 
akse med helsesentre langs Yrkesskolevegen, som en samling av offentlige funksjoner med tydelig 
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henvendelse mot framtidig bygate. Det er et stort program som skal inn på tomten, med mye ferdsel, 
både varelevering, ansatte og besøkende, og det vil være positivt at senteret ligger med tydelig 
plassering mot ferdselsårene, med mulighet for gode forbindelser for gående/ syklende/ 
kollektivreisende, samt at trafikk ikke trekkes inn gjennom hele planområdet. Rekkefølge for 
utbygging har også vært relevant for plassering, da utbygging av HVS-senter ligger langt fram i tid. En 
utbygging lengre inne på planområdet vil føre til større belastning på andre funksjoner. Det er viktig å 
få til gode løsninger som sikrer gode uteoppholdsarealer og at ikke helse- og velferdsbygget blir 
liggende med «trafikk på alle kanter».  

Funksjonen barnehage gir gode sambruksmuligheter med helse- og velferdssenter. Barnehagebarna 
og beboerne på helse- og velferdssenteret har gjensidig glede og læring av hverandres nærhet.  

4.5. 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 6-avdelings barnehage, i tråd med kommunens 
areal- og funksjonsprogram.  

Det planlegges for en frittliggende barnehage. Det er vanskelig å få til barnehager som ikke er 
frittliggende. Dette har med lov om anskaffelser å gjøre, samt at fremdriften på kommunens 
barnehage-prosjekter ofte er uklar. Tidspunkt for når utbygger ønsker å bygge ut samsvarer ikke 
alltid med når kommunen ønsker å bygge ut. 

4.6. Boligene 

Det foreslås etablert rekkehus og leilighetsbygg på den nordre delen av tomten. Boligene vil få en 
skjermet beliggenhet, men utsikt mot nordvest og mot grøntområdet i nord og øst. Boligene vil 
kunne ha visuell kontakt med eksisterende boligområde på Charlottenlund. Etablering av gangbru vil 
forsterke kontakten.  

Boligtomten er på ca. 8500 m2. Krav til 6 boliger pr. dekar gir krav om etablering av minst 51 boliger. 
I den foreløpige arealdisponeringen er det tegnet inn 73 boliger fordelt på rekkehus og leilighetsbygg 
med inntil tre etasjer.   

4.7. Midlertidige arealer 

Grunnet det store spennet i planlagt tidspunkt for utbygging, vil riktig bruk av de midlertidige 
arealene bli en viktig del av planarbeidet.  

4.8. Veg og trafikale forhold 

Adkomst 

Adkomst til området foreslås fra Yrkesskolevegen, i eksisterende adkomst (vegen Brundalen til 
området. Adkomsten er regulert inn i områdeplanen for Øvre Rotvoll. I forslag til arealdisponering, 
variant 2 foreslås det en sekundær adkomst noe lenger sør. Denne vil kunne bidra til å separere 
korttidsparkering til helse- og velferdssenteret og barnehagen med øvrig trafikk. Det er ønskelig med 
en tilbakemelding fra Byplankontoret om dette kan legges til grunn.  

Brundalsforbindelsen er planlagt som en bygate og vil erstatte Yrkesskolevegen. 
Brundalsforbindelsen blir gjennomgående mellom Jonsvannsveien og E6 Omkjøringsvegen i krysset 
ved IKEA, jf. plan for Øvre Rotvoll.  Brundalsforbindelsen blir en ny og viktig forbindelse og en stor del 
av trafikken forbi planområdet blir gjennomgangstrafikk. I områdereguleringen av Øvre Rotvoll er 
Brundalsforbindelsen forbi planområdet foreslått opparbeidet som en miljøgate med kryss i plan og 
skiltet hastighet 30-40 km/time. En utforming som bygate vil være positivt med tanke på å få til gode 
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forbindelser på tvers av gata for gående og syklende i området. Trafikkgrunnlag er utarbeidet i 
forbindelse med områderegulering av Rotvoll Øvre og Supplerende trafikkanalyse for Trondheim 
øst1. Det er beregnet ÅDT på 6100 forbi planområdet sør for krysset med Brundalen og 11800 nord 
for krysset. i framtidig situasjon. I rapporten står det også «Gjennomgangstrafikken på ny 
Brundalsforbindelse er relativt lav før full utbygging. Etter full utbygging av Trondheim Øst blir det 
noe økt trafikk på Brundalsforbindelsen. Trafikken på Brundalsforbindelsen er høyest i nord inn mot 
Ikeakrysset og vesentlig lavere i sør mot Jonsvannsveien.» 

Hvilke trafikktall som skal legges til grunn for framtidig trafikk på Brundalsforbindelsen må avklares 
med Trondheim kommune. Til analyse av kapasitet i kryss er det behov for trafikkgrunnlaget og 
dokumentasjon som er lagt til grunn i reguleringsplanen for Øvre Rotvoll, vedlegg 5 og vedlegg 8, 
utarbeidet av Cowi. Det er viktig å kunne sammenligne tallene som er lagt til grunn i adkomsten 
Brundalen for det aktuelle planområdet til sammenligning om det blir er en vesentlig endring som nå 
blir foreslått.     

Parkering 
Planområdet ligger i ytre sone i Trondheim kommunens parkeringsveileder. Det vil kunne bli aktuelt å 
vurdere om det skal legges til grunn parkeringskrav for midtre eller indre sone. Området vil i 
fremtiden, med nye Brundalsforbindelsen med mulighet for raskere og mer direkte 
kollektivtransporttilbud, etablering av nytt bydelssenter i området, samt et vesentlig utbedret gang- 
og sykkeltilbud, kunne få en endring i reisevaner og valg av reisemiddel. Kommunens krav til 
etablering av sykkelparkering vil defineres og beregnes etter sone og type virksomhet basert på valgt 
sone. Krav til parkering for bil er videre listet opp for de ulike virksomhetene som det planlegges for.  
 
Kirke 
For kirke skal det i henhold til kommunens parkeringsveileder tilrettelegges for mellom 1- 6 
parkeringsplasser per 10 seter for ytre sone. Kirken planlegges med 500 seter, som gir et 
parkeringskrav på mellom 50-300 parkeringsplasser. Kirken ønsker mest mulig av parkeringen under 
bakken.  
 
Helse- og velferdssenter 
I henhold til veileder for reguleringsplaner med helse- og velferdssenter skal det for sykehjem og 
omsorgsbolig planlegges for 0,2 p-plasser per beboer og 0,4 p-plasser per ansatte. Et fullverdig helse- 
og velferdssenter planlegges med 72 beboerrom og 20 ansatte på jobb samtidig, som gir et beregnet 
behov på 23 p-plasser. 
 
Barnehage 
I henhold til kommunens Veileder for reguleringsplaner med barnehage skal det tilrettelegges for 
mellom 9 og 17 plasser for en barnehage med 6 avdelinger.  
 
Bolig 
Basert på kravet for ytre sone er skal det planlegges for minimum 1,2 parkeringsplasser per 70 m2 
eller boenhet for bolig. I plan for Øvre Rotvoll er det stilt krav til minimum 1 parkeringsplass pr. bolig. 
Det vil være naturlig å vurdere tilsvarende krav i denne planen.  
 
Det planlegges i hovedsak for parkering i p-kjeller. Det vil tilrettelegges for noe bakkeparkering i 
tilknytning til de offentlige og allment tilgjengelige funksjonene, som i forbindelse med besøk helse-
velferdssenter, kirke og hente/bringeløsning for barnehage.  
 
 

 
1 Fagnotat- Supplerende trafikkanalyse for Trondheim øst, utarbeidet av Trondheim kommune til sak 156/17 til 
Bygningsrådets møte 2018.05.08.  
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Sambruk av parkeringsplasser 
Sammenlagt for hele planområdet vil det for hver enkelt virksomhet bli behov for et stort antall 
bilparkeringsplasser innenfor planområdet. Det vil være helt nødvendig å se på potensiale for 
sambruk av parkeringsplasser slik at parkeringsplassene blir best mulig utnyttet og at det ikke blir 
unødvendig mange bilparkeringsplasser i området. Det vil jobbes med å legge til rette for sambruk av 
parkering for eksisterende og planlagte offentlige formål. Det er startet opp en dialog med 
Eierskapsenheten ved Trøndelag Fylkeskommune vedrørende dette. Skolens parkering ligger på 
baksiden av skolen. Denne er for skolens ansatte og besøkende. Grunnet de ulike 
utdanningsprogrammene på skolen er parkeringsplassen i bruk også på kveldstid, for eksempel ved 
forestillinger. Fylkeskommunen er positivt innstilt til at denne kan brukes som parkering til andre 
offentlige formål, så lenge det ikke kommer i konflikt med skolens bruk. Den vil for eksempel kunne 
brukes som parkering for kirken på helligdager. Skolens elever parkerer med bil sør for skoletomta 
(på utbyggingstomta). Det finnes ikke pr. i dag et erstatningsareal for disse ved en utbygging av 
området. 
 
Kollektivtransport  

Framtidige bussholdeplasser i områdeplan for Øvre Rotvoll er plassert nærmere planområdet enn 
dagens holdeplasser, rett vest for Charlottenlund VGS. Kollektivtilbudet kan forventes å bli vesentlig 
bedre med et økt kundegrunnlag både innenfor denne planen og for områder lengre nord, Øvre 
Rotvoll. Et mer direkte tilbud mot sentrum, Strindheim, Lade vil også bli mulig med den nye 
Brundalsforbindelsen som knyttet til E6 og Haakon VII´s gate i krysset ved IKEA.  

Myke trafikanter 

Reguleringsplanen for Øvre Rotvoll legger til rette for betydelig utbedring av gang- og 
sykkelvegnettet langs Brundalsforbindelsen, med framtidige sykkelveg med fortau langs gatas østside 
og fortau langs gatas vestside.  

I forbindelse med planinitiativet for Yrkesskolevegen 18 har det vært diskutert en mulig ny gangbro 
mellom bydelene Charlottenlund og Brundalen, som kan bidra til å bryte ned barrieren som 
Stokkbekkdalen er i dag. Plassering av ny bru må sees i lys av beste tilkobling til lokalsentre og 
eksisterende og kommende gang- og sykkeltilbud. Den må også få en størrelse og en utfordring som 
ikke bryter med opplevelsen av grøntdraget langs Stokkbekken. Det er ønskelig med innspill til 
forslaget og plassering av bru ved oppstart av dette planarbeidet.  

Det er i plan for Øvre Rotvoll tilrettelagt for et omfattende sykkelnettverk i nord-sør-retning, som gir 
god forbindelse inn mot Lade/Leangen og Trondheim sentrum. I planforslaget ønsker vi å bidra til å 
styrke øst-vest-forbindelsen for myke trafikanter i bydelen, som også kan bryte barrierevirkningen av 
Stokkbekken og styrke forbindelsen mot Granåsen. Det eksisterer og planlegges for funksjoner for 
barn og unge, og tilrettelegging for trafikksikre løsninger vil bli særlig viktig i planarbeidet.  

4.9. Støy  

Det skal gjennomføres støyutredning som del av planarbeidet, med reviderte trafikktall fra 
planområdet, men allerede ut fra støykart laget i plan for Øvre Rotvoll ser vi at planområdet vil bli 
påvirket av støy fra Yrkesskolevegen, og den framtidige Brundalsforbindelsen. Brundalsforbindelsen 
planlegges som bygate, og det er ønskelig med utadrettet virksomhet på gateplan. Alle formål innen 
planområdet er støyømfindtlige, og det blir en utfordring å få til urbane løsninger med aktive fasader 
mot Brundalsforbindelsen samtidig som støykrav tilfredsstilles. I foreløpig forslag til arealdisponering 
er helse- og velferdssenteret plassert nærmest Yrkesskolevegen og vil bli mest utsatt for støy.  

På baksiden av Charlottenlund videregående skole er det utvendige arealer for bygg- og 
anleggsteknikk. Det kan være noe støy herfra, men hovedsakelig på dagtid. 
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4.10. Renovasjonsløsning 

Det er ønskelig med en tidlig avklaring fra kommunalteknikk ift. hvilken avfallsløsning som er aktuell 
for området.   

4.11. Energi  

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og det vil være aktuelt å knytte seg til 
fjernvarmenettet. Det vil innledes dialog med Trønder-Energi vedrørende nettkapasitet.  
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5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

Iht forskrift om konsekvensutredninger vurderer plankonsulent at planforslaget ikke faller inn under 
forskrift om konsekvensutredning, da planforslaget i hovedsak vil være i tråd med kommuneplanens 
arealdel, og offentlig tjenesteyting ikke vil overstige 15 000 m2.  
 
Planforslaget vil kunne få både positive og negative virkninger for selve planområdet og for 
omgivelsene. Virkninger vil bli belyst på vanlig måte i planbeskrivelsen i det endelige planmaterialet. 
Her nevner vi enkelte virkninger vi mener bør belyses og vurderes i planprosessen: 

5.1. Overordnet plan og pågående planarbeid 

Traseen for Brundalsforbindelsen er foreslått i planarbeidet for Øvre Rotvoll, og medfører etablering 
av sykkelveg med fortau langs planområdet. Dersom planarbeidet for Øvre Rotvoll skulle bli utsatt 
ytterligere ser plankonsulent for seg at det fortsatt vil være mulig å ferdigstille planen for 
Yrkesskolevegen.  

5.2. Landskap, byform og estetikk samt sol/ skygge  

By‐ og landskapsbilde, visuelle kvaliteter 
 
Tomteutnyttelse, plassering av ny bebyggelse 

5.3. Sol og skygge 

Det vil lages diagram for å studere sol‐ og skyggevirkninger av ny bebyggelse.  

5.4. Trafikkforhold, vegforhold, trafikkøkning, kollektivtilbud  

Trondheim kommune har «null‐vekst» som mål for personbiltrafikken.  
Utbygging av offentlig tjenestetilbud og boliger ved etablerte lokalsentrum, i sentrumsnære områder 
og inntil kollektivårer kan bidra til at trafikanter velger kollektive transportmidler, sammenlignet med 
mer perifer etablering. I videre planarbeid kan begrensning i parkeringsdekning for nye boliger 
eventuelt vurderes i dialog med Trondheim kommune. Tilrettelegging for gode forbindelser for gang‐ 
og sykkeltrafikk vil være positivt for både å oppnå nullvekstmålet, og for å bedre trafikksikkerhet.  

5.5. ROS- tema  

Det er gjort en gjennomgang av aktuelle ROS-tema iht DSBs sjekkliste for identifisering av 
uønskede hendelser (2017), aktuelle kartdatabaser og ROS-analyse fra tidligere planprosess. 
Helse- og velferdssenter vil falle inn under risikoklasse 2, som medfører ekstra beredskap for 
svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur.  
Følgende ROS tema må vurderes i videre arbeid slik at hensynet blir ivaretatt: 

• Brann i bygninger og anlegg 
• Distribusjon av forurenset drikkevann 
• Bortfall av energiforsyning 
• Bortfall av telekom/IKT 
• Svikt i vannforsyning 
• Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering 
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UØNSKEDE HENDELSER AKTUELL? 

 

 

Ja - 
vurderes 
i kap. 4. Nei (begrunnes her) 

Natur-
hendelser 

Ekstremvær 

Storm og orkan Nei Ikke spesielt utsatt område. 

Lyn- og tordenvær Nei Ikke spesielt utsatt område.  

Flom  

Flom i sjø og vassdrag Nei Ikke relevant for planområdet. 
Kilde: NVE flomsonekart 

Urban flom/overvann Nei Store permeable flater bygges 
ned. VA-plan vil foreslå 
løsninger for håndtering av 
overvann.  

Stormflo Nei Planområdet ligger på kote + 97 
og oppover.  

Skred 

Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø) Nei Berggrunn er tykk marin 
avsetning, bestående i 
hovedsak av meget fast marin 
leire. Ikke registrert skredfarlige 
kvikkleiresoner innen 
planområdet.  
Det er foretatt egen geoteknisk 
vurdering (NGI, 12.11.2015) for 
fastsettelse av byggegrense 
mot Stokkbekken ifbm tidligere 
planprosess på tomten. Disse 
byggegrensene vil videreføres i 
nytt planarbeid. 

Skog- og lyngbrann 

Skogbrann Nei Bekkedalen rundt Stokkbekken 
er skogkledd. Planlagt 
regulering vurderes ikke å øke 
faren for skogbrann, men 
skogbrann kan true 
planområdet og kreve 
evakuering.  

Lyngbrann Nei Ikke relevant for planområdet 

Andre 
uønskede 
hendelser 

Transport 

Større ulykker (veg, bane, luft, sjø) Nei Planområdet ligger inntil 
Yrkesskolevegen, som i dag er 
en blindveg. Det er registrert 
lav ulykkesfrekvens rundt 
planområdet de siste 10 år, 
med to ulykker i 
Yrkesskolevegen med bil/MC og 
en med MC bak Yrkesskolen, 
alle med lettere skade. Kilde: 
NVDB 
Det er planlagt gjennomkjøring 
forbi planområdet 
(Brundalsforbindelsen) i 
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framtiden, som trolig vil føre til 
økt trafikk, men med lav 
hastighet (30-40 km/t).  

Næringsvirksomhet/industri 

Utslipp av farlige stoffer Nei Det er ikke registert 
grunnforurensning innen 
planområdet i 
Miljødirektoratets kartbase. 

Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt, aktsomhet i 
forbindelse med 
anleggsvirksomhet dekkes av 
byggherreforskriften.   

Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg, 
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri) 

Nei Ikke registrert industri i 
nærheten av planområdet.  

Brann 

Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø) Nei Vil alltid foreligge en viss risiko 
for brann i forbindelse med 
transportmiddel. Planområdet 
ansees ikke å være spesielt 
utsatt for brann i/fra 
transportmiddel. 

Brann i bygninger og anlegg (sykehjem, 
barnehage, kirke) 

Ja Må vurderes. 

Eksplosjon 

Eksplosjon i industrivirksomhet Nei Ikke registrert 
industrivirksomhet i 
planområdet. 

Eksplosjon i tankanlegg Nei Som over. 

Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager Nei Som over. 

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer 

Dambrudd Nei Ikke relevant for planområdet. 
Ikke vassdragsområde. 

Distribusjon av forurenset drikkevann Ja Vurderes særskilt som følge av 
helsebygg på planområdet – 
risikoklasse 2. Vil kunne ha 
store konsekvenser for 
pasienters liv og helse.  

Bortfall av energiforsyning Ja Som over 

Bortfall av telekom/IKT Ja Som over 

Svikt i vannforsyning Ja Som over 

Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering Ja Som over 

Svikt i fremkommelighet for personer og varer Nei Hovedadkomst til planområdet 
skjer via Yrkesskolevegen. Om 
denne skulle bli avstengt er 
alternativ kjørerute via gang- og 
sykkelveg eller over 
Charlottenlund VGS. 

Svikt i nød- og redningstjenesten Nei Som over. Det må sikres 
mulighet for bruk av gang- og 
sykkelveger for 
framkommelighet om noe 
skulle skje med hovedadkomst 
veg fra Yrkesskolevegen. 

 


