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Valentinlyst gård, oppstart reguleringsplan
Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid
Bakgrunn
Vi viser til materiale mottatt 26.8.2019, møte med kommunen 19.9.2019 og felles befaring av
planområdet den 26.9.2019.
Planarbeidet gjelder i hovedsak Valentinlyst gård, gnr 55, bnr.1

Planområdet markert med grønt

Planens navn bør være: Magnus Berrføtts veg 28A, B, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård.
Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Byplankontoret
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542500

Organisasjonsnummer:
NO 989 091 409

E-postadresse: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no/byplan/
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Plankonsulent er Plan arkitekter AS v/Siri Monkan, tlf 947 90 171, e- post siri@plan.no og Kari
Bøgle, e- post kari@plan.no i samarbeid med Skibnes Arkitekter AS v/ Stein Audun Jenssen, e-post
stein@skibnes.no og Sunniva Huus Nordbø, e- post sunniva@skibnes.no
Forslagstiller er Valentingruppen AS v/ Anders Estenstad, Magnus Berrføtts veg 28B, e-post
anders@vitalis.no. Pilar eiendom v/ Bente Haugrønning bistår forslagstiller, tlf 932 14 339, e-post
bente@pilareiendom.no

Kontaktpersoner på Byplankontoret er Synøve Tangerud, tlf 72 54 27 63, e-post
synove.tangerud@trondheim.kommune.no og Solrunn Paasche, tlf 412 25 532, e-post
solrunn.paasche@trondheim.kommune.no
Kontaktpersoner hos Byantikvaren er Roy Åge Håpnes, e-post
roy.age.hapnes@trondheim.kommune.no og Einar Bye, e-post
einar.bye@trondheim.kommune.no
Hensikten med planarbeidet
Planen skal legge til rette for nye boliger i to bygg i hagen til Valentinlyst gård. Ny bebyggelse
foreslås i tre-fire etasjer. Det tenkes lagt stor vekt på tilpasning til den verneverdige
gårdsbebyggelsen med tilliggende hage.
Forholdet til overordnet plan
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i Kommuneplanens arealdel, KPA.
Planforslaget er i hovedsak i tråd med hovedtrekk og rammer KPA, men det kunne vært tatt mer
hensyn til den verneverdige bebyggelsen med tilliggende hage. Hovedbygningen og stabburet i
gårdsanlegget har antikvarisk verdi C.
Nullvekstmålet for personbiltrafikk må svares ut i planbeskrivelsen. Selv med kotehøyde på ca 93
meter og manglende metrobuss, vil fortetting i dette området etter vår vurdering kunne bidra til
at nullvekstmålet oppnås. Det er under 2,5 km til Trondheim sentrum (Torvet). Avstand til lokalt
senter (Valentinlyst) er i underkant av 500 meter. Det er under 250 meter til hovednett for sykkel.
Det er mindre enn 300 meter til bussholdeplass med brukbar frekvens.
Området omfattes av r0003r, reguleringsplan for Pottemakervegen 8 og Valentinlyst, gnr. 55, bnr.
76 og 1, vedtatt 20.10.2008. Det er bestemmelsene til r0003, reguleringsplan for Valentinlyst,
stadfestet 29.8.1963, som gjelder for området. Området er regulert til boligformål. I følge
reguleringsbestemmelsene så forutsettes området bebygget med småhusbebyggelse i en - og to
etasjer. Foreslått utbygging vil være i strid med bestemmelsene i gjeldende plan.
Viktige utfordringer i planområdet
 Planområdet ligger i et småhusområde.
 Hovedhuset og stabburet er bevaringsverdig. Tilliggende gårdshage er viktig for helheten til
gårdsanlegget.
 Skrånende terreng i planområdet.
 En aktsomhetssone for flomfare berører planområdet.
 Eksisterende vann- og avløpsledninger berører planområdet.
 Området hører til Eberg barneskole og Blussuvold ungdomskole. Det er ikke kapasitet i
grunnskoleløpet. Tilstrekkelig skolekapasitet må sikres som krav i bestemmelsene.
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Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for en moderat
fortetting i dette området, som samtidig tar hensyn til de bevaringsverdige bygningene med
tilliggende hage med gamle trær. Foreslått hovedgrep i planen anbefales, dersom det tas
utgangspunkt i skissene fremlagt på befaring 26.9.2019. Foreslått bebyggelse kan betraktes som to
lave bolighus som fungerer nærmest som hagepaviljonger, i tillegg til den store hovedblokka som
bygger videre på hybelhuset, og som tåler en større høyde og tyngde i form og uttrykk.
Det må imidlertid jobbes mer med utforming av bebyggelsen, så som:
 Det bør vurderes et alternativ med formede tak her med den beliggenhet i hagen som
bebyggelsen har.
 Blokka bør i større grad følge den stramme formen og fotavtrykket på det ”låvelignende”
hybelhuset.
 Den inntrukne toppetasjen på blokka er problematisk. Den bør kuttes, men vi kan vurdere
den på nytt om dere lager illustrasjoner som viser hvordan den blir om den hellet følger
byggets retning og ikke knekkes.
 Illustrasjon av virkning fra gårdstunet vil avgjøre om blokka kan tåle den foreslåtte høyden.
 Bolighuset som knytter seg på blokka bør få en mer avlang form. Ved å trekke bolighuset
litt lenger unna alleen kan det tillates at bygget strekker seg litt lenger i lengderetning.
 Trapp opp til toppetasjen på blokka bør legges inn i bygningsvolumet så trapperommet
ikke trenger å gå helt til topps.
Det er viktig at plan og bestemmelser utformes med klare krav til plassering og utforming i dette
tilfelle, med den spesielle beliggenhet området har.
Det er viktig at ny bebyggelse ikke skaper vesentlig skygge på naboeiendommer. Det må
redegjøres for sol og skygge for både ny bebyggelse og for eksisterende nabobebyggelse.
Det må legges opp til en bedre terrengtilpasning enn det som er foreslått. Parkering må i sin
helhet ligge under bakken. Dersom det tenkes utplanering mot og på naboeiendommene, må det
legges opp til en prosess med eierne av disse eiendommene.
Med planforslaget må det følge en veg- og trafikkutredning. Planen må redegjøre for
tilfredsstillende gangveg til både bussholdeplasser og skoler. Eventuelle tiltak for å sikre det må
innarbeides som krav i bestemmelsene. Atkomstvegen bør utformes med jevnere kurver og
bredde.
Det er viktig at det blir tilgjengelighet for utrykning og rømningsveger og oppstillingsplasser for
brannbiler i planen. Det må legges opp til god universell utforming. Det bør ikke bare være
gangatkomst til innganger via p-kjeller. Det må være kjørbar atkomst til innganger.
Det er behov for et bredere fortau (3 meter) på nordsiden av Magnus Berrføtts veg, fra
planområdets avkjørsel til Kong Øysteins veg. Det må sikres som krav i bestemmelsene at et slikt
fortau er på plass før ny bebyggelse i planområdet tas i bruk. Det er igangsatt et planarbeid for
Valentinlyst borettslag. I den planen vil det omtalte fortauet bli regulert. Planen (r20190021)vil bli
utlagt til offentlig ettersyn i løpet av kort tid. Krav om fortau vil bli samkjørt i begge planen.
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Dette er et område hvor det kan vurderes å fravike parkeringskravet i KPA, fordi det ligger gunstig
til i forhold til aktuelle målpunkt. Det må imidlertid godtgjøres ved en utredning at det ikke
medfører villparkering i områdene rundt. Dersom parkeringskrav for bil skal reduseres så må krav
til sykkelplasser økes. Det bør være sykkelplasser både innomhus og ute. 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. Det må sikres som krav i bestemmelsene, jamfør sak 31/19
i formannskapet 12.2.2019.
Planen må også redegjøre for en tilfredsstillende renovasjonsløsning, både for nye boliger og
eksisterende bebyggelse. Krav til avfallsløsning her er nedgravde bunntømte containere. Et mobilt
avfallssug tar ikke alle avfallsfraksjoner. Fraksjoner som ikke går i mobilt avfallsug må være
nedgravde. Kjøremønster/atkomst for renovasjon må spores for buss. Reguleringsbestemmelsene
må angi type renovasjonsløsning. Det må sikres at plan for oppsamling og tømming av avfall følger
en byggesak og at planen blir godkjent av Trondheim kommune.
Konsekvenser ved å legge atkomstvegen helt inn mot eksisterende rekkehusbebyggelse i sørøst,
må utredes i forhold til bokvalitet.
Forholdet til naturtyperegistrering med D-verdi i området må svares ut i planbeskrivelsen. Trær og
annen vegetasjon innenfor planområdet må kartlegges. Det bør sikres på plankart og i
bestemmelser at mest mulig av trærne reguleres for bevaring. Det må også innarbeides krav til
vern av eksisterende trær som skal bevares i byggeperioden.
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 antas å være homogene grunnforhold, og derfor liten grunn til å tro at det vil komme noen
geotekniske overraskelser. Det må imidlertid sikres som krav i bestemmelser at det blir gjort
geoteknisk prosjektering i byggefasen.
Med planmaterialet må det følge en overordnet vann- og avløpsplan. Krav til innhold i en slik plan
finnes her http://132522-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/05/Vedlegg-13Krav-til-innhold-i-overordnet-VA-plan.pdf
En eksisterende avløpsledning, AF 450 fra 1960, kommer i konflikt med foreslått bygg. Det må
sørges for tilstrekkelig avstand til ledningen i planen.
Det er private vannledninger tilknyttet Sigurd Jorsalfars veg i sør og Magnus Berrføtts veg i nord.
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.
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Flomsone

Vannforsyning til sprinkleranlegg må vurderes spesielt i hvert tilfelle. Slokkevann for
småhusbebyggelse bør være 20 l/s. Slokkevann for annen bebyggelse bør være 50l/s. Tilgjengelig
slokkevann fra kommunens vannforsyningsnett er:
 Kum 20434 i Magnus Berrføtts veg: 46,4 l/s
 Kum 20468 i Sigurd Jorsalfars veg: 82 l/s
 Kum 20606 i Sigurd Jorsalfars veg: 82 l/s
 Kum 20601 i Trøavegen: 20,8 l/s
Overvann må fordrøyes. Krav om fordrøyning kan frafalles dersom det kan dokumenteres at det
ikke er kapasitetsproblemer på det kommunale nettet eller ved utslipp til større resipienter,
jamfør krav i Trondheim kommunes VA- norm http://132522-www.web.tornado-node.net/wpcontent/uploads/2016/05/Vedlegg-5-Beregning-av-overvannsmengde.pdf
Da planen berører en flomveg, så må konsekvenser av foreslått tiltak kartlegges. Vurdering av
konsekvenser og behov for risikoreduserende tiltak må utredes etter NVE’s retningslinjer i Flaum
og skredfare i arealplanar. Med planen må følge dokumentasjon som viser at eksisterende
flomveg er ivaretatt. Tilstrekkelig hensyn kan være tilpassing/plassering av bygg, eller det kan
være utforming av terreng for å sikre vannet en veg forbi bebyggelse. Flomveg med størst
nedbørfelt i/nær tiltaket har nedslagsfelt på:

Link til informasjon om temaet finnes her: https://www.trondheim.kommune.no/tema/veg-vannog-avlop/vann-og-avlop/aktsomhetskart-flomfare/
Følgende krav må sikres som krav i bestemmelsene: Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge
godkjent teknisk plan for vann og avløp.
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Krav til komplett planmateriale
Komplett reguleringsforslag må utarbeides i samsvar med vedlagte liste med krav til komplett
materiale og 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-privatreguleringsplan/
Behandlingsfrist for plan begynner ikke å løpe før det er levert materiale i samsvar med kravene i
vedlagte liste.
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.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen
skal omfatte temaene som foreslått til oppstartmøte:
 Radon, vanninntrengning/flom, vann- og avløpsledninger, eksisterende infrastruktur,
kulturminner, kulturlandskap og anleggsperioden.
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/10byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-910-2017.pdf
Tidspunkt for sol-og skyggestudier må være i tråd med illustrasjonsveilederen.
Fjernvikningen av prosjektet må illustreres, fra atkomstområdet til Eberg skole og fra Otto Nilsens
veg (utenfor NRK). Eksisterende trær som skal bevares må vises i illustrasjonene. Nærvirkningen
fra gårdstunet må også illustreres. Illustrasjonene må vise også eksisterende situasjonen med
vegetasjon.
Samarbeid
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid.
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
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om igangsetting av planarbeid. Nabolister må bestilles via Infoland.
Behandlingsfrist
Det er enighet om at 12 ukers fristen skal gjelde.
Gebyr
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagstiller til Valentingruppen AS i samsvar med
kommunens gebyrreglement.
Kommunen sender faktura etter første vedtak.
Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Ragna Fagerli
byplansjef

Synøve Tangerud
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Oversiktskart med planomriss
Planbeskrivelse med planskisse
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse
Adresseliste for samrådsparter
Utfylt liste med krav til komplett materiale
Skisser fremlagt ved befaring 26.9.2019
Kopi:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag
Byantikvaren v/ Roy Åge Håpnes
Byantikvaren v/Einar Bye
Pilar Eiendom AS v/Bente Haugrønning
Valentingruppen AS v/ Anders Estenstad
Skibnes Arkitekter v/Stein Audun Jenssen og Sunniva Huus Nordbø
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