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Ola Setroms veg 22 og 24, anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid
Bakgrunn
Vi viser til materiale mottatt 20.12.2019 og til møte med kommunen 11.2.2020.
Planarbeidet gjelder Ola Setroms veg 22 og 24.

Planens navn er Ola Setroms veg 22 og 24, detaljregulering.
Plankonsulent er Plan Arkitekter AS, ved kontaktperson Lise Fagervold, lise@planarkitekter.no.
Forslagstiller er Ola Setroms veg utvikling AS, ved Roger Holmgren, roger@trh-as.no.
Kontaktperson på Byplankontoret er Bjørnar Sandberg, bjornar.sandberg@trondheim.kommune.no.
Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Byplankontoret
7004 TRONDHEIM
8034/20

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542500

Organisasjonsnummer:
NO 989 091 409

E-postadresse: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
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Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr 104/876-877 med 9
boenheter. I tillegg reguleres nabotomt mot nord, gnr/bnr 104/878, for å kunne brukes til
parkering.
Forholdet til overordnet plan
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan.
Viktige utfordringer i planområdet
Planområdet ligger i en skråning ned mot Ola Setroms veg. Den bratte tomten gjør det
utfordrende å få til uterom med god kvalitet, som er universelt utformet. Deler av planområdet er
preget av støy fra Odd Husebys veg. Planområdet ligger i utgangspunktet dårlig til med tanke på
nullvekstmålet for personbiltrafikk, men opparbeidelse av gangforbindelse til Odd Husebys veg
kan avbøte på dette.
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet.
Basert på innsendt material og oppstartsmøtet ønsker byplankontoret at følgende ivaretas når
planen sendes inn til 1.gangsbehandling:
Prosjektet må vise bedre tilpasning til omkringliggende bebyggelse.
Innsendt prosjekt er vist som tre bygningsvolum oppå en felles parkeringssokkel, bundet sammen
av en felles gang i bakkant. Plankonsulent peker på at skråningen på taket er et grep for å tilpasse
prosjektet til omkringliggende bebyggelse. Dette er et godt grep som må sikres i
planbestemmelsene. I og med at bebyggelsen ligger inn i terrenget og er delt inn i tre volum,
bryter ikke typologien i for stor grad med omkringliggende bebyggelse. Det vil være viktig å sikre
oppdelingen av bebyggelsen i plankart og bestemmelser.
Prosjektet framstår likevel massivt i forhold til omkringliggende bebyggelse, og det må gjøres
endringer for å dempe bebyggelsens uttrykk. Byplankontoret ber om at det blant annet vurderes å
ta ned øverste etasje på gangen i bakkant, noe som også kan bidra til å øke kvaliteten på
uterommet i vest, jamfør avsnittet under. I tillegg er det viktig å ha fokus på hvordan man skal
unngå at sokkeletasjen blir dominerende ut mot Ola Setroms veg.
Uteoppholdsareal må ha god kvalitet og tilgjengelighet.
Uterom med oppholdskvaliteter er vist vest i planområdet på toppen av skråningen.
Plankonsulenten viser at det er nok sol på dette området og at det er nok areal for ulike typer lek
og opphold. Byplankontoret peker på at uterommet ligger presset mellom bygningskroppen og
støttemur/terreng opp mot naboen. Dette vil trolig påvirke kvaliteten på uterommet negativt. I
innsendt planforslag vil det være viktig å vise at man oppnår nok uterom med god kvalitet i
henhold til Trondheim kommunes veileder for uterom.
Universell utforming
Det er utfordrende å oppnå universell utforming på så bratte tomter. Prinsipp om universell
utforming må likevel etterstrebes. I tillegg til stigningsforhold i tråd med krav, må det også tenkes
på orienterbarhet. En tydelig og universelt tilgjengelig hovedadkomst, som ikke går gjennom
parkeringskjelleren, vil bidra til dette.
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Renovasjon må ha tilstrekkelig areal og være lett tilgjengelig fra utsiden.
Renovasjonsløsningen er vist med 9 avfallsbeholdere i eget rom i parkeringskjelleren. For å
tilfredsstille kravet til renovasjon, er det nødvendig med 18 beholdere. Renovasjonsrommet må ha
plass til dette. Kravet om maksimalt 10 meter mellom veg og renovasjon må ivaretas.
Geoteknikk
I forkant av tiltak, må tilstand på omkringliggende hus kartlegges. Det må også gjøres vurderinger
av omfanget av støttemurer og fare for utglidninger i forbindelse med terrengarbeider. Omfang av
støttemurer må også vurderes med tanke på uterom og estetisk virkning.
Vann og avløp
Det må lages en overordnet VA-plan som følger reguleringsplanen til behandling. I utgangspunktet
gjelder krav om fordrøyning av overvann på egen tomt i henhold til Trondheim kommunes VAnorm. Kravet kan frafalles dersom det dokumenteres at ledning ut til Kystadbekken har
restkapasitet til å håndtere avrenning fra Ola Setroms veg 22-24.
Trafikk og parkering
Det må vises sikttrekant i begge avkjørsler og i krysset innenfor plangrensen. Det er også ønskelig
med lengdeprofil for avkjørsel og tilkobling til tilstøtende veg.
Forslagsstiller legger opp til felles gjesteparkering for ny bebyggelse på felt B1, nord i planområdet.
Dersom dette videreføres i planforslaget må det anvises areal for parkeringsplassene og hvem
disse skal være felles for gjennom bestemmelser og/eller plankart.
Det er positivt at det legges opp til rikelig med sykkelparkering i parkeringskjelleren. For å bidra til
at det er attraktivt å velge sykkel, bør det også settes av felles areal til vedlikehold av sykkel i
parkeringskjelleren.
Planmaterialet skal inneholde sporing til den innerste bil-parkeringsplassen i kjelleren, for å sikre
at det er avsatt tilstrekkelig areal.
Gang- sykkel og kollektivforbindelser
Planforslaget må ha løsninger som bidrar til at det er attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt til og
fra de nye boligene. Byplankontoret anser det som nødvendig for utbyggingen at det er på plass
gode forbindelser mellom planområdet og viktige målpunkt som buss, dagligvare, sykkelveger. Det
er viktig med gang- og sykkelforbindelser som også er åpne vinterstid, noe som også gjelder
skolevei fra planområdet. Eksisterende gang- og sykkelforbindelser, samt skolevei, og hvorvidt
disse er åpne vinterstid, må dokumenteres i det videre planarbeidet. For å oppnå tilfredsstillende
nivå på gang-, sykkel og kollektivtilbudet til ny bebyggelse, kan det være aktuelt å stille
rekkefølgekrav om opparbeidelse av forbindelser.
Planavgrensing
Se vedlagt forslag til ny planavgrensning. Det er viktig at reguleringsplanen omfatter areal som
påvirkes av planlagt tiltak – både areal som direkte påvirkes av for eksempel terrenginngrep og
som trengs til avkjørsler og adkomst. Planavgrensingen burde derfor omfatte hele avkjørselen mot
nord og areal som trengs til parkering. Det anbefales også å regulere hele bredden av Ola Setroms
veg langs planområdet, og at man tar utgangspunkt i vegbredden som den er i dag. I vedlagt
forslag til plangrense er grensen til nyere reguleringsplaner og eiendomsgrenser fulgt. Hvor stor
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planavgrensingen skal gå utover dette kan vurderes utfra behovene til forslagsstiller. Dersom det
ønskes en annen planavgrensing enn den som er vedlagt her, må denne oversendes
byplankontoret for vurdering før varsling av planoppstart.
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-privatreguleringsplan/ 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:
- Overvann
- Brann (slukkevannskapasitet)
- Støy fra trafikk
- Ulykker ved anleggsgjennomføring
- Trafikkavvikling gjennom anleggsgjennomføring
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
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Annet
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.
Det skal sikres god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater.
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.
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.
Behandlingsfrist
Det er enighet om at 12 ukers fristen skal gjelde.
Gebyr
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagstiller i samsvar med kommunens
gebyrreglement.
Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og første vedtak.
Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE
Ragna Fagerli
byplansjef

Bjørnar Sandberg
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Planinitiativ
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Planomriss på kart i målestokk 1:5000
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse
Foreslått plangrense
Merknader fra Kommunalteknikk VA
Adresseliste for samrådsparter
Utfylt liste med krav til komplett materiale
Kopi:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag

8034/20

Vår dato
10.03.2020

Side 6

