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Nardovegen 10 - Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid
Bakgrunn
Vi viser til materiale mottatt 18.11.2019 og 15.06.2020 og til møte med kommunen 4.5.2021.
Planarbeidet gjelder Nardovegen 10. Planens navn er Nardovegen 10.

Plankonsulent er PLAN arkitekter AS, Fjordgata 50 7010 TRONDHEIM, tlf 73536200, siri@plan.no.
Forslagsstiller er Nardovegen 10 AS, Fjordgata 82 7010 Trondheim, hasle.gjerde@gmail.com.
Kontaktpersoner på Byplankontoret er Camilla Stenstad, Byplankontoret 7004 TRONDHEIM, tlf
72542500, camilla.charlotte.stenstad@trondheim.kommune.no og Jon Sivert Granhaug, jonsivert.granhaug@trondheim.kommune.no.
Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Byplankontoret
7004 TRONDHEIM
93377/21

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542500

Organisasjonsnummer:
NO 989 091 409

E-postadresse: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse:
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Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å omdisponere Nardovegen 10 til boligformål kombinert med
næring og tjenesteyting, fra dagens bruk som næringsformål. Det er antydet 4000 m2 næringsareal
og 10000 m2 boligareal.
Forholdet til overordnet plan
Planforslaget er ikke i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan, der området er
avsatt til næring.
I sak 168/20 vedtok Bystyret å fravike overordnet plan:
“Bystyret tilrår at det igangsettes detaljregulering av området Nardovegen 10 med sikte på å
endre formål i Kommuneplanens arealdel 2012- 2024 fra næring til bolig og offentlig/privat
tjenesteyting. Bystyret viser til vedtak i forbindelse med behandling av Nardobakken 2, der det ble
forutsatt tinglysing eller lignende med tanke på etablering av studentboliger. Bystyret ber om at
tilsvarende vilkår vurderes i det videre planarbeidet med Nardovegen 10.
Forutsetning for det videre arbeidet med detaljreguleringen er at dagens næringsareal videreføres
i samme omfang.”
Avvik fra kommuneplanens arealdel (KPA)
Planinitiativet avviker fra KPA, som ikke tillater boliger, forretning og handel innenfor
næringsbebyggelse § 34.3
Det foreslås “indre sone” uterom (30m2) i planinitiativ og lavere parkeringsdekning. Kravet er er
“midtre sone” for parkering (0,8) og uterom (50m2).
Planinitiativet avviker også fordi det foreslås støyfølsom bebyggelse (boliger) i rød støysone.
Det er ikke planlagt for lekeplass. Det er krav om lekeplass ved etablering av bolig.
Studentboliger
Plan og bygningsloven definerer ikke studentboliger som et eget formål. Det er innenfor
boligformål, og i utgangspunktet skal også boliger rettet mot studenter ivareta kravet til parkering
og uterom i henhold til KPA. Utfra en helhetsvurdering, jamfør, prinsippsaken om studentboliger
(2014), kan det vurderes lavere parkering og uteromskrav.
Næringsutvikling
I bystyrets vedtak er det en forutsetning at minst samme mengde næringsareal som i dag skal
videreføres i ny reguleringsplan. Konsekvensene for næring må utredes spesielt og det må
beskrives hvilke næringer som er aktuelle i planforslaget. Konsekvensene ved å kombinere bolig og
næring må utredes. Forslagsstiller ønsker blandet formål med blant annet tjenesteyting. Det bør
redegjøre godt for hvordan/hvorfor ikke Bystyrets vedtak følges opp.
Viktige utfordringer i planområdet
 Viktige utfordringer og premiss for utforming av prosjektet, vil være støyforhold med tanke
på uterom og støy på fasader. Støv vil også være et vesentlig tema.
 Hensyn til naboene og nabobebyggelse i forhold til høyder og slagskygge er viktige å
synliggjøre og avklare.
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Adkomstsituasjonen og trafikkbildet for alle trafikkantgrupper (gange, sykkel og kjørende) i
området må utredes.
Tilgjengeligheten til uteområdene og fremkommelighet generelt i planområdet må jobbes
med og tydeliggjøres i det videre planarbeidet. Det skal være god orienterbarhet og være
enkelt å ta seg frem.
Samspillet mellom næring, tjenesteyting og bolig må håndteres på en slik måte at
planområdet blir en positiv tilskudd området.

Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet, men at
planinitiativet bearbeides i tråd med tilbakemeldingene før det sendes inn planforslag.
Faglige råd gitt på bakgrunn av det innsendte materialet
Geoteknikk/grunnforhold
Det er kjente kvikkleiresoner i området. Skredsikkerhet må dokumenteres.
Det kan være muligheter for forurenset grunn, da dette er oppdaget på nabotomter.
Miljø
Støy. Støyvurdering viser byggets fasade mot Torbjørn Bratts veg i rød sone, men boliger er
illustrert i gul sone. Bygningskropp kan ligge i rød sone, så fremt det sikres at boligene ikke ligger i
rød sone. Dette må sikres i bestemmelser.
Støyvurdering må suppleres med beregninger som viser avbøtende tiltak for ensidige boliger i gul
sone, for å få stille side. Alle soverom må ha stille side med støynivå under 55 dB.
Dette vil være en avgjørende faktorer for organisering av bebyggelse og uterom. Viser til punkt 21
med tilhørende bestemmelser i KPA.
Dagslys. Tilgang på dagslys for boenhetene må belyses der det ser utfordrendes ut.
Luftkvalitet. Det bør gjøres måling av luftkvalitet, da Torbjørn Bratts veg kan være i rød sone for
luftkvalitet. Forslagstiller ønsker å ta utgangspunkt i stasjon i Midtbyen.
Parkering
Krav i KPA for midtre sone: Bolig - min 0,8, kontor 0,5-1, forretning og service 1-1,5. Forslagsstiller
ønsker lavere parkeringsdekning for bolig, og kompensere med flere parkeringsplasser for sykkel.
Samferdsel
Adkomst med fortau anbefales lagt i samsvar med gjeldende reguleringsplan. I gjeldende plan for
industriområdet (1989) er det vedtatt at det ikke gis tillatelse til direkte adkomst fra Torbjørn
Bratts veg. Den er en hovedveg, med høy fart og mye trafikk, og man må krysse det som er ment å
bli sykkelveg med fortau med høy gang- og sykkeltrafikk. Det vurderes lite trafikksikkert å anlegge
atkomst der. Byplankontoret er i utgangspunktet negative til en slik løsning. Forslagsstiller ønsker
å utrede muligheten for å anlegge adkomst for næringstrafikk fra Torbjørn Bratts veg.
I gjeldende plan er det vist felles adkomst for Nardovegen 10 og 12. Det oppfordres til samarbeid
med det pågående prosjektet i Nardovegen 12+14 for løsninger knyttet til adkomst.
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Det er viktig å få til sammenhengende og attraktive gang- og sykkelforbindelser.
Det må sikres gode forbindelser til viktige målpunkt, som bussholdeplassene, grøntområde på
Nissekollen og mot Campus.
Det er behov for separering av gående og syklende i Torbjørn Bratts veg, og det vil bli stilt
rekkefølgekrav om at en løsning er opparbeidet.
Det vil også være krav om utbedring av fortau i Nardovegen langs planområdet. Et fortau bør
videreføres langs adkomstveg slik at forbindelsen mellom gang/sykkelbru og skole sikres. Videre
anbefales det å se på en god gangløsning som forbinder Nardovegen med gangbrua og Torbjørn
Brattsveg, og som også bidrar til gode siktlinjer i prosjektet.
Det må gjøres rede for hvor mye trafikkøkning/reduksjon som kan forventes med alle
transportmidler, og hvilke konsekvenser dette innebærer. Arealbehov for snuplass, renovasjon og
varelevering samt parkering til næringsarealet må synliggjøres. Varelevering bør være integrert i
bygningsmassen.
Planavgrensning
Utover eiendomsgrensen må planavgrensningen inkludere fortau langs planområdet i
Nardovegen, og areal for myke trafikanter mot Torbjørn Bratts veg og gangbru.
Arkitektur/stedsutforming
Løsning med trapping av bebyggelses volumene nærmest Nardovegen synes vi er god, dette
skaper variasjon. Bebyggelsen generelt på tomta blir tett, og det bør jobbes for å skape mer luft
mellom bebyggelsen og oppdeling av volumene.
Det er positivt at bebyggelsen tilpasses tilstøtende terreng høyder på bakkeplan.
Det blir viktig å bruke farger og materialer i de lange fasadene, for å bryte opp og skape dynamikk.
Sprang i byggeliv vil også bidra til å skape god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater og
ferdselsårer. Bruk av svalganger mot Torbjørn Bratts Veg og Nardovegen må unngås, jamfør
Trondheim kommunes veileder for byrom og arkitektur. Det er viktig at disse kvalitetene sikres i
bestemmelsene.
Aktive førsteetasjer er ønskelig, spesielt viktig mot Torbjørn Bratts veg.
Uterom
Uteromskravet er her 50 m2 pr 100 m2 BRA. Uteromsveilederen gjør rede for hva som kan telles i
uteromsregnskapet. Forslagstiller ønsker å foreslå 30 m2.
Det er viktig at uterommene har god kvalitet og er gjennomtenkte med hensyn på tilgjengelighet
og bruk. Sammenheng mellom planområdet og nabotomtene vil være spesielt viktig. Nardolia
gjennomgår nå en stykkevis omforming, fra sammenhengende industriområde til hovedvekt på
boliger, og det er sterkt ønskelig å skape en struktur hvor områdets bebyggelse er koblet
sammen.
Vi oppfordrer til bruk av blågrønne løsninger og vegetasjon i uterommene, for å legge til rette for
god overvannshåndtering i planområdet og funksjonene til økosystemtjenestene.
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Universell utforming
Med høye bygninger på begge sider av tomta og vist organisering av bebyggelsen vil det være
utfordringer med orienterbarhet og fremkommelighet. I planmateriale må det vises hvordan
vertikale forbindelser skal ivaretas og hvordan trinnfri adkomst skal ivaretas.
Tekniske forhold
En overordnet VA plan må følge planforslaget. Det skal legges opp til lokal håndtering av overvann.
Renovasjon
Det vises til KPAs føringer om renovasjon. I planmaterialet må det vises kjøreadkomst og areal for
renovasjon. Det må være en bestemmelse om teknisk godkjenning for renovasjon. Forslagstiller
ønsker å samarbeid med Nardovegen 12+14 om avfallsløsning.
Næringsdelens løsning for avfallshåndtering må også beskrives. Denne bør være innendørs.
Fremdrift
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-ogeiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/ 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 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.
Gi en kort begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn og
miljø, herunder folkehelseperspektivet.
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Det må redegjøres for anleggsperioden, inkl. trafikk, støv og støy, behov for riggområde,
tidsaspekt m.m.
Når det er gjort barnetråkkregistreringer i området, må det angis hva disse består i.
Når planen medfører at det blir 20 eller flere boliger langs adkomstveg og det mangler fortau, må
det i planen sikres opparbeidelse av fortau før bygging, jamfør, kriterier for etablering av fortau
(PS 141/15, behandlet 03.11.2015).
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen
skal omfatte følgende tema:
 Skred/rasfare
 Forurensning
o Støy (området ligger i gul/rød støysone)
o Luftforurensning (områder som påvirkes av støy er ofte også utsatt for
luftforurensning fra de samme kildene).
o Radon
o Forurensning i grunnen
o Nedgravd oljetank
 Barn og unge
 Infrastruktur
o VA-kapasitet (inkl. slukkevannskapasitet)
o Overvann/vanninntrengning
o Kraftforsyning

Trafikk
o Trafikkproduksjon og trafikksikkerhetsvurderinger
o Adkomst og oppstilling for nød- og nyttetransport
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-trondheim-20122024/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 oppfordres til å bruke et klart og brukervennlig språk, jamfør prinsippene i Trondheim
kommunes språkprofil: https://www.sprakradet.no/globalassets/klarsprakny/arbeidsmetoder/kommunale-sprakprofiler/trondheim-kommunes-sprakprofil.pdf
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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.
Kommunen oppfordrer til gjenbruk og bruk av miljøvennlige byggematerialer.
Kommunen oppfordrer til massebalanse og gjenbruk av masser innenfor planområdet.
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. Det oppfordres til tidlig kontakt og informasjon
med naboer/velforeninger i området.
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 etter førstegangs
behandling av planforslaget.
Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE
Ragna Fagerli
byplansjef

Camilla Charlotte Stenstad
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:
Planinitiativ
Planomriss på kart i målestokk 1:5000
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse
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Adresseliste for samrådsparter
Utfylt liste med krav til komplett materiale
Kopi:
Nardovegen 10 AS
Trøndelag fylkeskommune
Statsforvalteren i Trøndelag
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