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Eiendomsopplysninger

Gnr./Bnr. Adresse       Eier
68/186  Nardovegen 10, 7032 Trondheim    Nardovegen 10 AS

Tilstøende eiendommer som kan bli berørt av planforslaget:
68/129  Torbjørn Bratts veg og tilstøtende gang- og sykkelveg  Trøndelag Fylkeskommune
68/173  Del av Nardoveien     Trondheim kommune
68/232  Del av Nardoveien     Trondheim kommune

Prosjekteier:
Nardovegen 10 AS (org. nr. 991813985)
Kontaktperson: Hasle Gjerde (hasle.gjerde@gmail.com)

Plankonsulent:
PLAN arkitekter AS (org. nr. 976 729 153) 
Kontaktperson: Siri Monkan (siri@plan.no)

Saksopplysninger
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Planområdet

Tomten ligger på Nardo, ca. 2,4 km sørøst for Trondheim 
sentrum. Det er kort vei til NTNU og Sintef, og flere 
studentboliger/områder i nærheten. Like ved tomten går 
det hovedsykkeltrase og kollektivtilbud med god dekning. 
Tomten grenser mot Torbjørn Bratts veg i øst, Student-
boliger og KIWI i nord, Nardovegen i vest og planlagte 
studentboliger i regi av SiT i sør. Tomten ligger i dag i en 
rekke av studentboliger som er ferdig bygget, under bygging 
eller under planlegging.

 

Gang: 50 min, sykkel: 15 min

Gang: 40 min, sykkel: 10 min

Gang: 15 min, sykkel: 5 min

Oversikt over gang- og sykkelavstand i minutter fra Nardovegen 10

Formålet med planen

Forslagsstiller ønsker å omdisponere Nardovegen 10 til 
bolig og næring /offentlig/privat tjenesteyting.          
Dagens næringsareal på tomten ønskes videreført med til-
føring av boligareal. Forslagsstiller ønsker primært å etablere 
boliger for studenter. I planprosessen ønsker man, i samar-
beid med Trondheim kommune, også å se på muligheten 
for at boligene kan være et tilbud til ukependlere eller 
midlertidige boliger tilknyttet forskningsmiljøet.  

Det er igangsatt en transformasjon fra næringsområde til 
studentboligområde. Ved Nardobakken 4 er et student-
boligprosjekt ferdig oppført, ved Nardovegen 6 er et nytt 
prosjekt under oppføring, og ved Nardovegen 12-14 er SiT 
igang med omregulering for studentboliger.
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Nærområdet

Utdanning / offentlig Næring Bolig Studentbolig

Oversikt over funksjoner i nærområ-
det til Nardovegen 10

Grøntområde Bussholdeplass

1. Nardovegen 10

2. Nardovegen 6 (studentboliger bygges)

3. Nardobakken 4 (studentboliger)

4. Nardovegen 12 (planlagte studentboliger)

5. Nardovegen 14 (planlagte studentboliger)

6. Gangbro øver Torbjørn Bratts veg

7. Dagligvarubutikk KIWI

8. Nardo friområde

9. Nardoskrenten grøntområde

10. NTNU

11. SINTEF

12. Lerkendal sportanlegg

13. Berg studentby

14. Moholt studentby
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Eksisterende bebyggelse i nærområdet 

Bedrift Areal

FRETEX MIDT-NORGE AS 935 m2

OTRA NORGE AS 1 464 m2

BAMA EIENDOM AS 983 m2

Trondheim Sjokolade AS 263 m2

Nardobakken AS (Heimdal Bolig) Parkering

Totalt 3 645 m2

Dagens bebyggelse brukes i dag til flere typer lettere 
næring. Det er kortsiktige kontrakter for næringsut-
leie. Dagens trafikksituasjon i området setter be-
grensninger for bruken, da trafikkmengden ikke kan 
økes grunnet kapasiteten på krysset i Torbjørn Bratts 
veg. Eksisterende bygg på Nardovegen 10 er av eldre 
dato og er teknisk og energimessig utdatert.

Foto av dagens situasjon på Nardovegen 10 Oversikt over dagens næringsvirksomheter og areal på Nardovegen 
10
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Planlagt bebyggelse og anlegg og andre tiltak

Strukturering av formål

Eksisterende næringsareal utvides og deles opp i to volumer. 
Høyden på næringsarealet økes slik at det kan etableres i to etas-
jer. Det etableres gjennomkjøringsmulighet mellom næringsare-
alene som letter tilgangen til arealene. 

Over næringsarealet tilføres det boligareal i varierende etasjeantall. 
I det innledende arbeidet har man fokusert på å gi boligvolumet 
en form som gir skjerming fra støy fra Torbjørn Bratts veg samti-
dig som en oppnår gode solforhold. Det anlegges felles uterom i 
midten av boligarealet. På deler av takarealet anlegges det takhag-
er i flere nivåer.
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Adkomsten til tomten fra Nardovegen videreføres, 
men bearbeides slik at helningen ikke blir for bratt 
for større kjøretøy.
Næringsarealet ligger på bakkeplan, i en høy eller 
to lavere etasjer. Næringsarealet har inngang fra øst, 
langs Torbjørn Bratts veg og langs fasader der det er 
praktisk for bruken av arealene. Gjennomkjøringen 
gjennom næringsarealet er del av et større uterom 
som kobler boligene med næringsarealene. Utvendi-
ge trappeløp forbinder etasjene og formålene. 
Boligarealet legger seg rundt et felles uterom på 
tredje plan, og åpner seg mot Nardovegen. Ad-

komst for gående og syklende kan både løses fra 
Nardovegen via uterommet, eller via heis og trapper 
for adkomst fra Torbjørn Bratt veg og bussholde-
plass. Boligvolumet er formet for å gi skjerming fra 
støy fra Torbjørn Bratts veg og gi gode solforhold 
for boligene og uterommet. En åpning i uterom-
met går ned til bakkeplan til næringsarealene og gir 
lys og kontakt mellom næringsformålene. Øvrig 
vertikale forbindelser med trapper og heis etableres 
i spaltene i boligvolumene og ned til bakkeplan. 
Uterommet på tredje plan ligger skjermet med 
bebyggelse rundt og har lommer med overdekket 

uterom av varierende størrelse. Heis og trapper går 
opp til takhagene som har sol hele dagen. Bodare-
aler og innendørs sykkelparkering for boligene er 
foreslått i 1. og 2. etasje, del av næringsetasjene. 
De er plassert lengst inn i bygget for å benytte det 
minst lyseksponerte arealet til boder og sykkelpark-
ering. For å lette tilgangen til bod og sykkelpark-
eringen i 2. etasjen, er det foreslått en portåpning 
som gir inngang fra veien ned fra Nardovegen.

Lengdesnitt 3D, mot sør

Prinsipiell utforming
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Høyder
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Bygningsvolumet har varierende høyder 
med lavere volum mot sør og Nardovegen, 
og høyere volum møt Torbjørn Bratts veg 
og nord. Mot Nardovegen ligger høyeste 
gesims på kote 77,7. Høyeste gesims mot 
Torbjørn Bratts veg ligger på kote 83,9.
Nabobygget mot nord, Nardobakken 4 
ligger nærmere Nardovegen og gesims 
mot vegen er på 76,8. Foreslått volum 
på Nardovegen 10 legger seg mye len-
gre unna Nardovegen for å gi et større 
gaterom med gesims mot Nardovegen på 
77,7. Mot sør på Nardovegen 12 og 14 
planlegger SIT nye bygningsvolum, men 
høyden til denne nabobebyggelsen er ikke 
kjent enda.
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Funksjonelle og miljømessige kvaliteter

Utbygger ønsker å tilby en variasjon i boligmassen, med en-
kelthybler og gode fellesarealer. Bygningsformen gir varier-
ende rom med fellesarealer mellom boligene med plass for 
samling og opphold utenfor egen boenhet. Uterom eta-
bleres både på terreng og i form av takhager. Bebyggelsen 
skjermer for støy, og man kan få stille uterom med gode 
solforhold. Boenhetene vil også få stille side, de boenhetene 
som ligger mot utsiden av bygningsvolumet utenfor stille 
støysone kan skjermes av balkong med skjermingselement 
for å få stille side.
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Støy

Sol

Tomten er utsatt for støy 
fra Torbjørn Bratts veg, fra 
nord-østlige side. 

Støysoner i Nardovegen 10.

Solsti i Nardoveien 10. Solsti med ny bebyggelse.

Somme r Somme r

Vinter Vinter

En høyere og tettere østfas-
ade mot Torbjørn Bratts veg 
fungerer som støyskjerm for 
boliger og uterom/takhager.

Prinsippskisse for støystrategi med ny bebyggelse.

Bebyggelsen er lavere og mer 
åpen mot sør og vest som gir 
gode solforhold for boligene 
og uterommene. Mot nord 
og øst er bebyggelsen høyere 
og tettere. Takhagene har sol 
fra morgen til kveld.
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Solstudie med foreslått bebyggelse

Solforhold
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Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
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Nardovegen 10 / Tegninger til oppstartmøte
11.03.2021

Vy fra nord

Vy fra Nardovegen

Tomten er i dag opparbeidet til næringsaktivitet og ligger åpent og 
synlig til, med fjernvirkning for nærområdene i dalsøkket rundt og 
i Torbjørn Brattsveg. Bygningsvolumet tilpasses omgivelsene samti-
dig som utbygging bidrar til å gi det tidligere næringsområdet langs 
Torbjørn Bratts veg ny identitet som et bolig- og aktivitetsområde. 
Naboer på motsatt side av Nardovegen vil naturligvis få endret sin 
utsikt, som følger av økte bygnignsvolumer. Dette gjelder etter ut-
byggingen av naboeiendommene også.
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Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner,  
retningslinjer og pågående planarbeid

Gjeldende kommuneplan for Trondheim kommune 2012-
2024 ble vedtatt av kommunestyret 21.03.2013. Området 
på vestsiden av Torbjørn Bratts veg er avsatt til eksisterende 
næring i KPA.

Deler av næringsområdet er gjennom detaljregulering blitt 
regulert til bolig (tinglyst som studentboliger). Hvorav Nardo-
bakken 4 er ferdig utbygd og Nardovegen 6 er under bygging.

I likhet med tilsvarende reguleringsplaner langs Nardovegen 
ser man på et prosjekt som avviker fra kommunens parker-
ingsnorm, da man ønsker redusert bilparkering. Dette kom-
penseres med økt parkeringsplass for sykkel.

I det foreløpige prosjektet har man tatt utgangspunkt i  at 
det skal etableres mimimum 30 m2 uterom per 100 m2 BRA 
bolig. Dette tilsvarer uteromsdekningen for tilsvarende planer 
i området, men er under kommunens uteromskrav på 50 m2 
per 100 m2 BRA. 

Kommuneplanens arealdel 2012-2024
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Gjeldende detaljregulering

Gjeldende detaljregulering for eiendommen er r090, hvor eiendommen er avsatt til idustri. Det er også regulert inn en avkjørsel som er felles for 
Nardovegen 10 og 12. 

Tilstøtende eiendommer, Nardovegen 12-14 er under omregulering til bolig (studentboliger). Prosjekteier har vært i møter med SiT angående deres 
planer. Det er ønskelig å skape en god helhet i området. Prosjektene har ulik framdrift, men man ønsker en åpen dialog med naboprosjektet for å 
koordinere prosjektene på best mulig måte

Gjeldende reguleringsplaner Gjeldende detaljregulering r090
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I forbindelse med planarbeidet vil det bli gjort en ROS-analyse for 
planområdet, og resultatene fra denne tas med i planforslaget. Denne 
skal avdekke risiko og sårbarhet som kan ha konsekvenser ved en 
utbygging. ROS-analysen kan evt. resultere i hensynssoner eller rek-
kefølgebestemmelser om tiltak. Sjekkliste for tema for ROS følger som 
vedlegg. 
Som grunnlag for ROS er det igangsatt arbeid for å kartlegge grun-
nforhold i området. Akustiker har gjort foreløpige støyvuderinger, og 
vurdering av trafikkforhold er igangsatt. 

Hvordan samfunnsikkerhet skal ivaretas – 
sjekkliste for ROS

Vesentlige interesser som berøres av planarbei-
det

Trafikkløsning
Kapasiteten i Nardobakken er utfordrende i dagens situasjon. Det er 
ikke ønskelig med en utvikling som legger ytterligere press på trafikka-
vviklingen i området. Det er i det innledende arbeidet sett på alterna-
tive løsninger for trafikkavvikling til tomta. 

Næringsutvikling
Det forutsettes av næringsarealet på tomta kan videreføres, dog med 
noen andre aktører enn i dag. En må i det videre arbeidet se på hvilke 
typer næring som kan videreføres på tomta, slik at området får en god 
utvikling hvor næring og bolig ikke legger begrensninger på hverandre. 
Planens bestemmelser må definere hva som kan og ikke kan opprettes 
av næringsaktivitet på tomta. Formålet offentlig/privat tjenesteyting 
kan være aktuelt å benytte. Dette må avklares i det videre arbeidet, og i 
samråd med Trondheim kommune. 

Stedets karakter
Planforslaget sammen med transformering av tilstøtende tomter vil gi 
området et mer sentrumsmessig preg, med mer menneskelig aktivitet 
utenom normal arbeidstid. Dette er en betydelig endring fra et tidlig-
ere næringsområde med lite aktivitet utover bedrifters åpningstider. Et 
godt samspill mellom utbyggingsprosjektene kan bidra til at området 
får et løft og oppleves som et helhetlig område for bolig og aktivitet 
tilknyttet campus. 

Varslingsparter
I tillegg til Fylkeskommune og Statsforvalter, og registrerte grun-
neiere og festere er det relevant å varsle: 
SVV, NVE, TBRT, NTNU, TENSIO, ATB, Næringsforenin-
gen, LO og NHO

I likhet med andre omreguleringer langs Nardovegen forutsettes 
det at en kan gjøre en tinglysing som sikrer at utbyggingen skjer 
som studentboliger/midlertidige boliger.  Varsling av skoler og 
barnehager kan derfor utgå, da utbyggingen ikke vil påvirke 
kapasiteten på disse. 
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Vurdering av om planen er omfattet av forskrift 
om konsekvensutredning

Prosesser for samarbeid og medvirkning

Planoppstart varsles i brev og annonseres på hjemmesider og i 
avis. 
Det er ønske om en åpen dialog med Nardovegen 12-14, men 
samspillet avhenger av framdriften i de to prosjektene. 
Samrådsmøter med kommunen og ev. offentlige myndigheter 
ved behov på særskilte tema. Slik som trafikkløsning, støy, brann 
og redning, renovasjon og grunnforhold. Behovet for samråd på 
de enkelte tema vil en se når utrederene er i gang med sine arbei-
der, og en for avdekt eventuelle utfordringer.

Iht. Forskrift om konsekvensutredning, Vedlegg I. pkt. 25. skal 
planer for nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i sams-
var med overordnet plan konsekvensutredes. 
Området er allerede bebygd, og det planlagte tiltaket vurderes 
til ikke å ha vesentlig virkning for samfunn og miljø. Vi mener 
dermed planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning, 
men at enkelte tema må utredes i det videre planarbeidet. Fors-
lag til tema i ROS-analysen er vedlagt 
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Studentboliger

”Prinsipper for behandling av plansaker for studentboliger” (PS 
103/14), vedtatt i bygningsrådet 12.8.2014. Vedtaket gir føringer og 
anbefalinger for behandling av boligsaker tiltenkt studenter i sentrale 
områder: «Kommunens boligkrav i arealdelen kan fravikes for sentralt 
lokaliserte studentboliger etter en konkret vurdering av tilbudets kval-
iteter, herunder en samlet vurdering av boligmiljøets helsemessige kon-
sekvenser i samsvar med retningslinje til bestemmelse § 8.1 i kommune-
planens arealdel om at det i reguleringsplan skal redegjøres for virkninger 
for folkehelse i planområdet».

I likhet med øvrige prosjekter på nedsiden av Nardovegen ønsker 
man her å bygge ut studentboliger. Man er fortsatt i den situasjonen 
at studentboliger ikke kan reguleres spesifikt. Og vi opplever at By-
plan særlig er opptatt av å sikre status som studentbolger i saker med 
private utbyggere. Lignende prosjekter (r20150027, r20170006, 
r20130006) har benyttet planens bestemmelser for å sette begrens-
ninger som sannsynliggjør at prosjektet skal bygges ut som student-
boliger. Premisset for å avvike fra krav til uterom og parkering er 
også at prosjektet skal benyttes som studentboliger. Man ønsker en 
variasjon mellom enkelthybler og fellesarealer, og man kan i planens 
bestemmelser f.eks stille krav til maks og min antall enheter, krav til 
andel fellesrom og fellesfunksjoner. 
Bystyret har i andre saker forutsatt tinglysning eller lignende for å 
sikre etablering av studentboliger. 

Nardosletta ligger innenfor området som i KPA er foreslått som egnet for studentboliger
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Trafikkløsning

Asplan Viak er kontrahert for å vurdere trafikkløsning for prosjektet.  
En av løsningene som vurderes er avkjørsel fra Torbjørn Bratts veg. Da 
enten med midtrabatt som styrer kjøreretningen eller med lysreguler-
ing, tilknyttet eksisterende kryss vis a vi eiendommen. 
Løsningen gjør at andelen tungtrafikk reduseres i Nardovegen, da all 
tung transport kan skje fra Torbjørn Bratts veg. Kun nødvendig ad-
komst for brann og redning må sikres fra Nardovegen. SiT har meldt 
at også de har nytte av en slik løsning. 

Tiltakshaver:
NARDOVEGEN 10 AS

Studentboliger Nardovegen 10
Adkomst

09/12/20

Torbjørn Bratts veg

Adkomst øst A

Tiltakshaver:
NARDOVEGEN 10 AS

Studentboliger Nardovegen 10
Adkomst

09/12/20

Torbjørn Bratts veg

Adkomst øst B

Illustrasjon alternativ A

Illustrasjon alternativ B
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Samarbeid med SiT

Nardovegen 10 AS har avholdt flere møter med SiT for å se på hva 
prosjektene kan samarbeide om i det videre arbeidet. Det er ingen 
formell avtale mellom partene, men man har en åpen dialog og infor-
masjonsutveklsing. 

Vegløsning
Det er i det innledende arbeidet avholdt uformelt møte med SVV, og 
Asplan Viak er hentet inn for å se nærmere på vegløsning for prosjektet. 
En av mulighetene som vurderes er avkjørsel fra Torbjørn Bratts veg. 
Det er ønskelig at dette vurderes som et felles alternativ for prosjek-
tene. Da ser man på dette som mulighet for adkomst for varelevering, 
renovasjon og brann/redning. Dette kan bidra til å redusere trykket på 
krysset Nardobakken/Torbjørn Bratts veg. Det reduserer også andelen 
tungtrafikk på Nardovegen. 

Renovasjon
Partene ønsker å se på muligheten for felles renovasjonsløsning for pros-
jektene. Begge prosjekter utløser krav om avfallssug, og det hadde vært 
hensiktsmessig med en felles løsning for et slikt anlegg. 

Energiforsyning
Her har man ingen konkrete froslag til løsninger, men man ønsker å se 
på felles løsning for prosjektene. Tenio har blant annet uttalt at en felles 
trafo kan være aktuelt for prosjektene. 

Parkering

Videreføre parkering for næringsareal

Krav: Midtre sone 
Ved utbygging til forretnings- og serviceformål med flere enn 7 parker-
ingsplasser skal maksimalt 20% av tomtearealet benyttes til parkering på 
terrengnivå.

I likhet med tilsvarende reguleringsplaner foreslås det avvik fra KPAs 
parkeringskrav for bolig. Det må avsettes parkering for næring eller 
offentlig/privat tjenesteyting, men for boligene foreslås en redusert 
parkeringsdekning. 

Noen HC-plasser kan være nødvendig, men i all hovedsak oppføres 
(student)boligene uten parkeringsdekning. 
Redusert parkeringsdekning for bil må kompenseres med økt krav til 
oppstillingsplass for sykkel. 

Konkrete tall for parkeirng er ikke vurdert på nåværende tidspunkt.
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Tema i oppstartmøtet

Trafikkløsning 
Man ønsker i det videre planarbeidet å vurdere avkjørsel fra   
Torbjørn Bratts veg. 

Parkeringsdekning 
Begrenset parkering til boligdelen, tilsvarende lignende planer.   
Normal dekning for næring/ offentlig privat tjenesteytring

Formål 
Blandaformol med bolig/næring, eventuelt offentlig/privat   
tjenesteyting. Man ønsker å beholde Freetex som leietaker,  og ønsker 
et formål som ivaretar denne muligheten. Legekontror/behandling-
sinstitusjoner, treningssenter og kafe ses også på som aktuelt. Man må 
ha fokus på funksjoner som henvender seg til  nærmiljøet uten å øke 
trafikkprosduksjonen betydelig for omkringliggende veger.

Hovedformål bolig
Hovedfokuset er å utvikle gode studetnboliger. Man ønsker i  
den videre prosessen å vurdere om boligene kan benyttes   
som pendlerleiligheter eller lignende, tilknyttet universitetsmiljøet.   
Er dette et tema kommunen kan være med på å vurdere, og   
hvordan kan dette eventuelt sikres i plan? 

Vedlegg

Sjekkliste ROS
Tegningspakke
Foreløpig støyutredning 
Planomriss


