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1 Bakgrunn 

1.1 Organisering 

Forslaget til detaljregulering skal utarbeides av PLAN arkitekter AS. 

Tiltakshaver for planarbeidet er:  

Gunnar Salseggen, Bryns vei 13, 7017 Trondheim 

1.2 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting på eksisterende boligtomt. Dette 
omfatter riving av tre eksisterende boenheter for å erstatte disse med åtte nye.  

1.3 Vesentlige utfordringer i planen 

2 Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Statlige retningslinjer/rammer/føringer 

2.2 Overordnede planer (kommunale planer, fylkeskommunale planer) 

Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel  

2.3 Kommunale overordnede vedtak og temaplaner 

2.4 Gjeldende reguleringsplaner 

2.5 Tidligere vedtak i saken 

Formøte byggesak? 

2.6 Planprogram/krav om konsekvensutredning  

2.7 Kart som viser tilgrensende planer og oversikt over status for tilgrensende 
planer 

2.8 Temaplaner 

2.9 Forholdet til/avvik fra gjeldende planer 

3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

Lenker til flere temakart i Trondheim kommune: 
https://geoinnsyn.nois.no/trondheim/#?application=gi3trondheim 



 

 

3.1 Berørte eiendommer 

 

3.2 Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet 

Planområdet ligger ved Steinberget i Ila. Planområdet omfatter ei enkelt boligtomt. Mot øst 
og vest grenser tomta til boligtomter. Mot nord ligger Bryns veg. Mor sør ligger et 
sammenhengende grøntområde. Tomta er på ca. 0,7 daa.  

3.3 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk 

Tomta ligger i et rent boligområde.  

3.4 Stedets karakter; strukturestetikk/byform, eksisterende bebyggelse 

3.5 Landskap (topografi, landskap, solforhold, lokalklima, estetisk og kulturell 
verdi) 

3.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Bebyggelsen i seg selv har ikke antikvarisk verdi, men tomta ligger i KPA under hensynssone 
for bevaring av kulturmiljø (Steinberget med tilleggende områder). 

Stort, fra byen meget godt eksponert villaområde, med en rekke godt bevarte enkeltbygninger 
og tilhørende haver. 

I tillegg er flere hus i området markert med antikvarisk verdi (B og C).  

 

Figur 2 Utsnitt fra aktsomhetskart for kulturminner. Lilla - B: Høy antikvarisk verdi, Blå - C: Antikvarisk 
verdi 

Det er ingen kjente registreringer av kulturminner i grunnen, jf. riksantikvarens 
innsynsløsning. 



 

 

3.7 Naturverdier 

Mot sør grenser tomta til et område som er klassifisert som naturtype av verdi D etter 
kommunens eget klassifiseringssystem. Det er ikke registrert rød- eller svartelistearter i 
tilknytting til planområdet.  

3.8 Rekreasjonsverdi/bruk, uteområder 

Planområdet består av ei privat boligtomt med hage. Eiendommen inngår ikke i et 
friluftsområde.  

3.9 Landbruk 

Planområdet omfatter ikke dyrka- eller dyrkbar mark.  

3.10 Trafikkforhold; kjøreadkomst, vegsystem, trafikkmengde, ulykkessituasjon, 
trafikksikkerhet for myke trafikanter, kollektivtilbud 

Bryns veg og Brodtkorbs veg, som er naturlige adkomstveier til planrådet, har fartsgrense 30 
km/t. Detter er kommunale boliggater med blandet trafikk. Veiene kobler seg på Steinberget, 
som også har fartsgrense 30 km/t, med tosidig fortau. Det er ikke registrert trafikkuhell i de to 
adkomstvegene, men på det overordnede vegsystemet er det en del uhell, og da særlig i 
forbindelse med rundkjøringen til Steinbergtunnellen. Det er registrert noen ulykker med 
gående i Ila, men ingen med alvorlig skader på det som er naturlig skoleveg.  Det er ikke 
registrert trafikkmengeder på de mindre vegene i området, men på Byåsveien og Ilevollen er 
det registrert en ÅDT på ca. 12 300. Nedre del av Steinberget har registrert ÅDT på 600.  

Det er ca. 240 meter til Steinberget, som er nærmeste påkobling til hovedsykkelnettet.  

Nærmeste holdeplasser er Ila, 400m og Nyveibakken, 300m. Holdeplassen i Ila betjenes av 
rute 3, 11, 9 og 75. Hvorav rute 3 er metrobusslinje med svært hyppige avganger.  

Det er ca. 750 meters gangavstand til Ila skole (barnetrinnet). Det er fortau med to 
underganger langs hele strekningen samt en lysregulert overgang i Nordre Ilevolden ved Ila 
skole. Det er ca. 1,6 km til Sverresborg skole (ungdomsskoletrinnet). Skolevegen til 
ungdomsskole går via mindre boliggater med blandet trafikk og merkede snarveier. 

3.11 Barns interesser 

Boligtomta benyttes ikke av barn og unge.  

3.12 Sosial infrastruktur; skolekapasitet, barnehagedekning, annet 

Planområdet sognet til Ila barneskolekrets og Sverresborg ungdomsskolekrets. Ifølge 
kommunens kapasitetskart er det ledig kapasitet i området. Det er generelt god 
barnehagedekning i Trondheim, med plassgaranti.  

3.13 Universell utforming 

Hverken adkomsten, boligene eller uterommet ved dagens bebyggelse er universelt 
tilrettelagt.  



 

 

3.14 Teknisk infrastruktur; vann, avløp, trafo, energiforsyning, alternativ energi, 
fjernvarme 

Tomta ligger, ifølge kommunens kartinnsyn, utenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

Renovasjon løses per i dag med beholdere på hjul.  

Trønderenergi nett har konsesjon i området. Kapasiteten i området er ikke undersøkt. Ifølge 
NVES oversikt over nettanlegg er det ikke trafostasjon på eller i nærheten av tomten. 
Nærmeste trafostasjon og kapasitet på denne må avklares nærmere med konsesjonseier i det 
videre planarbeidet..  

3.15 Grunnforhold; stabilitetsforhold, ledninger, rasfare 

Området ligger under marin grense. Tomta ligger ifølge løsmassekart dels på tynn 
hav/strandavsetning og dels på tynt humus-/torvdekke. Bakre del av eksisterende hus står på 
fjell. 

Nærmeste kvikkleireområde er Hanskemakerbakken (sone 181). Området har faregradsklasse 
middels og konsekvensklasse meget alvorlig.   

Det er i tillegg flere mindre registrerte kvikkleireområder registrert av SVV, disse ligger i 
tilknytting til, eller nært, sone 181. 

Det er fortatt en rekke grunnboringer langs Byåsveien, samt flere boringer langs Brodtkorbs 
vei (8-14).  

Det går Vannledning og fellesledning for avløp langs Bryns veg. Kapasitet på ledningsnettet, 
samt brannvanndekning må avklares i det videre planarbeidet.  

 

Figur 3 Utsnitt fra kommunens VA-kart. 

3.16 Støyforhold 

Ifølge kommunens kartinnsyn ligger tomta utenfor støysoner.  



 

 

 

3.17 Luftforurensning 

Luftforurensning fra trafikk følger gjerne spredningskart for støy. Det tatt i betraktning 
forventes ikke området å være særlig utsatt for luftforurensning. Utover trafikk er den ingen 
andre kilder til luftforurensning å ta særlig hensyn til i nærområdet. 

3.18 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/ 

Fyll inn sjekkliste for ROS til anmodning om oppstartmøte (under PLAN admin).  

3.19 Næring 

Det er ingen næringsaktivitet i eller i tilknytting til tomta.  

3.20 Eksisterende analyser og utredninger 

 

4 Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Planlagt arealbruk, reguleringsformål 

Boligformål 

4.2 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen vil bli utført som moderne stedstilpasset byvilla(er) med sokkel, to boligetasjer 
samt boliger i loftsetasje med bratt takvinkel. Plassering parallelt med gate som bebyggelsen 
for øvrig. Anslagsvis trukket 3-3,5m tilbake fra veg. Avstand til nabogrense 3,0m mot nr11 
og nr15. 

4.3 Bebyggelsens høyde 

Bygningen vil få en rafthøyde på 7,5 – 8,0m. 
Mønehøyde blir anslagsvis 11,5 – 12,0m. 



 

 

4.4 Grad av utnytting  

Minimum antall boliger er 6 stk. Maksimum antall boliger 8 stk. 
Sokkel/kjeller til boder, sykler og biloppstilling regnes ikke inn i arealoppsettet. 
BYA uten overbygde arealer omlag 300m2, BRA omlag 720m2 inkludert fellesarealer fordelt 
på tre plan. 

Tomteareal 690m2.  

Inkl. sum m2 BRA til de ulike reguleringsformålene, min og maks ant. boliger 

4.5 Antall arbeidsplasser/størrelse på næringsareal 

Ikke relevant. 

4.6 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Det planlegges for 8 boenheter herav fire 3-roms og fire 4-roms leiligheter. Størrelse 
varierende. To på 50m2, 2to på 65m2 og fire på omlag 110m2. Tre-roms boenheter på første 
boligplan, fireroms i andre og tredje boligplan. 

4.7 Bomiljø/bokvalitet 

Eiendommen har mange kvaliteter som gjør den spesielt egnet til å videreutvikling og 
fortetting. Det er sentrumsnær, eiendommen ligger i stille sone – hvit på støysonekartet. Det 
er lange siktlinjer, grønt område inntil eiendommen. Lysforhold kan optimaliseres ved å løfte 
deler av uteopphold og etablere aktivt uterom med dyrkbar takhage skjermet for vind. Bruk 
av vegetasjon kan skjerme for innsyn til naboene. Alle boenhetene får gjennomlys der 
minimum seks får vinduer på tre sider. Det etableres private og felles uterom med forskjellige 
kvaliteter. 

En vil legge vekt på lavenergi/passivhusstandard, utstrakt bruk av tre/massivtre i konstruksjon 
og kledning samt etablering av solceller på deler av skråtak. Fortetting med kvalitet er målet. 

4.8 Parkering, antall p-plasser for bil og sykkel (min/maks), begrunnelse for evt. 
avvik fra norm, utforming og lokalisering av parkeringsanlegg. 

Det planlegges for fire biloppstillingsplasser i underetasje/kjeller – 0,5 plasser pr boenhet. I 
tillegg etableres en – mulig med gjesteplasser på terreng. Det vil bli plass for 24-30 sykler i 
tillegg til boder i underetasje.Tiltaket ligger nær indre sone og er nær hovedkollektivlinje slik 
at en ser det hensiktsmessig å redusere parkeringsdekningen fra 0,8 til 0,5 pr boenhet. 

4.9 Tilknytning til infrastruktur (vann, avløp, renovasjon, el, fjernvarme med mer) 

4.10 Trafikkløsninger for gående, syklende og kjørende, atkomst, bredde og 
stigningsforhold, avvik fra vegnormalen, krav til samtidig opparbeidelse, 
varelevering, felles adkomstveier, eierforhold (offentlig/privat) 

 



 

 

4.11 Planlagte offentlige anlegg 

Ingen 

4.12 Miljøoppfølging, miljøtiltak  

4.13 Universell utforming, krav til UU, hvordan løses universell utforming 
Boligene vil bli tilgjengelige boenheter, eventuelt universelt utformet dersom UU 
adkomst fra veg lar seg løse. Det vil bli heis fra underetasje opp til og med felles 
uteopphold på takhage. De to minste boenhetene får indirekte trinnfri adkomst via 
heis og terreng på bakside hus. I tillegg har de adkomst fra gateplan via trapp på 
terreng.  

4.14 Uteoppholdsareal; privat og felles uteoppholdsareal, lekeplasser, eksisterende og 
evt. ny vegetasjon, offentlige friområder, arealstørrelse, turveier, adkomst og 
tilgjengelighet, sesongbruk, krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 

4.15 Privat uteoppholdsareal på terreng og verandaer –10-15m2 pr boenhet (80-120m2), 
omlag 160m2 felles uteopphold på terreng fordelt på tre nivåer som alle kan nås via 
heis. 110-120m2 på takhage med dyrkingsmulighet for nyttevekster og prydplanter i 
tillegg til sonedelte uteplasser. Det etableres bruforbindelse til deler av uteanlegg for 
optimalisering av solforhold og sonedeling av utearealene. På tak etableres mulighet 
for dyrking av nyttevekster og prydplanter i tillegg til uteopphold. 

I tillegg er det mulighet for fri lek i terreng på oversiden av eiendommen. 
Lekeapparat og sandkasse for små barn kan enten etableres på framside hus eller i 
tryggere omgivelser mot skråning på bakside. Det er kort vei til Ilaparken med tilbud 
til barn i alle aldre. 

 

4.16 Landbruksfaglige vurderinger 

4.17 Kollektivtilbud 

Utbyggingen er ikke av en slik karakter at det påvirker kollektivtilbudet.  



 

 

4.18 Kulturminner 

4.19 Sosial infrastruktur 

4.20 Plan for vann- og avløps samt tilknytning til offentlig nett 

4.21 Plan for avfallsløsning 

4.22 Risiko- og sårbarhet (planlagt situasjon) 

5 Virkninger av planforslaget  

5.1 Landskap (nær og fjernvirkning) 

Legge ved foto. Tiltaket erstatter eksisterende bolig med tre boenheter. Nærvirkning oppleves 
primært langs gateløpet. Fra andre steder i Ila ses knapt tiltaket. Det er etablert ny boenhet 
tvers over gata som begrenser synlighet fra østsiden.  

5.2 Byform og stedets karakter og viktige siktlinjer  

Gaterommet er preget av relativt store trevillaer. Takform er bratte saltak gjerne med ark. 
Stedvis ligger bebyggelsen svært nær vei, primært husene på østsiden av veien. Vi finner det 
naturlig å forme anlegget som en byvilla uten klar indikasjon av antall boenheter eller 
størrelse slik at det får en skala og utforming som glir inn i eksisterende gate og 
bygningsmiljø . Viktige siktlinjer blir utover byen og Nidelva, langs Bryns vei og inn i det 
grønne på baksiden av eiendommen.  

5.3 Kulturminner og kulturmiljø  
 
Byantikvaren er i utgangspunktet svært restriktiv til å kunne anbefale 
fortetting/bygging i hensynssone kulturmiljø. Når dette likevel vurderes som 
akseptabelt skal det tas særlig hensyn til strøkskarakter. I områder med eldre hus med 
formede tak er det svært krevende med arkitektur med kontrastfylt formspråk. 

I forbindelse med Brodtkorps vei 14 er det uttalt: «Denne tomten ligger i utkanten av 
hensynssonen, relativt åpent til og er siste bygning i en gate  hvor alle har saltak. Vi vil derfor 
holde fast ved tidligere vurdering om at denne bygningen bør ha formet tak /saltak. 
Planløsning kan beholdes ved at saltaket blir asymmetrisk, og at framspringende volum 
formes som et moderne karnapp»  

Vi legger til grunn at denne tolkningen også vil gjelde for nytt bygg på motsatt side av veien. 

(avsnitt 5.1 strategiske mål i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer) 

5.4 Grunnforhold 

(geoteknikk, geologi, forurensning i grunnen) 



 

 

5.5 Naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon, vil og andre økologiske 
funksjoner og sammenhenger  

Vurdering etter NML 

5.6 Friluftsliv 

(kommunale mål i Plan for friluftsliv og grønne områder) 

5.7 Trafikkøkning og vegforhold 

5.8 Beredskap og ulykkesrisiko 

(Kommunale mål i Planprogram for Trafikksikkerhetsplanen 2020-2024) 

5.9 Barns interesser 

Statlige planretningslinjer om barn og planlegging 

5.10 Kapasitet på sosial infrastruktur, skole og barnehage 

5.11 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 

5.12 Forurensning, utslipp til luft, forurensning av vann og grunn, samt støy 

(statlige miljømål om forurensning og statlig Planretningslinje om støy T1442/2016) 

5.13 Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 

5.14 Kapasitet på infrastruktur og vannforsyning, avløp og nettstasjon/trafo 

5.15 Konsekvenser for næringsinteresser 

5.16 Attraktiv og trygg tilgjengelighet for gående og syklende til uteområder, 
offentlige og private tjenester og kollektivholdeplass 

(Energi. Og klimahandlingsplanen, mål 3.13) 

5.17 Tiltakets beliggenhet 

(statlige planretningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, Energi- og 
klimahandlingsplanen mål 3.1 

5.18 Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, vind, flom og skred 

(statlige miljømål) 

5.19 Vannmiljø 

(statlige miljømål, Vannforskriften) 



 

 

5.20 Samlet vurdering av virkninger for folkehelse 

(luftforurensning, støy, tilgjengelighet til kvalitative uteoppholdsareal, nærliggende 
rekreasjonsareal, grønnstruktur, lys- og solforhold, kollektivnett, lokalsenter mm.) 

5.21 Planens forhold til byvekstavtalen  

(nullvekstmål for personbiltrafikk) 

  Måloppnåelse 
i dag 

Potensiale for 
måloppnåelse i 
fremtiden 

Avstand til 
Trondheim 
sentrum 
(Torvet) 

Det er ca. 1,6 km til 
Trondheim torg. 
Sentrum må likevel 
kunne betraktes som et 
videre område enn dette. 

6 Ingen endring 

Avstand til 
lokalt senter 

Hele sentrum er å 
betrakte som lokalsenter,  

2 Vurderingen 
avhenger av hvilke 
servicefunksjoner 
som etableres nært 
planområdet.  

Avstand til 
hovedsykkelnett 

Påkobling til 
hovedsykkelnettet blir i 
Stenberget, ca. 240 
meters gange fra tomta. 

2 Ingen endring 

Kollektivtilbud Det er 330m gange til 
nærmeste holdeplass for 
metrobuss(Nyveibakken) 
og drøyt  
400m til nest nærmeste 
(Ila), hvor det er avgang 
for metrobuss samt flere 
andre ruter. I tillegg er 
det ca. 270 meter til 
holdeplass for trikk.  

1 Det forventes ikke 
etablert holdeplass 
nærmere 
planområdet men 
avgangsfrekvensen 
er svært god.. 

Samlet 
vurdering  

 11 p  11 p  

Konklusjon  Fortetting i planområdet underbygger nullvekstmålet for 
biltrafikk og begrenser behovet for bilrestriktive tiltak. Det er 
korte avstander.  

 



 

 

 

6 Planlagt gjennomføring 

6.1 Tidsplan 

6.2 Økonomiske konsekvenser 

6.3 Gjennomførbarhet for tiltak i planen 

7 Planprosess og innkomne innspill 

7.1 Oppstartsmøte 

7.2 Planoppstart og medvirkning 

7.3 Innkomne innspill TAS UT OG GJØRES OM TIL EGET VEDLEGG 
DERSOM DET BLIR LANGT!) 

 


