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Bukkvollan 1-3 og 7 og Gamle Oslovei 37, detaljregulering.  
 
Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid 
 
Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 26.11.2021 og til møte med kommunen 26.1.2022 om planarbeid for 
Bukkvollan 1-3 og 7 (gnr/bnr 96/418, 96/419 og 96/408) og Gamle Oslovei 37 (gnr/bnr 96/24). 
  

 
Planområdet ligger rett sør for Nyborg skole på Byåsen. 
 
Planens navn er Bukkvollan 1-3 og 7 og Gamle Oslovei 37. 
 
Plankonsulent er Plan Arkitekter AS ved Siri Monkan, tlf. 947 90 171, siri@plan.no. 
Forslagsstiller er Godhavn AS ved Gro Brandstadmoen, tlf. 988 21 908, gro@godhavn.no 
    
Kontaktpersoner på byplankontoret: 
Thea Bruun-Olsen Cegla, tlf. 957 23 237, thea.cegla@trondheim.kommune.no 
Bjørnar Sandberg, bjornar.sandberg@trondheim.kommune.no 
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Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er fortetting av eksisterende boligtomter. Eksisterende bygg på 
eiendom gnr/bnr 96/24 har antikvarisk verdi klasse C og skal bevares. To eneboliger på 
eiendommene 96/418 og 96/419 forutsettes revet. Eiendom 96/408 berøres av terrenginngrep og 
adkomst. Planinitiativet viser 33 boenheter og planområdet er på omtrent 4,3 dekar. 
 

 
Utsnitt av illustrasjonsplan til oppstartsmøtet 
 
Forholdet til overordnet plan 
Planforslaget er i tråd med formål i kommuneplanens arealdel 2012-2024 (KPA) som er 
boligbebyggelse.  
 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet markert med rødt.  
 
Byutviklingsstrategi for Trondheim, vedtatt 9.12.2020, peker både på hvor i Trondheim 
boligbyggingen bør skje og hvor massiv utbyggingen bør være. I strategien ligger planområdet i et 
område der fortetting skal ta hensyn til stedets eksisterende karakter.  
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Viktige utfordringer i planområdet 
Tilpasning til strøkskarakter og antikvarisk bebyggelse 
Planområdet inneholder et gårdstun med antikvarisk bebyggelse og ligger i et småhusområde med 
hovedsakelig en- og toetasjes eneboliger med saltak og sokkel. Det er viktig å få til en god 
stedstilpasning her. Det må særlig tas hensyn til hvordan ny bebyggelse tilpasser seg gårdstunet, i 
følge råd fra Byantikvaren. 
 

         
Antikvarisk bebyggelse klasse C i kommunens aktsomhetskart til venstre. Gatebilde til høyre (google maps). 
 
Støy 
Planområdet grenser til Gamle Oslovei og Havstadvegen med rød og gul støysone. Støy må 
utredes. Det tillates ikke boliger med fasade i rød støysone. Boliger med fasade i gul 
støysone må ha tilgang til reell stille side i tråd med retningslinje for støy i arealplanlegging 
T1442/21. Byplankontoret er på generelt grunnlag negative til støyskjermer i tettbygde strøk. Vi 
oppfordrer dere til å se på løsninger for å unngå utstrakt bruk av støyskjermer mot Gamle Oslovei 
og Havstadvegen.  
 
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan  
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet.  
 
Basert på innsendt materiale og oppstartsmøtet har vi følgende råd til det videre planarbeidet:  
 
Tomtedisponering 
Foreslått prosjekt viser et godt hovedgrep som tar vare på og samler gårdstunet med antikvarisk 
bebyggelse og lar ny bebyggelse følge terrenget langs Havstadvegen. Det gir mulighet for et 
sammenhengende og skjermet felles uterom som overgang mellom ny og gammel bebyggelse.   
Det er et godt grep å samle bilparkering under bakken og legge opp til en bilfri internveg gjennom 
området. Det er positivt at det også foreslås en snarveg fra internvegen og opp til Gamle Oslovei 
sør for gårdstunet.  
 
Grad av utnytting 
Minstekravet til utnyttelse i dette området er 3 boliger per dekar, etter bestemmelser i KPA § 27. I 
byutviklingsstrategien ligger planområdet i et område som skal ha fortetting som tar 
hensyn til eksisterende karakter. Planområdet ligger nært flere viktige funksjoner som 
matbutikk, skole, barnehage, kollektivholdeplasser og rekreasjonsområder. 
 
Skissene i planinitiativet og beskrivelsen oppgir at planforslaget er på ca. 3000 m2 BRA eks. p-
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kjeller med 33 leiligheter fordelt på leilighetsbygg og tomannsboliger, ca. 10 boliger per dekar. 
Byplankontoret vurderer at dette antallet er for høyt og at fortetting her må tilpasses stedet og 
omgivelsene i større grad.  
 
Stedstilpasning 
Planinitiativet viser en kombinasjon av leilighetsbygg og tomannsboliger i 2-4 etasjer med 
takterrasser. Tomannsboliger som typologi her kan fungere fint. Leilighetsbyggene (A, C og E) 
fremstår som for store. De står tett på tomannsboligene og utfordrer kvalitetene på gårdstunet. 
Typologi, fotavtrykk og høyde bryter med stedskarakteren og det bør gjøres grep for bedre å 
tilpasse seg strøkets skala og småhusbebyggelsen rundt. Dette gjelder særlig bygg E, nord for 
eksisterende gårdsbebyggelse. Vi oppfordrer dere også til å bruke skråtak for bedre tilpasning.  
 
Bevaring av eksisterende bygninger med antikvarisk verdi bidrar til å bevare noe av historien til 
området og kan gi en ekstra kvalitet til prosjektet. Det er viktig at dere i terrengbehandling og 
plassering av ny bebyggelse oppnår god tilpasning til gårdstunet med tilstrekkelig romslige og 
myke overganger mellom ny og eksisterende bebyggelse, og til felles uterom. Mot nord er dette 
ikke godt nok ivaretatt. Leilighetsbygg E mener vi er for påtrengende i møte med den vernede 
boligen F og bør reduseres.  
 

 
Utsnitt av 3D-illustrasjon til oppstartsmøtet 
 
Kobling til eksisterende turvegnett i sør, via Bukkvollan, kan gi en ekstra kvalitet til området og bør 
vurderes.  
 
Det er nødvendig med god dokumentasjon av planlagt bebyggelse. Fjern- og nærvirkning må 
illustreres fra flere standpunkter, i øyehøyde. Det må tydelig komme frem hvordan bebyggelsen 
møter terrenget og gata. Der ny bebyggelse ligger tettest på nabobebyggelse i sør og nord, er det 
særlig viktig å illustrere virkning. Illustrasjoner for sol- og skyggevirkninger må sammenligne 
planlagt og eksisterende situasjon der det tas med et større utsnitt som viser virkninger for naboer 
i øst og barnehage- og skoletomt i nord/nordøst. 
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Kvalitet på uterom 
Det er så langt ikke gjort rede for hvordan uteromskravet løses. Uteareal til bolig skal utformes i 
samsvar med vår veileder for uterom. Uterommene må være tilgjengelige for alle, skjermes for 
støy og ha gode solforhold. Det tillates ikke felles uterom på tak.  
 
Det må utarbeides en kotesatt illustrasjonsplan som viser omfang og kvaliteter i uterommet. Det 
må lages et uteromsregnskap og et eget kart som viser hvilke arealer som regnes inn i felles og 
privat uteareal på bakken. Koter på bakkeplan skal også tas med på plankartet 
 
Samferdsel og renovasjon 
Adkomstveg og internveg er stedvis bratt og gir utfordringer med tilgjengelighet. Samtidig er det 
trangt i adkomstsonen fra Bukkvollan. Det må vises hvordan trafikksikkerhet og universell 
utforming er tenkt ivaretatt, både når det gjelder adkomst til inngangspartier, adkomst til felles 
uterom, parkeringskjeller og avfallsbeholdere. HC-parkering i kjeller bør legges nært heis.  
Det må redegjøres for renovasjonsløsning og illustreres hvordan avfallshåndtering skal skje på en 
trafikksikker måte. 
 
Det bør sikres at utforming av kjørbar gangveg ikke gjør det attraktivt å kjøre ut på Havstadvegen i 
krysset mot Gamle Oslovei. Snuplass for bil bør vurderes.  
 
Fortau langs Gamle Oslovei og Havstadvegen må inngå i planavgrensningen. Det må sikres 
tilstrekkelig fortausbredde langs Havstadvegen for vinterdrift/snøopplag og samkjøres med 
pågående prosjekt med utvidelse av fortau lenger ned i Havstadvegen. Byggegrense for ny 
bebyggelse langs Gamle Oslovei skal settes lik øvrige bygg lenger nord (11 meter).  
 
Parkering  
Planinitiativet viser en parkeringsdekning som ligger noe under kravet i KPA.  Dersom det foreslås 
lavere parkeringsdekning, må virkningene utredes og kompenserende tiltak redegjøres for.  
Planområdet ligger nært kollektivholdeplasser og hovedsykkelruta på Sverresborg 
(Sverresborgruta). Parkeringsdekning under kravet kan vurderes dersom det samtidig legges til 
rette for ekstra parkeringsdekning og fasiliteter for sykkel.  
 
Alle parkeringsplasser for bil skal enten ha ladepunkt, eller mulighet for enkelt å etablere 
ladepunkt. Dette må sikres som krav i bestemmelsene. Det må reguleres inn siktsoner i kryss og 
avkjørsler.  
 
Grunnforhold og geoteknikk 
Det er ikke gjort grunnundersøkelser av relevans på området. Det ligger tett på marin grense, men 
det er ikke fare for marin leire på området. Sannsynligvis er det relativt liten dybde til fjell. Det må 
tas hensyn til bebyggelsen rundt ved eventuell sprengning.  
 
VA 
Det må lages en overordnet VA-plan. Se vedlagt VA-notat med beskrivelse av tema som må tas 
særlig hensyn til i denne planen.  
 
Skolekapasitet 
Det vil bli stilt krav om skolekapasitet ved søknad om byggetillatelse.  
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Krav til komplett planmateriale 
Komplett planforslag skal utarbeides i samsvar med Trondheim kommunes 
reguleringsplanveileder på https://www.trondheim.kommune.no/reguleringsplanveileder/ 
og 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 
 
Planbeskrivelsen 
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.  
Planbeskrivelsen og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plan og bestemmelser.  
 
Nullvekstmålet for personbiltransport må svares ut i planen. 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.  
 
Planbeskrivelsen må angi kort innhold i barnetråkkregistreringer i området. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse, med kilder og begrunnelse for 
konklusjoner i analysen. Analysen skal omfatte forslag til ROS-tema levert ved anmodning om 
oppstartsmøte 25.11.2021.  
 
Illustrasjoner 
Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for plansaker (se link i kommunens 
reguleringsplanveileder).  
 
Annet 
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 samtidig 
til gjenbruk og bruk av miljøvennlige byggematerialer, og til massebalanse og gjenbruk av masser 
innenfor planområdet. 
 
Samarbeid og prosess 
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. Dersom det er 
stillstand i prosessen med å utarbeide plan i mer enn et år, sender vi varsel om at saken avsluttes.  
 
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.  
 
 

https://www.trondheim.kommune.no/reguleringsplanveileder/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
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Behandlingsfrist og gebyr 
Det er enighet om at 12-ukers fristen skal gjelde. 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 
 

Thea Bruun-Olsen Cegla 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Planinitiativ 
Planomriss på kart i målestokk 1:5000 
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse 
Adresseliste for samrådsparter 
Utfylt liste med krav til komplett materiale 
Illustrasjon av planinitiativ 
Illustrasjonsplan 
 
 
Kopi: 
Godhavn AS v/Gro Brandstadmoen 
Trøndelag fylkeskommune  
Statsforvalteren i Trøndelag  
 


