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Eiendomsopplysninger

Gnr./Bnr. m2  Adresse       Eier
96/24    2 467  Gamle Oslovei 37, 7020 Trondheim   Godhavn Sivilingeniør AS
96/418  1 226  Bukkvollan 1, 7020 Trondheim    Godhavn Sivilingeniør AS
96/419    686  Bukkvollan 3, 7020 Trondheim    Harald Otto Steinum
Totalt   4 379
Tilstøtende eiendommer som kan bli berørt av planforslaget:
96/407     Bukkvollan 9, 7020 Trondheim    Anne Mette Ibenfeldt og John Egil Myhre
96/408    Bukkvollan 7, 7020 Trondheim    Lars Wikdahl og Tone Gjellan
96/417    Bukkvollan 2, 7020 Trondheim    Kathrine Kielland Næsset og Tor Næsset
96/428    (veg /fortau langs Havstadveien)    Trondheim kommune
96/429    (veg/fortau langs Gamle Oslovei/Havstadveien)  Trondheim kommune
96/478    (veg/fortau langs Havstadveien)    Trondheim kommune
97/1065   (veg/fortau langs Gamle Oslovei)    -     
424/302    (veg/fortau langs Gamle Oslovei)    -
425/25    -        Trondheim kommune

Prosjekteier: Sivilingeniør Godhavn AS (org. nr. 839 696 727)
Kontaktperson: Gro Brandstadmoen
Plankonsulent:
PLAN arkitekter AS (org. nr. 976 729 153)
Kontaktperson: Siri Monkan

Saksopplysninger

Formålet med planforslaget er å fortette eksisterende boligtomter med leilighetsbygg og tomannsboliger langs Havstadvegen. Med planforslaget ønsker 
man å regulere området til boligformål med parkering under bakken. Utbyggingen forutsetter at ett eller to ekeisterende bolighus rives. 

Det ble avholdt formøte med Byplankontoret og Byantikvar 5.5.2021 (oppsummering og tegningsunderlag følger som vedlegg). Materialet som 
sendes over som underlag for oppstartmøte er revidert for å imøtekomme innspillene som kom i formøtet. 

Formålet med planen
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Gang: 50
m
in, sykkel 15

m
in

Gang: 10 min, sykkel: 5
m
in

Planområdet

Tomten ligger på Nyborg, i overkant av  3 km 
sørvest for Trondheim sentrum. Nærmeste
 kollektivholdeplasser er Bukkvollan (ca. 220 
meter) og Havstad (ca. 500 meter), begge har 10 
min frekvens i rush, og frekventeres av ulike ruter.  
I tillegg er det ca. 850 meter til metrobuss-
holdeplass ved Havstad. Nyborg ligger helt i grensa 
til bymarka, og alle rekreasjonsmuligheter den har 
å by på. Nyborg skole og barnehage ligger i 
umiddelbar nærhet. Sverresborg ungdomsskole 
ligger ca. 1,4 km i gangavstand fra planområdet. 
Skolene i området har ledig kapasitet. 

Oversikt

Oversiktskart: plassering og reisetid (gulesider.no)Oversiktskart: dagens situasjon (kommunens kartinnsyn)
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Oversikt over funksjoner i nærområde, utsnitt av KPA (kommunens kartinnsyn)

1.  Planområdet

2. Nyborg skole og barnehage

3.  Sverresborg skole

4.  Byåsen butikksenter

5. Byåsen helsestasjon

6.  Havstein-banen

7. Astor-banen

8.  Bussholdeplass

9. Holdeplass metrobuss/ dagligvare

10.  Bymarka

11. Havstad er defi nert som nytt lokalsenter 

i Byutviklingsstrategi for Trondheim, vedtatt 

8.12.20

Nærområdet
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Bestemmelsesområde lokalsenter

Bestemmelsesområde kollektivåre
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Strøkskarakter

Takform:
De fl este husene i området har saltak, men det er også noen 
eneboliger og leilighetsbygg med fl ate tak i nabolaget  (både langs 
Gamle Oslovei og Havstadvegen). På motsatt side av Havstadvegen 
ligger Nyborgskole med fl ate tak, mens Nyborg barnehage har en 
miks av pulttak og fl ate tak.

Høyder:
Det er en overvekt av 1-2 etasjes hus i nærområdet. Langs Gamle 
Oslovei ligger det lamellboligblokker i 3-4 etasjer.  Det er også noen 
leilighetsprosjekter lenger sør i Havstadvegen.
På motsatt side av Gamle Oslovei ligger det en høy mur mot vegen. 
Muren gjør at bebyggelsen på vestsiden av vegen, langs planområdet, 
ligger betydelig høyere en boligene langs østsiden av vegen. 

Fasader:
Fasadematerialet er for det aller meste malt panel i ulike farger. For 
de ulike leilighetsprosjektene er panelet trolig royalimpregnert. 
Nyborg skole er utført i teglmur og puss.

Oppsummering:
Det er utfordrende å defi nere en bestemt type strøkskarakter, da 
området preges av en blanding av bygningstypologi, form og 
uttrykk. Bygningene har ulik alder, i et spenn fra ca. 1919 til i dag.
Likevel er det en hovedvekt av 1 etasjes eneboliger med sokkel og 
saltak  fra 1960-tallet. Det lille gårdstunet i Gamle Oslovei 37 er et 
viktig element langs Gamle Oslovei og ligger tydelig eksponert i 
landskapet. Tunet er et av få synlige kulturminner i området og det 
har en kulturhistorisk forankring som er av vesentlig betydning for 
stedsidentiteten.
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Langs Bukkvollan ligger det 1 etasjes eneboliger med sokkel og saltak fra 
1960 tallet. Dette inkluderer to boliger innenfor planområdet.
Det er lignende bebyggelse på toppen av skråningen vest for Gamle Oslovei.
Nyborg skole og barnehage ligger rett nord for området. Videre langs 
Gamle Oslovei ligger det lamellboligblokker i 3-4 etasjer.  Det er også noen 
leilighetsprosjekter lenger sør i Havstadvegen.

Eksisterende bebyggelse i nærområdet 

Bukkvollan - mot planområdet  (google streetview)

Gamle Oslovei, nord for planområdet. (google streetview)

Gamle Oslovei ved planområdet - bebyggelsen på vestsiden ligger på en høy mur 
(google streetview)

Havstadvegen opp mot planområdet (google streetview)
gg gggg

Gamle Oslovei sør for planområdet - man skimter det røde uthuset i planomrdet fram 
i vegen. (google streetview)
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Planområdet framstår som et grønt område med utstrakt bruk av trær, 
busker og plen. Innenfor planområdet ligger et tun med antikvariske bebyg-
gelse bestående av hovedhus og anneks (klasse C). Bebyggelsen er i 1 til 2 
etasjer med saltak.  I tillegg ligger det to 1 etasjes eneboliger med sokkel og 
saltak i planområdet.

Tomta er skrå nende mot nordøst fra Gamle Oslovei ned mot Havstadvegen.
Eksisterende bevaringsverdig tun kroner på en markert terrengformasjon. 
Det er fl ott utsikt mot nordøst, men også fi n utsikt mot øst og sørøst.
Det er gode solforhold det meste av dagen, men fortrinnsvis formiddag og 
ettermiddag. Det er tydelige spor etter den gamle Havstadvegen gjennom 
området.

Eksisterende bebyggelse og planområdets karakter

Fra Bukkvollan, innkjøring til planområdet. Bygget til venstre i bildet inngår ikke i planom-
rådet. (google streetview)

Gamle Oslovei med eksisterende tun. (google streetview) Fra Havstadvegen - eksisterende bebyggelse på tomta. (google streetview)
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Området har adkomst fra Bukkvollan. Dette er også 
adkomst for Bukkvollan 7, som ikke er en del av planfors-
laget, men hvis adkomst må ivaretas i det videre prosjektet. 
Bukkvollan 3 har  i tillegg til adkomst fra Bukkvollan direkte 
adkomst fra Havstadvegen. Tunet har adkomst fra Gamle 
Oslovei.

Adkomst

Adkomst fra Havstadvegen  ved Bukkvollan 3(google streetview)

Avkjørsel fra Bukkvollan ved Bukkvollan 1 (google streetview) 

Adkomst fra Gamle Oslovei til eksisterende tun (google streetview)
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Historisk utvikling i området

Bukkvollan - mot planområdet  (google streetview)

Historiske kart fra fi nn.no - 1999 Historiske kart fra fi nn.no - 2006
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Historiske kart fra fi nn.no - 2012

På 50-tallet var området så godt som ubebygd, med 
unntak av gårder og noen eneboliger langs hoved-
vegene. Allerede på 60-tallet ser man at utbyggingen 
av lavblokkene i nord er påbegynt. På 90-tallet fram-
står hele området som utbygd, og vegstrukturen, 
slik vi kjenner den i dag, er etablert. I 2005 begynte 
utbyggingen av blokkene like nord for skolen. 
Området var utbygd ca. i 2012. Siden den gang har 
det vært en rekke mindre fortettingsprosjekter med 
utbygging på eksisterende eneboliger og lignende. 

Historiske kart fra fi nn.no - 1957 Historiske kart fra fi nn.no - 1964
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Planlagt bebyggelse og anlegg og andre tiltak

Illustrasjonsplan (PLAN arkitekter)

Med bakgrunn i en vurdering av områdets karakter og potensiale for 
fortetting foreslås det ny bebyggelse i en enklave. Prosjektet skal ha 
tydelig egenkarakter, men stå godt i samspill omkringliggende 
bebyggelse. 

Prosjektet består av leilighetsbygg og tomannsboliger organisert langs 
Havstadvegen der den svinger opp mot Gamle Oslovei. De gamle 
bygningene på Bukkvollan blir et sentralt element, og den 
historiske landeveien videreføres som gangforbindelse og internveg.

Hovedhuset blir stående, mens annekset fl yttes slik at de verneverdige 
byggene danner et nytt boligtun. Dette grepet gjøres med aksept fra 
Byantikvaren. Den nye bebyggelsen er tenkt utformet med preg av 
«Byvillaer» med en volumoppbygging som gir lune kroker for 
verandaer, god utsikt og leiligheter med stille side.

Det er tenkt en materialbruk med naturlig tre i varme toner kombinert 
med farget puss i variasjon.

Parkering løses i parkeringskjeller med 0,8 plasser pr boenhet. 
Innkjøring til anlegget blir fra Bukkvollan via sokkel i HUS A.

Avfall og snuplass for renovasjons løses i forbindelse med innkjøring 
fra Bukkvollan. Adkomst til Bukkvollan 7 videreføres som i dag. 

Illustrasjonsplanen viser området fullt utbygd. I mellomfasen er det 
tenkt at Bukkvollan 3 kan stå som i dag. 
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Utbyggingsvolum og byggehøyder

Det illustrerte prosjektet er vist med en utnyttelse på ca.  
3 000m2, ekskludert parkeringskjeller. Det gir en utnyttelse på 
ca. 10 boliger per daa. 

Den foreslåtte byggelsen varierer fra 2 til 3 etasjer noen med 
sokkel. Inntrukken toppetasje gir rom for både privat og felles 
takterrasse. Det er vist til sammen ca. 33 boenheter i ny bebyg-
gelse. Alle med endeleilighetskvaliteter, det vil si fasader i minst 
to himmelretninger.  Leilighetsstørrelse varierer fra ca. 43m2 til 
100 m2.

Illustrasjoner av Skibnes arkitekter
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Støy

Planområdet er utsatt fra støy fra Gamle Oslovei og Havstad-
vegen. Brekke og Strand har vurdert støyforholdenen i det inn-
ledende arbeidet. Det forutsettes at bygg plasseres utenfor rød 
støysone, og at man kan oppnå tilstrekkelig stille uterom ved 
hejlp av støyskjermer. Det tas sikre på at boenhetene skal være 
gjennomgående, men det kan være behov for å etablere 
dempet fasade for noen boenheter. I det videre arbeidet må 
man se nærmere på plassering, høyde og utforming på støy-
skjermer. 

Funksjonell og miljømessig kvalitet

Uterom

Arealkrav for uterom skal tilfredsstilles, også med hensyn til 
stille side og solfylt område.

Støyforhold, planlagt situasjon (Brekke og Strand)

Brann 

Det er foretatt overordnede vurderinger av brannrådgiver hos 
COWI.  I det innledende arbeidet har man hatt spesielt fokus 
på å løse oppstilling og adkomst for  stigebil og mannskapsbil.
Det tas sikte på at bebyggelsen nåes med stigebil fra Havstad-
vegen, og at mannskapsbil kommer inn i området og fram til 
inngangene via internvegg fra nord.
Dette er momenter som må avklares i videre prosjektering og 
med TBRT.

Støyforhold, eksisterende situasjon (kommunens kartinnsyn)
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Solstudie med foreslått bebyggelse - Skibnes Arkitekter

Solforhold
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Solstudie med foreslått bebyggelse - Skibnes Arkitekter

Solforhold
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Volumstudier - Skibnes Arkitekter

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
Den karakteristiske terrengformasjonen med gårdstunet på toppen vil 
bli understreket og være et viktig innslag i det nye boligområdet.
Den eksisterende bebyggelsen sørover langs Bukkvollan vil opprettholde 
sin karakter i samspill med den nye bebyggelsen.
Ny bebyggelse følger fallretningen i Havstatdvegen fra krysset med 
Gamle Oslovei, og skaper dermed en bebyggelseskarakter som under-
streker terrengets hovedtrekk.

Den gamle Havstadvegen videreføres gjennom området. Det vil gi en 
god kobling mellom Bukkvollan og opp mot krysset til Gamle Oslovei, 
noe som er en god kvalitet for området som helhet. 
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Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner, 
retningslinjer og pågående planarbeid

Kommuneplanens arealdel

Gjeldende kommuneplan for Trondheim kommune 2012-2024 (KPA) 
ble vedtatt av kommunestyret 21.03.2013. Berørte eiendommer er reg-
ulert til Nåværende boligbebyggelse. Området ligger i ytre sone. 
Krav til tetthet er minimum 3 boliger per daa. 
Krav til uterom er 50 m2 per 100 m2 BRA. 
Krav til bilparkering er min. 1,2 per 70 m2 BRA/per enhet. 
Krav til sykkelparkering er 2 per 70 m2 BRA/per enhet.

Foruten krav til parkering, som foreslås med 0,8 per enhet, oppfyller 
planforslaget gjeldende krav i KPA. 

Reguleringsplaner

Nærområdet er regulert gjennom Regulerings- og beyggelsesplan for 
eiendommene Havstad-Havsteinaunet m. fl . på Byåsen i Trondheim 
kommune, stedfestet 14.12.1964 (r1006). Det er senere gjort fl ere om-
reguleringer av denne planen, inkludert for planområdet, som omfattes 
av Regulering for Småhusområde på Bukkvollan (r1006i).

r0446c

r0446

r0
10

07

r1006b

Gjeldende reguleringsplaner (kommunens kartinnsyn)

Utsnitt av kommuneplanens arealdel (kommunens kartinnsyn)

r1006a

r1006i

r1006

r1006r

r1
01

5
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Gjeldende detaljregulering

Området er regulert via regulering for Småhusområde på Bukkvol-
lan (r1006i). 

Planforsalget medfører en høyere tetthet enn det som er vist i gjel-
dende reguleringsplan. 

Gjeldende detaljregulering r1006i



Forslagsstiller:
Sivilingeniør Godhavn AS

17Bukkvollan 1-3
Anmodning om oppstartmøte

25/11/21

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. 

Hvordan samfunnsikkerhet skal ivaretas – 
sjekkliste for ROS

Vesentlige interesser som berøres av planar-
beidet
Estetikk, arkitektur, stedskarakter

Nabomiljø og stedstilpasning
Fortettingen av to eksisterende boligtomter bidrar til å endre områdets 
åpne preg. Flere prosjekter i nærmiljøet har imidlertid allerede bidratt 
til en slik fortetting, og prosjektet vil i så måte ikke være fremmed for 
område. I slike fortettingsprosjekter må påvirkning på naboer og gjen-
boere belyses godt i plansaken, ved å dokumentere sol/skyggeforhold, 
nær og fj ernvirkning. 

Støy
Planområdet berøres av støy, og støyutreder har bidratt i det innlend-
ende arbeidet. Støy må utredes nærmere i det videre planarbeidet. 

Varslingsparter

Prosesser for samarbeid og medvirkning

Det ble avholdt formøte med Byplankontoret og Byantikvar 5.52021.

Det er opprettet kontakt med direkte berørte grunneiere i Bukkvollan 
3 og 7.  

I den videre prosessen sendes det ut varsel om planoppstart til berørte 
parter, i tillegg varsles dette i avis og på hjemmesider.
Det er på nåværende tidspunkt ikke avdekket tema som vurderes til å 
være særlig utfordrende i planarbeidet. Dersom man i videre arbeid, 
eller i oppstartsmøtet, påtreff er slike tema er det ønskelig å avholde 
samrådsmøter med interesseparter under planprosessen. 

I tillegg til de faste myndigheter, organer og hjemmelshavere til 
de berørte eiendommene foreslår vi at følgende parter skal varsles: 
Trøndelag brann- og redningstjeneste, Trondheim Renholdsverk og 
Miljøenheten

Vurdering av om planen er omfattet av forskift
om konsekvensutredning 
For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, skal det lages en konsekvensutredning av planens virkninger. 
Lovverket sier også at alle nye byggeområder som ikke er i samsvar 
med overordnet plan skal konsekvensutredes.
Planforslaget er i hovedsak i samsvar med formål i overordnet plan, 
men legger opp til høyere utnyttelse. Det vurderes slik at planforslaget 
ikke har vesentlig virkning for miljø eller samfunn. og at planforslaget 
ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
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Planens forhold til byvekstavtalen

       Måloppnåelse i dag Potensiale for måloppnåelse i fremtiden
Avstand til Trondheim sentrum (Torvet)   3   3 
Avstand til lokalt senter     2   2
Avstand til hovedsykkelnett    1   1
Kollektivtilbud      1   1
Samlet vurdering      7   7

Konklusjon:
Fortetting i planområdet gir, i følge metodikken, økt behov for bilrestriktive tiltak og infrastrukturinvesteringer. I kommunens beregninger er områdets 
kotehøyde og kollektivdekning, med på å trekke områdets vurdering, med tanke på måloppnåelse etter byvekstavtalen, ned. 

Det fremheves at prosjektet ligger innen gangavstand for to kollektivholdeplasser med svært god frekvens i rush, og at det også ligger dagligvare og 
metrobuss innenfor gangavstand. Området ligger også i umiddelbar nærhet til skole og barnehage. Som kompenserende tiltak foreslås prosjektet med 
lavere parkeringsdekning enn kravet i KPA.
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