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Planinitiativ – Gildheimsvegen 10A, 10B og 12 
 

A. Formålet med planen. 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av blokker. 

Plankonsulent er Voll Arkitekter AS på vegne av forslagstillere Ditt Nye Hjem AS og Hugal eiendom AS. 

 

B. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet. 
Planområdet (GNR/BNR 4/12, 4/32 og 4/84 m.fl.) ligger i Trondheim kommune, ved dagens Leangen 

travbane, øst for Trondheim sentrum. På planområdet står det i dag tre boligbygg på 1½ – 2½  etasjer 

pluss kjeller, og med tilhørende garasjer og hageområder. 

 

Figur 1  Planområdets plassering i Trondheim 
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Planområdet ligger inntil næringsvirksomheter mot øst, dette inkluderer blant annet Skipnes 

Kommunikasjon, et lager, et bilverksted, Leangen travbane, IKEA, noen kontorbygg og en 

bilforhandler. Sør for planområdet ligger Leangen idrettsanlegg som både har fotballbaner og 

skøytebane. Planområdet bærer preg av å ligge i overgangssonen mellom bolig- og industri-

/næringsområde. Tilgrensende industriområde er delvis under omforming til boligformål. 

Områdene lengere unna planområdet, mot nord og øst, bærer preg av mye infrastruktur. Nord for 

planområdet går Innherredsveien, den nordlige hovedveien ut av Trondheim.  

Bebyggelsen rundt planområdet i vest består primært av småhus, men også med innslag av nyere 

blokker på 4 etasjer mot nordvest. Leangen travbane har nylig fått vedtatt en større reguleringsplan 

for boliger, noe som vil innebære fortetting og boligutbygging sør for planområdet i tiden framover. 

Leangen Travbane-planen (r20170034, "Tungavegen 1 m.fl.") regulerer for hus på 2-3 etasjer lengst 

vest, ca. 50 m fra inneværende planområde. Mens det utfor inneværende planområde er regulert for 

boligbygg på 4-7 etasjer. 

R20170034 åpner ellers for inntil 8 etasjers bygg med største byggehøyde lagt på kt. + 86,8. 

De høyeste byggene i r20170034 er generelt regulert sør og øst i planen. 

Figur 2  t.v: Planområdet ligger rett inntil nordsiden av Leangen travbane, t.h: Dagens boligbygg innen planområdet ligger 
nord og øst på de tre boligtomtene, og med utearealer mot sør og vest. 

Figur 3  t.v: Gule felt viser nyere fortettingsprosjekter med blokker, t.h: Oransje områder viser idrett/travbane og blå 
områder viser næringsvirksomheter. Rødt område representerer planområdet. Til høyre er med hvite stiplinger angitt nylig 
vedtatt reguleringsplan for Travbanen (r20170034) og pågående reguleringplan for Gildheimsvegen 2-8 m.fl. (planforslag 
r20190010, nord og øst for inneværende planområde,). Inneværende plan vil "lukke hullet" mellom de to 
reguleringsplanene. 
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Figur 4  Inneværende planområde vist sammen med nordlig del av Travbane-planen (r20170034). 

Øst og nord for planområdet pågår det detaljregulering av et nytt boligfelt på Gildheimsvegen 2-8 

m.fl. Forslagsstiller er Trym Eiendom og plankonsulent er Arcasa Arkitekter. Planforslaget 

(r201900010) ble nylig vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn. Planforslag r201900010 legger til rette for 

boligblokker på 4 – 6 etasjer; og helt i nord (mot Innherredsveien) for næringsbygg. Rett nord for 

inneværende planområde legger planforslag r201900010 til rette for 4-5 etasjer, hvor øverste etasjer 

er modellert / delvis tilbaketrukket. Utomhusplan til planforslag r201900010 er vist i figur 6. 

I vedlagte illustrasjoner er 3D-volumer og terreng innenfor r20190010 basert på underlag fra Arcasa. 

Husene i vedlagte illustrasjoner er vist med regulerte maks.-høyder iht. planforslag r20190010. 

Fra Leangen Bolig AS (forslagsstiller på R20170034) har vi mottatt 3D og 2D-underlag til 

reguleringsplanen. I vedlagte illustrasjoner av inneværende planforslag er bebyggelse innenfor 

r20170034 vist med samme byggehøyder og størrelse som i planbeskrivelse/saksfremlegg for 

r20170034 til sluttbehandling i desember 2019. Dette fordi disse illustrerte høydene og 

skyggevirkninger dannet grunnlag for Kommunedirektørens innstilling og konklusjoner om at 

r20170034 hadde akseptable skyggevirkninger på naboer. Det forutsettes derfor at disse 

skyggevirkningene, som lå til grunn for politisk vedtak av r20170034, også legges til grunn for 

inneværende planforslag. 

Av kommunedirektørens planbeskrivelse (datert 20.9.2019) til sluttbehandling av reguleringsplanen 

går følgende frem: 

"Sol og skygge 

Sol- og skyggevirkninger er utredet og dokumentert for tidspunktene 20. mars kl 15.00 og 21. 

juni kl. 18.00. Boligene får en del skygge på uteareal i flere av gårdsrommene den 20.mars kl. 

15:00, men det er sol på stor del av felles utearealer mellom kvartalene. Planen oppfyller krav 

til uterom i KPA, også med hensyn til solfylte uterom på terreng. 

Nabobebyggelse blir i liten grad berørt på de mest relevante tidspunktene på døgnet og året. 

Barnehagen, helse- og velferdssentret og idrettsområdet får svært gode solforhold." 
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Figur 5  Inneværende planområde foreslår 2 blokker på 3-4 etasjer – sentralt i bildet, markert med rød stipling. Til høyre for 
blokkene sees del av planlagt bebyggelse på Leangen Travbane (regulert gjennom plan r20170034). Til venstre og bak de to 
blokkene i inneværende planforslag sees foreslått bebyggelse innen planforslag r20190010. 

 
Figur 6  situasjonsplan av foreslått bebyggelse innen r20170034. Inneværende planområde er angitt med rød, stiplet linje. 
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Planområdet ligger innenfor skolekrets Strindheim barneskole og Blussvold ungdomsskole. 

Skolekapasiteten er beregnet til begrenset kapasitet, der det om 6 – 10 år er beregnet ledig kapasitet 

på -3 plasser på Strindheim barneskole. Mens det er god kapasitet med beregnet +89 plasser på 

Blussvold ungdomsskole. 

Dette gjøres oppmerksom på at beregnede antall plasser er basert på at det ved 90 % belegg  ikke er 

plasser til overs; slik at det reelle antall plasser er større enn skolekapasitetskartet tilsier. 

 

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak. 
Det planlegges for boligbebyggelse i to blokker, som forbindes av en felles P-kjeller. 

Nord i planområdet planlegges det atkomst fra et felles gatetun, hvorfra det blir nedkjørsel til P-

kjeller. P-kjelleren forbinder søndre og nordre planlagte blokk med hverandre. 

Det planlegges for tilknytting til planlagt søppelsugesentral innen plan r20170034. Midlertidig 

søppelhåndtering med bunntømte containere og oppstilling av søppelbil (før sugestreng føres frem 

til inneværende planområde) vil ivaretas i det felles gatetun. 

 

D. Utbyggingsvolum og byggehøyder. 
Det planlegges for blokkbebyggelse på 4 boligetasjer der øverste etasje er modellert. Parkering 

legges til parkeringskjeller med innkjørsel fra nord. 

Innenfor planområdet skrår terrenget oppover med en høydeforskjell på i overkant av 4 meter; fra 

nordøstre hjørne av planområdet på knapp kt. +46, til sørvestre hjørne på ca. kt. +50. Foreslått 

byggehøyde innebærer en gesims på knapp kt. + 63 for høyeste del av søndre blokk. Og gradvis 

nedtrapping til kt. + 56,5 mor nordøst. Dvs. bygg på ca. 10 – 13 m over eksisterende terreng. 

Nærmeste byggefelter i r20170034 er felter B1 og B3 (se figur 4), som mot planområdet i 

saksfremlegg for r20170034 er vist med 4 – 5 etasjer. 5 etasjers bygg vis av vis inneværende 

planområde er i saksfremlegg for r20170034 vist med takkote + 67,9 og 4 etasjers bygg vel 3 m 

lavere. 

Mot nord og øst er det innen planforslaget r2019010 p.t. foreslått 4 etasjer mot inneværende 

planområde; hvor øverste etasjer er delvis modellert/tilbaketrukket.  

Skisseprosjektet til inneværende planforslag omfatter p.t. et areal på ca. 3.700 m2 BRA over bakken, 

som tilsvarer en samlet tomteutnyttelse (TU) på da ca. 130 % TU for planområdet som helhet. 

Figur 7  t.v: Utsnitt viser planområdet (rød) ift. Strindheim barneskole (rosa) og Blussvold ungdomsskole (blå), midt: Planområdet ligger 
i område (oransje) med en beregnet begrenset skolekapasitet, t.h: Beskrivelse av beregnet skolekapasitet. 
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Til sammenlikning har plan r20170034 en beregnet tomteutnyttelse på ca. 180 % TU. Og planforslag 

r2019010 har en beregnet tomteutnyttelse på ca. 162 % TU. 

Den vesentlige høyere utnyttingen for planforslag r2019010 (sammenliknet med inneværende 

planområde) skyldes at det i sol/skyggediagrammer for r2019010 ikke er tatt inn skyggevirkninger fra 

plan r20170034. Og at det ikke er hensyntatt føringer i Kommuneplanens Arealdel (KPA) § 9.1. 

Av Kommuneplanens Arealdel 2012-24 (KPA) går det frem følgende (vår utheving): 

§ 9.1 Stedskarakter og gode helhetsløsninger skal vektlegges i fortettingsprosjekter. Der høy 

tetthet gir brudd med eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjekter tilføre nye kvaliteter. 

Særlig gater og uteoppholdsplasser skal ha god kvalitet. Bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at 

den ikke er til hinder for at hele bebyggelsesstrukturen i området omformes med tilsvarende tetthet. 

Alle tre omtalte planer/planforslag (r20170034, r20190010 og inneværende plan) er omfattet av 

planprogrammet for Leangen-området (se figurer 8 og 9) og det følger dermed at alle 3 områder bør 

få tilnærmet lik utnyttelse. 

Dette gjelder da spesielt r20190010 og inneværende plan, som ligger innen samme delområde i 

planprogrammet (se figur 9). Derfor må utnyttelsen for inneværende planområde nærme seg 

utnyttelsesgraden innenfor r20190010. Og r20190010 må, i sine arealberegninger, hensynta skygger 

fra ny bebyggelsen innen inneværende planforslag. 

 
Figur 8:  Inneværende planområde markert med rødt, og vist innenfor avgrensning av planprogram for Leangenområdet. 
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Figur 9: Inneværende planområde markert med rødt og vist  innenfor Leangen-planprogrammet sin overordnede 
avgrensning av 3 delområder (våre tallmarkeringer og områdebenevnelse): 

1. Travbaneområdet, Tungavegen 1 m.fl. 
2. Idrettsområde, grønnstruktur mv. 
3. Del av Gildheim, øst for Gildheimsvegen. 

Reguleringsplan r20170034 omfatter delområde 1 og en mindre del av område 2. Mens reguleringsplanforslag r20190010 
og Inneværende planområde omfatter størstedelen av delområde 3. 

I reguleringsplanforslag r20190010 er det ikke hensyntatt kravet i KPA § 9.1 og om at "bebyggelsen 

skal utformes og plasseres slik at den ikke er til hinder for at hele bebyggelsesstrukturen i området 

omformes med tilsvarende tetthet." Dette da r20190010 har basert sin dokumentasjon på 

tilstrekkelig solfylt areal på at det ikke blir nybygg innen inneværende planområde eller innenfor 

godkjent plan r20170034 (se figur 10). 

Grad av utnytting for inneværende planforslag og for r20190010 vil bli fastlagt i.l.a. planprosessen.  

2 

1 

3 
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Figur 10: Sol/skyggediagram for planforslag r20190010. 

 

E. Funksjonell og miljømessig kvalitet. 
Området har potensiale for gode bokvaliteter. Dagens utearealer vender mot sør og vest og gir gode 

solforhold. Framtidig boligutbygging av Leangen travbane vil ikke få konsekvenser for den sene 

ettermiddagssolen og kveldssolen for planområdet. Leangen-planen legger opp til flere 

grøntområder, der det er planlagt for en grønn akse med gang- og sykkelforbindelser som munner ut 

i Gildheimsvegen rett ved inneværende planområde (se figur 17). 

Parkering innenfor planområdet legges til parkeringskjeller og vil være med på å gi gode uteområder. 

Det planlegges for lav parkeringsdekking (0,5 – 0,8 plasser pr. bolig / 70 m2 BRA), slik som også 

regulert i r201070034. Dette vil, sammen med gode sykkel/gange/kollektiv-løsninger bygge opp om 

nullvekstmålet for personbiltrafikk. 

Reguleringsplan R20170034 (Leangen Travbane) regulerer Gildheimsvegen forbi planområdet med  
3,5 – 4 m bred veibane og 2,5 m bredt fortau (på vestsiden av veien) og med begrenset snøopplag. 
Dette på strekningen fra Gildheimsvegen nr. 12 og forbi Gildheimsvegen nr. 9 i nord; dvs. fra 
inneværende planområde og frem til blokkene på Gildheimsvegen nr. 3 – 7. 

Overgangen til den bredere veien forbi blokkene er ikke løst i detalj i reguleringsplan R20170034. 

Forbi blokkene på Gildheimsvegen nr. 3 – 7 og frem til Travbanevegen er det i gjeldende 
reguleringsplaner regulert for 5 m bred vei og 2 – 3 m brede fortau  

Gildheimsvegen legges i planforslag  R20190010 lengere nord (hvor det i dag er blindvei, se figur 11). 
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Dette veistrekket blir med 5 m veibane og ca. 3 m brede 

fortau. Overgangskurver i kryss er ikke målsatt, men de 

antas utformet slik at også søppelbil (i midlertidig situasjon) 

har atkomst til inneværende planområde i fremtiden. 

R20170019 skal, innen sluttbehandling, regulere for 3 m 
bredt fortau på Østsiden av Gildheimsvegen og frem til 
inneværende planområde. 

Konklusjon, trafikkløsninger. 

Fra enden av Travbanevegen og frem til dagens innkjørsel til Gildheimsvegen 12 (og skilting at veien 

går fra vei til gang/sykkel-veg) er det ca. 250 m. Dette gjør at det kan tillates å ha hele veistrekket, 

eller deler av vegstrekket (fra dagens rundkjørsel og frem til Gildheimsvegen 12), utformet med en 

3,5 m bred veibane. Imidlertid tilsier fremtidige trafikkmengder (se vedlagt sammenstilling av 

trafikknotater, vedlegg 11) at veibaner bør være min. 5 m brede av hensyn til møtetrafikk og trygg 

trafikkavvikling. 

Tidligere reguleringsplan for Gildheimsvegen (R207i) la til rette for snuing inn i blindveien som tar av 

mellom Gildheimsvegen nr. 9 og 17 (vis a vis planområdet). Denne veibiten er p.t. privat vei. 

Vi har derfor foreslått; nord i inneværende planområde, å legge til rette for snuplass for store 

kjøretøy. Da søppelbil uansett kan trenge midlertidig atkomst/oppstilling her frem til sugestreng for 

søppelsug er ført frem til inneværende planområde. Atkomst til P-kjeller innen vårt planområde er 

også fra nord. 

Snuing i øvrig (i off. vei) foreslås derfor tilrettelagt for liten lastebil inn i blindveien som tar av mellom 

Gildheimsvegen nr. 9 og 17.  Vegnormalen (Statens Vegvesen Håndbok N100) sier følgende om 

boliggater/veier i by som vist i figurer 12 og 13 på etterfølgende sider. 

 

  

 

Figur 11  t.v: Nytt forløp for Gildheimsvegen som følge av foreslått utbygging på 
innen planforslag r20190010 (Gildheimsvegen 2-8 m.fl.). 

Figur 12: Snuhammer og midlertidig oppstilling for renovasjonsbil samt felles avkjørsel til K-kjeller (A).  Snuplass for liten 
lastebil i off. veg (B). Avkjørsel til Gildheimsvegen 14 blir til kjørbar sykkelveg (C): 

A 

B 

C 



10 
 

 

 

Figur 13  Utsnitt fra Vegnormalen (Statens Vegvesen, Håndbok N-100) 
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Figur 14  Utsnitt fra Vegnormalen (øverste to figurer) og Trondheim Kommunes normtegninger for søppelbil (nederste 
figuren). Snuing med søppelbil vil evt. kun være påkrevd i en midlertidig situasjon frem til søppelsug er etablert 
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Kollektivtilbudet i området er veldig godt. Kollektivårene bestemt i KPA (2012 – 2024) går langs 

Ranheimsvegen og Innherredsveien nord for planområdet, og langs Brøsetvegen vest for 

planområdet. Kollektivårene trafikkeres av et stort antall busser med høy frekvens, og gir veldig god 

tilgjengelighet til Trondheim sentrum og omkringliggende områder. 

F. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. 
Terrenget innen planområdet heller nedover mot nordøst. Og bebyggelsen i Leangen-planen (sør for 

planområdet) vil derfor ligge høyere enn eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. 

Det planlegges derfor å tilpasse høyder på 1.etasjes gulv til omgivende terreng, slik at planlagte 

blokker "stiger med terrenget" fra nordøst til sørvest. 

Planforslagets bebyggelse er tilpasset områdets fremtidige skala med 4-5 etasjers bygg på østsiden 

av Gildheimsvegen og rett sør for inneværende planområde. 

 

G. Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 

pågående planarbeid. 
Gildheimsvegen 10 – 12 ligger mellom byomformingsområdet Leangen Travbane Reguleringsplan 

r201700349 og fortettingssonen/ bestemmelsesområdet Kollektivåre som i Kommuneplanens 

Arealdel (KPA) strekker seg ut 200 m på begge sider av Ranheimsvegen og deler av Bromstadvegen 

(se figur 16). 

Innenfor bestemmelsesområder kollektivåre kan det (jf. KPA §§ 9.1 og 27.4 og kommunal Veileder for 

byform og arkitektur) brytes med eksisterende karakter for å legge til rette for større fortetting. I 

nærheten til planområdet er det flere nyere blokkprosjekter på 3 – 4 etasjer (bl.a. Brøsetvegen 26 og 

28 og Gildheimsvegen 3 – se figur 3 t.v.). Brøsetvegen 26 og 28 ligger litt utenfor kollektivåren 

langsmed Bromstadvegen, og Gildheimsvegen 3 ligger delvis utenfor kollektivåren langsmed 

Innherredsvegen. 

Planområdets nærhet til Leangen-planen (R20170034) og planlagt byform/høyder der, samt 

naboskapet til pågående reguleringsplan r20190010, gjør det til et godt byplanmessig grep å 

Figur 15  t.v: Oversikt over bussholdeplasser i nærheten av planområdet (rødt), t.h: Bussholdeplassen Gildheim (mot 
sentrum) ligger rundt 500 m fra planområdet og det er beregnet maks. 7 min. gange dit. 
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planlegge for tilsvarende høyder innen planområdet. Dette avspeiler også plasseringen innenfor 

planprogram-området på Leangen (se figurer 8 og 9). 

 

Figur 16  Planområdets plassering i Kommuneplanens Arealdel (KPA). Bestemmelsesområde "Kollektivåre" er markert av 
plankonsulent med blått fyll. 

 

   

Figur 17  rett sør for planområdet er nylig vedtatt reguleringsplan for Leangen Travbane (r20170034). 
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H. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 
Jf. figurer 8 og 9 ligger planområdet innenfor planprogramområdet på Leangen. Og som figur 16 viser 

grenser planområdet inntil kollektivtrasé med krav til høy grad av fortetting. 

Også tilgrensende planer/planforslag r20170034 (Travbanevegen 1 m.fl.) og r20190010 

(Gildheimsvegen 2-8 m.fl.) legger opp til en høy grad av fortetting med blokker på 4-5 etasjer 

grensende umiddelbart til planområdet. 

Et brudd med eksisterende småhus og oppføring av blokker er dermed i tråd med KPA og Veileder for 

byform og arkitektur. Og planområdet vurderes til et område med høyt fortetningspotensiale, og 

med høyder og tettheter tilsvarende planlagte blokker nord, sør og øst for planområdet. 

Reguleringsplaner med nye boliger vil øke trafikken i Gildheimsvegen. En sammenstilling av 

trafikknotater for r20170034 og r20190010 (se vedlegg 11) viser god fremkommelighet i foreslåtte 

løsninger; også etter utbygging av inneværende planområde. 

Planområdet ligger rett i utkanten av kollektivårene, noe som gir gode bussforbindelser. Gang- og 

sykkelforbindelser knytter også planområdet med omkringliggende deler av byen. Dette gjør det 

enkelt for framtidige beboere å velge miljøvennlig transport. Planområdet anses derfor ikke å ha 

noen negative konsekvenser for nullvekstmålet. Lav parkeringsdekking vil bidra ytterligere til dette. 

Figur 18: Tilsvarer figur 15 i kommunen sin "Veileder for byform og arkitektur". Planområdet vurderes å avspeile 
situasjonen på tegningen til venstre, da det planlegges fortetting tett inntil "Kollektiv-åre" og byomformingsområde, 
jf. figurer 8 og 9 
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Det er tinglyst atkomst til eiendommen gnr/bnr 4/121 (del av planforslag r20190010) via 

Gildheimsvegen 12 (dvs. sør i planområdet). Planforslaget vil oppheve denne atkomsten, da   

eiendommen gnr/bnr 4/121 i planforslag r20190010 nyttes til uteoppholdsareal uten behov for bil 

og/eller brannbil-atkomst. 

 

I. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, bl.a. gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet. 
Foreløpig ROS-analyse avdekker tema som foreslås tatt inn i planen til oppstartsmøtet med 

kommunen. Ros-analysen oppdateres og komplimenteres med innspill fra aktuelle fag. 

Foreløpig ROS-analyse viser at følgende tema bør utredes til 1.gangs innsending av planforslaget: 

- Overordnet geoteknisk notat pga. områder med marin leire. 

- Overordnet VA-plan som hensyntar vannledninger, brannvann, flomvei m.m. 

- Støyvurderinger som følge av eksisterende og økt trafikk. 

- Trafikknotat for å kartlegge ny og eksisterende trafikk samt trafikksikkerhet. 

 

J. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart. 
Naboer til planområdet, myndigheter og interesseorganisasjoner varsles ved planoppstart og 

offentlig ettersyn av planforslaget. For myndigheter og interesseorganisasjoner vises det til 

Trondheim kommune sin samlede liste over høringsparter. I dette etterfølge er det krysset av for 

parter vi vurderer det er aktuelt å varsle. Det bes om kommunen tilbakemeldingen på parter som 

skal varsles. 
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Sett 

kryss 

AKTUELLE OVERORDNEDE MYNDIGHETER  

Myndigheter merket med stjerne skal alltid ha tilsendt varsel om igangsatt planarbeid og skal 
alltid ha tilsendt plansaker på høring. Øvrige etater skal ha tilsendt varsel om igangsatt 
planarbeid og skal varsles og høres dersom de har interesser i saken. 

 

X * Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer, fmtlpost@fylkesmannen.no 

Forurensing/ vannmiljøkvalitet/klima/ miljø- og naturmangfold, friluftsliv og 
landskapshensyn, helsemessige forhold herunder miljørettet helsevern, barn og unges 
interesser, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet, jord og skogbruk 

X * Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, postboks 2560, 7735 Steinkjer, 
postmottak@trondelagfylke.no 

Kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn (også fredete anlegg og områder), friluftsliv, 
regionale planinteresser, planfaglig kvalitet, fylkesveger, havbruksinteresser 

X Statens vegvesen, Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde,  

firmapost-midt@vegvesen.no 

Riksveger (vegeier), fylkesveger (vegeier), kommunale veger (statlig sektormyndighet) og 
vegtransport. Statens vegvesen har sektoransvar for bl.a. trafikksikkerhet, fremkommelighet, 
kollektivtrafikk, miljøhensyn (herunder støy og støv) og samordnet areal- og 
transportplanlegging, kostnader, gående, syklende, universell utforming, tilgjengelighet, 
byggegrenser og rekkefølge- og vilkårsbestemmelser.  

 Nye Veier AS, Sluppenveien 17b, 7037 Trondheim, post@nyeveier.no  

Skal varsles i tillegg til Statens vegvesen for de veger Nye Veier har i oppgave å planlegge, 
bygge ut, drifte og vedlikeholde. I Trondheim gjelder dette nye E6 fra Ranheim og østover til 
kommunegrensa til Malvik.  

 Bane NOR SF, Postboks 4350, 2308 HAMAR postmottak@banenor.no 

Jernbaneanlegg, jernbanetransport   

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region Midt-Norge, Abels gate 9, 7030 
Trondheim, rm@nve.no 

Energi, vassdrags- og grunnvannspørsmål, grunnforhold, rasfare 

 Forsvarsbygg, Postboks 405, Sentrum, 0103 Oslo. post@forsvarsbygg.no 

Forsvarets interesser 

 Kystverket distrikt Midt-Norge, Serviceboks 2, 6025 Ålesund, post@kystverket.no 

Havne- og farvannsforvalting, utnytting av sjøområde, kaianlegg, sjøverts transport 

X Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014 Sentrum, 3103 Tønsberg 
postmottak@dsb.no 

Brann- og eksplosjonsfare/forebygging 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Trøndelag sivilforsvarsdistrikt, 
Smistadgrenda 1, 7026 Trondheim st.sfd@dsb.no Tilfluktsrom 

mailto:fmtlpost@fylkesmannen.no
mailto:postmottak@trondelagfylke.no
mailto:firmapost-midt@vegvesen.no
mailto:post@nyeveier.no
mailto:postmottak@banenor.no
mailto:rm@nve.no
mailto:post@forsvarsbygg.no
mailto:post@kystverket.no
mailto:postmottak@dsb.no
mailto:st.sfd@dsb.no
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 Fiskeridirektoratet Region Trøndelag, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 
postmottak@fiskeridir.no  

Havbruk og havbeite, fiskeri, tang- og tarehøsting 

 Luftfartstilsynet, Postboks 243 Bodø, postmottak@caa.no 

Støyhensyn ved lufthavnsdrift og regler om luftfartshinder 

 Nidaros stiftsdireksjon/bispedømmeråd, Erkebispegården, 7013 Trondheim, 
nidaros.bdr@kirken.no  

Kirker og kirkegårder 

 Mattilsynet, Distriktskontoret for Trondheim, Felles postmottak, postboks 383, 2381 
Brummunddal, postmottak@mattilsynet.no 

Fiskesykdommer, drikkevann 

 Direktoratet for Mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim, mail@dirmin.no 

Massetak, bergverk 

X Politiet, Trøndelag politidistrikt, Gryta 4 7010 Trondheim,  
post. trondelag@politiet.no 

Kriminalforebygging 

 Statsbygg, Region Midt-Norge, Postboks 4433, Hospitalsløkkan, 7418 Trondheim, 
postmottak.EM@statsbygg.no 

Bygninger og eiendom for Staten 

 Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik, postmottak@malvik.kommune.no 

Planer mot kommunegrensen eller som har konkret betydning for Malvik kommune på annen 
måte. 

 Melhus kommune, 7224 Melhus, postmottak@melhus.kommune.no 

Planer mot kommunegrensen eller som har konkret betydning for Melhus kommune på annen 

måte. 

 Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu, postmottak@klabu.kommune.no 

Planer mot kommunegrensen eller som har konkret betydning for Klæbu kommune på annen 

måte. 

 KOMMUNALE SAMARBEIDSPARTER 

Kommunale enheter merket med stjerne skal alltid ha tilsendt varsel om igangsatt 
planarbeid. Øvrige kommunale enheter skal IKKE ha tilsendt varsel om igangsetting av 
planarbeid fra private forslaggstillere. Det er byplankontoret som koordinerer samarbeidet 
med andre kommunale enheter. 

 

X * Byplankontoret, Trondheim kommune, byplankontoret, postboks 2300 Torgarden, 7004 
Trondheim, byplan.postmottak@trondheim.kommune.no 

Skal alltid ha tilsendt varsel om igangsatt regulering. 

mailto:postmottak@fiskeridir.no
mailto:postmottak@caa.no
mailto:nidaros.bdr@kirken.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
mailto:mail@dirmin.no
mailto:post.%20trondelag@politiet.no
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup;qptunpuubl/FNAtubutczhh/op');
mailto:postmottak@malvik.kommune.no
mailto:postmottak@melhus.kommune.no
mailto:postmottak@klabu.kommune.no
mailto:byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
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Byplankontoret skal alltid koordinere samrådsprosessen mot andre kommunale enheter 

 Kart- og oppmålingskontoret, Trondheim kommune, kart- og oppmålingskontoret, postboks 
2300 Torgarden, 7004  Trondheim, kart.postmottak@trondheim.kommune.no 

 Miljøenheten, Trondheim kommune, miljøenheten, postboks 2300 Torgarden, 7004 
Trondheim, miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no 

Miljørettet helsevern, forurensing, klima, naturforvaltning og landbruk 

X Eierskapsenheten, Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 
Trondheim, eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no 

Areal til offentlig formål, utbyggingsavtaler, renovasjon, universell utforming og boligpolitikk 

X Kommunalteknikk, Trondheim kommune, Kommunalteknikk, postboks 2300 Torgarden, 7004 
Trondheim, kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no 

Forvaltning og videreutvikling av kommunale veger, vann- og avløpsanlegg. Geoteknikk. 
Park/grønt 

 Byantikvaren, Trondheim kommune, byantikvaren, postboks 2300 Torgarden, 7004 
Trondheim, byantikvaren.miljoenheten@trondheim.kommune.no 

Kulturminnevern  

X Trøndelag Brann- og redningstjeneste, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Kongens 
gate 2, 7011 Trondheim, postmottak@tbrt.no 

Tilgjengelighet og tilrettelegging for rednings- og slukkemannskap, forebyggende brannvern. 
Spesielt viktig ved tett bebyggelse, for eksempel i Midtbyen 

X Barnas representant i bygningsrådet, Oppvekstkontoret, Erling Skakkes gate 14, 7004 
Trondheim v/Rune Sandmark rune.sandmark@trondheim.kommune.no 

Barn- og unges interesser i planleggingen, utemiljø  

 Midtbykoordinatoren knut-johan.vik@trondheim.kommune.no   

Plansaker om handelsomfang/lokalisering 

X Beredskapsrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap, rådmannens fagstab 

per-ketil.riisem@trondheim.kommune.no  

ROS-analyse 

X *Grunnskoler  

www.trondheim.kommune.no/skole 

Plansaker som har virkninger for areal og gangforbindelser som skolen bruker  

X *Barnehager 

www.trondheim.kommune.no/barnehageoversikt 

Plansaker som har virkninger for areal og gangforbindelser som barnehagen bruker  

X Enhet for idrett og friluftsliv, Trondheim kommune, Idrett og friluftsliv, Postboks 2300 
Torgarden, 7004 Trondheim,  

idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no Idrett og friluftsliv 

mailto:kart.postmottak
mailto:kart.postmottak@trondheim.kommune.no
mailto:miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
mailto:eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no
mailto:kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no
mailto:byantikvaren.miljoenheten@trondheim.kommune.no
mailto:postmottak@tbrt.no
mailto:rune.sandmark@trondheim.kommune.no
mailto:knut-johan.vik@trondheim.kommune.no
mailto:per-ketil.riisem@trondheim.kommune.no
http://www.trondheim.kommune.no/skole
http://www.trondheim.kommune.no/barnehageoversikt
mailto:idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no
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 PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISASJONER 

Varsles om igangsatt regulering i saker som direkte berører de aktuelle interessene. 

Det kan også holdes samråd med berørte organisasjoner dersom det er hensiktsmessig og de 
skal tilsvarende høres i plansaker. 

Lista er ikke fullstendig for private og offentlige organisasjoner, for å dekke alle områder. 

 

 Trondheim Havn, Pirsenteret, 7462 Trondheim, firmapost@trondheim.havn.no 

Havneforvaltning av sjø- og landområder innenfor havnedistriktet samt tilgrensende områder 
for planer som har betydning for drift og forvaltning av Trondheim havn  

 Trondheim Parkering, Erling Skakkes gate 40, 7004 Trondheim, 
parkering.postmottak@trondheim.kommune.no 

Parkeringsanlegg som bedriften drifter 

 Kirkelig fellesråd i Trondheim, Pb 2300 Torgarden, 7004 Trondheim, 
post.trondheim@kirken.no    

Nærområder til krematorium, kirker, kirkegårder/gravlund og menighetshus/bedehus  

 NTNU, Eiendomsforvaltning stab, 7491 Trondheim, postmottak@adm.ntnu.no 

Plansaker som berører NTNU’s eiendommer 

X Statkraft Varme AS, Postboks 2400, 7005 Trondheim, kommune@statkraftvarme.no 

Utbygging, drift/ vedlikehold m.v. knyttet til fjernvarmeanlegget i Trondheim 

 Statkraft Energi AS, eiendomsavdelingen, Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo, 
info@statkraft.no 

Kraftverk i Bratsberg og Nidelva (elvekorridoren) og høyspentlinje fra Eklesbakken til Klæbu 

X Tensio TS AS , Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim, firmapost.ts@tensio.no 

Høyspenningsanlegg som kabler og linjer, samt nettstasjoner og transformatorstasjoner 

X Telenor AS, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen (Behandles: 
Telenor Network Services AS, Otto Nielsens veg 12, 7004 Trondheim), sfn@telenor.com 

Infrastruktur for elektronisk kommunikasjon 

X AtB, Postboks 4308, 7417 Trondheim, atb@atb.no 

Planlegging og drift av bussruter, holdeplasser 

 AS Gråkallbanen, Postboks 3132, 7421 Trondheim, firmapost@graakallbanem.no 

Planlegging og drift av trikkespor, holdeplasser 

 Trøndertaxi AS, Brøsetvegen 145 B, 7048 Trondheim, Hege.dahle@trondertaxi.no 

Norgestaxi Trondheim, Pirterminalen, 7010 Trondheim, trondheim@norgestaxi.no 

Planlegging av faste oppstillingsplasser for drosjer, av- og påstigningsplasser 

mailto:firmapost@trondheim.havn.no
mailto:parkering.postmottak@trondheim.kommune.no
mailto:post.trondheim@kirken.no
mailto:postmottak@adm.ntnu.no
mailto:kommune@statkraftvarme.no
mailto:info@statkraft.no
mailto:firmapost.ts@tensio.no
mailto:sfn@telenor.com
mailto:atb@atb.no
mailto:firmapost@graakallbanem.no
mailto:Hege.dahle@trondertaxi.no
mailto:trondheim@norgestaxi.no
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 ROM Eiendom AS, Kirkegata 15, 0048 Oslo, post@romeiendom.no, gjerne med kopi til 
sisselb@romeiendom.no 

Heleid datterselskap for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av NSBs samlede 
eiendomsmasse. NSB AS (se under) skal også ha kopi 

 NSB AS, Prinsens gate 7-9, 0048 Oslo, ArkivN@nsb.no 

Gjelder aktiv linjegrunn mellom stasjonene. Ellers skal det alltid sendes kopi også til ROM 
Eiendom AS (se over) 

X Trondheim postkontor, Distribusjonsnett Region Midt, 7007 Trondheim, 
Region.midt@posten.no 

Ønsker oversikt over utbyggingsområder for å planlegge postombæring  

 Fortidsminneforeningen – Den trønderske avdeling, Kjøpmannsgata 36/38, 7011 Trondheim, 
dentronderske@fortidsminneforeningen.no 
Ønsker at alle henvendelser skjer per e-post. 

Antikvariske interesser med stor allmenn interesse  

X Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Trondheim, Postboks 2609 Sentrum, 7413 
Trondheim, ffo.sor-trondelag@live.no  

Funksjonshemmedes interesser, tilgjengelighet for alle  

X Norges Handikapforbund Trondheim, NHF Trondheim, PB 3093 Lade, 7441 Trondheim, 
nhf.troendelag@nhf.no  
Kopi sendes også til Arne Jacobsen, Okstadøy 33A, 7029 Trondheim. 

Bevegelseshemmedes interesser, tilgjengelighet. Klagerett på dispensasjoner fra Teknisk 
forskrift kapittel 10 Brukbarhet  

X Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag, Olav Tryggvasonsgate 24, 7011 Trondheim, 
sor.trondelag@blindefobundet.no  

Særlige saker og spørsmål som gjelder orienteringshemmede 

X Syklistenes landsforening i Trondheim, Fylkeskontakt: Nils Andreas Thommesen, Håkon 
Håkonsons gate 13 A, 7052 Trondheim, trondheim@syklistene.no 

Særskilte syklistinteresser  
 

Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag, v/ Trondhjems Turistforening, Sandgt. 30 7012 
Trondheim, trondelag@fnf-nett.no 

Fellesforum for de frivillige friluftsorganisasjonene  

 Trondheimsregionens friluftsråd, Trondheimsregionens Friluftsråd, Tempevegen 22, 7004 
Trondheim, friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no 

Større fri- og friluftsområder, markaområder 

 Naturvernforbundet Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012 Trondheim, 
sortrondelag@naturvernforbundet.no  

Natur- og miljøverdier (arealdisponering, biologisk mangfold, forurensning (inkl. 
deponiområder), friluftsliv, trafikk/transport)  

mailto:post@romeiendom.no
mailto:sisselb@romeiendom.no
mailto:ArkivN@nsb.no
mailto:Region.midt@posten.no
mailto:dentronderske@fortidsminneforeningen.no
mailto:ffo.sor-trondelag@live.no
mailto:nhf.troendelag@nhf.no
mailto:sor.trondelag@blindefobundet.no
mailto:trondheim@syklistene.no
mailto:trondelag@fnf-nett.no
mailto:friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no
mailto:sortrondelag@naturvernforbundet.no
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 Norsk Ornitologisk Forening avd. Sør-Trøndelag, pb. 139, 7401 Trondheim,  

sor-trondelag@birdlife.no    

Arealdisponeringer som kan påvirke fuglelivet 

 Trondheim Turistforening, Sandgt. 30, 7012 Trondheim, post@tt.no   

Friluftslivsinteresser, særlig i markaområdene 

 Trondhjems Skiklubb, Postboks 1185 Sverresborg, 7420 Trondheim, post@skiklubben.no  

Markaområdene, skiløyper  

 Idrettsrådet i Trondheim, Idrettens hus, 7495 Trondheim, bjorn.kilskar@nif.idrett.no  

Idretts- og, rekreasjonsanlegg, markaområdene, større områder for trim og mosjon  

 Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Postboks 778 Sentrum, 7400 Trondheim, 
firmapost@nitr.no 

Viktige generelle næringsinteresser (ikke enkeltsaker). Ved omdisponering av næringsareal i 
KPA  

 Samarbeidsgruppen Midtby’n, brun@bruneiendom.no 

Handelsinteresser i Midtbyen og ved omregulering til forretninger over 2000 m2 utenfor 
Midtbyen (i strid med KPA) 

 LO i Trondheim, post@loitrondheim.no 

Plansaker ved omregulering av næringsareal i KPA 

 NHO Trøndelag, nho.trondelag@nho.no 

Plansaker ved omregulering av næringsareal i KPA 

 Håndverkerforeningen, Nardoveien 4, 7032 Trondheim, direktør Kristian Dahlberg Hauge, 
kdh@eba.no Hjemmeside: www.handverk.no 

Plansaker med næringsarealer ved oppstart av planarbeid 

 Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS), Pb. 493 Sentrum, 0105 Oslo, 
luks@luks.no  

Plansaker der varelevering er et tema som ved større næringsbygg eller i tett by 

 Områdeløft Saupstad-Kolstad, v/ Hilde Våbenø Markusssen (rådmannens fagstab), 
omradeloftsaupstadkolstad@trondheim.kommune.no 

Plansaker med betydning for Saupstad-Kolstad bydel 

 Skifte eiendom, Persaunet leir, bygning 13, 7004 Trondheim, nord@skifte.no 

Plansaker som berører Forsvarets eiendommer 

X Trondheim Bilkollektiv BA, Sandgata 30, 7012 Trondheim, info@trondheim-bilkollektiv.no 

Større plansaker der det kan være aktuelt for dem å etablere oppstillingsplasser 

 Norsk Organisasjon for Terrengsykling, trondheim@nots.no 

Plansaker som berører ferdsel for terrengsyklister, omlegging av stier i marka, etc. 

mailto:sor-trondelag@birdlife.no
mailto:post@tt.no
mailto:post@skiklubben.no
mailto:bjorn.kilskar@nif.idrett.no
mailto:firmapost@trondheim-chamber.no
mailto:brun@bruneiendom.no
mailto:post@loitrondheim.no
mailto:nho.trondelag@nho.no
mailto:kdh@eba.no
mailto:luks@luks.no
mailto:omradeloftsaupstadkolstad@trondheim.kommune.no
mailto:nord@skifte.no
mailto:info@trondheim-bilkollektiv.no
mailto:trondheim@nots.no
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 Trondhjems Arkitektforening, pb. 265, 7402 Trondheim, 
trondhjemsarkitektforening@gmail.com  

Plansaker med stor betydning for byen   

 Trondheim BOBY, trondheimboby@gmail.com 

Plansaker med stor betydning for byen   

 VELFORENINGER 

Varsles ved behov. Lista er ikke fullstendig for foreninger og velforeninger, for å dekke alle 
områder. 

 

 Trondheim Gårdeierforening, ivar@koteng.no 

Handelsinteresser i Midtbyen og ved omregulering til forretninger over 2000 m2 utenfor 
Midtbyen (i strid med KPA) 

 Ila Velforening, postboks 9189 Ila, 7018 Trondheim 

Plansaker med prinsipiell betydning i Ila 

 Kontaktutvalget på Lade, v/Siri Ramberg Stav, Dyre Halses gate 2, 7042 Trondheim, 
fmstsra@fylkesmannen.no 

Plansaker med prinsipiell betydning for Lade 

 Vellenes Fellesorganisasjon, kontaktutvalget v/ Ole Kristian Røstad, okrostad@start.no 

Plansaker med prinsipiell betydning for boområder 

 Ranheim inn i framtida (RIIF), v/Egil A. Hov, Amtmannssvingen 20, 7056 Ranheim, 
post@riif.no 

Plansaker med betydning for Ranheim 

 Bydelsforum Tiller, v/ Børre Lien, Martin Kregnes veg 65, 7091 Tiller, borreli@me.com 

Plansaker med betydning for Tiller 

 Jernbanebyens beboerforening, Sivert Thonstads vei 5, 7072 Trondheim 

Plansaker med betydning for Heimdal 

 BERØRTE PRIVATE PARTER  

Alle registrerte grunneiere og festere i planområdet og så vidt mulig andre rettighetshavere 
i planområdet, samt naboer til planområdet skal, når de blir direkte berørt, ha skriftlig 
varsel om igangsetting av planarbeid. 
 
Nabolister må bestilles via Infoland. 

 

mailto:trondhjemsarkitektforening@gmail.com
mailto:trondheimboby@gmail.com
mailto:ivar@koteng.no
mailto:fmstsra@fylkesmannen.no
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http://www.infoland.no/
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K. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunn-

eiere, festere, naboer og andre berørte. 
• Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner varsles om igangsetting av planarbeid 

og bes om å komme med innspill, jf. info om varsling. I varselet vil det være henvisning til 

Voll Arkitekter sin hjemmeside, hvor underlagsmateriale til oppstartsmøte og 

tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøtet legges ut. Frist for innspill settes til min. 3 uker. 

• Det kan ved behov avholdes et eller flere arbeidsmøter med Byplan. 

• Videre saksbehandling og off. ettersyn av planforslaget følger plan og bygningsloven. 

 

L. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift til konsekvensutredning, og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 
Området er regulert for fremtidig boligbebyggelse i KPA og det stilles dermed ikke krav til konse-

kvensutredning. 


