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Deres referanse
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Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid, Gudruns gate 9
Bakgrunn
Vi viser til materiale mottatt 05.05.2021 og til møte med kommunen 18.06.2021.
Planarbeidet gjelder eiendommen gnr/bnr 404/209 og deler av 404/198, 404/69 og 404/172,
Gudruns gate 9, 11, 13 og 15 på Øya.

Planens navn er Gudruns gate 9 og del av gnr/bnr 404/198, 404/69 og 404/172.
Plankonsulent er:
Bergersen Arkitekter AS ved Marianne Løbersli Sørstrøm, marianne@bergersenarkitekter.no,
95918615.
Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Byplankontoret
7004 TRONDHEIM
125513/21

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542500

Organisasjonsnummer:
NO 989 091 409

E-postadresse: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse:
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Forslagsstiller er:
Gudruns gate 9 AS, Gudruns gate 9, 7030 Trondheim.
Kontaktpersoner på byplankontoret er:
Silje Meslo Lien, silje.meslo.lien@trondheim.kommune.no, 72542722.
Mia Prøsch Stilson, mia.anette.prosch.stilson@trondheim.kommune.no, 41332737.
Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen og eksisterende bebyggelse i Gudruns gate
9 fra kontor til boligformål.
Forholdet til overordnet plan
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. Det er avsatt til
sentrumsformål og hensynssone kulturmiljø, og boliger tillates innenfor dette formålet.
Planforslaget avviker likevel i forhold til bokvalitet, kvalitet på uterom og stedstilpasning.
Viktige utfordringer i planområdet
Viktige utfordringer og en forutsetning for videre regulering er å få til god en stedstilpasning og
bokvalitet. Området ligger innenfor hensynssone for kulturmiljø og det er viktig at prosjektet
utformes med hensyn til det eksisterende kulturmiljøet. Det må gjøres en stedsanalyse av området
og prosjektet må tilpasses området når det gjelder kvalitet, typologi, skala og grønnstruktur.
Planforslaget er i tråd med byutviklingsstrategien da det ligger sentrumsnært og har et godt
utgangspunkt for boliger med høy bokvalitet. Det er store andeler asfalt og harde flater på
eiendommen i dag. Ved å erstatte dem med grønt vil planforslaget kunne heve attraktiviteten av
området og bygge ytterligere opp under byutviklingsstrategien.
Planforslaget tilhører skolekrets for Ila barneskole og Rosenborg ungdomsskole. Det er ikke
skolekapasitet på Ila barneskole og dermed ikke skoleplass i hele grunnskoleløpet.
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet med de
forutsetningene som nevnt over.
Plangrensa
Det anbefales at plangrensa utvides til å omfatte hele gatebredden på de tilstøtende gatene.
Antikvariske hensyn og stedstilpasning
Skisserte tiltak viser tre bygningsstrukturer som er bygd sammen til en kompakt bebyggelse midt
på tomta. Vi mener byplangrepet for tomta bør ta utgangspunkt i den eksisterende situasjonen,
med hager som vender mot hverandre og bidrar til gode siktrom for nabolaget. Det bør derfor
legges til rette for en bebyggelse som omslutter et gårdsrom, og følger bebyggelsesstruktur i
området. Det er positivt at man legger opp til grøntarealer mot gate og vi mener dette
grøntarealet blir best utnyttet som forhager til boligene i første etasje. En eller flere innganger
mot gate bør vurderes.
Den eldste fløyen mot nordøst har utvilsomt kulturminneverdi og det forutsettes at den bevares
slik som foreslått. Det er også det høyeste bygget i området og dette bygget bør fortsatt få
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ruve alene. Nybygg må derfor legge seg lavere og det anbefales tre etasjer med formet tak på
øverste etasje. Det er også foreslått kobbhus på den eksisterende bebyggelsen. Kobbhusene
fremstår uforholdsmessig store og bør reduseres i størrelse, og kan heller økes i antall.
Illustrerte balkonger fremstår dype og smale. Vi anbefaler heller grunne og vide balkonger,
eventuelt delvis inntrukket i fasadelivet. Det kan være forskjellig materialer på balkongene på ny
og gammel bebyggelse, men glassrekkverk frarådes på gammel bebyggelse.
Samferdsel
Det er vist en løsning for nedkjøring til parkeringskjeller fra Guttorms gate. Denne fremstår trang,
og det er usikkert om det er gjennomførbart med tanke på å ikke berøre bebyggelsen på
nabotomta. Det anbefales å vurdere en annen plassering av rampen, for eksempel i Gudruns gate.
Det må være plass til at en bil kan stå flatt og få fri sikt fra rampen før den kjører over fortauet.
Dette må vises i en lengdeprofil. Det må også sikres at porten er stor nok for en moderat HC-bil.
Det må legges til rette for sykkelparkering innendørs og det må settes av tilstrekkelig med areal til
transportsykler. Det bør også settes av areal til vedlikehold som vask og reparasjon i nærhet til
sykkelparkeringen.
I henhold til kommuneplanens arealdel skal det etableres minimum 0,5 parkeringsplasser for bil
per boenhet eller 70 m2 BRA. Det anbefales at 0,5 også settes som et maksimumskrav.
Det må settes av fortausareal i de tilgrensende gatene innenfor planområdet. Det må settes av
minst 2,5 meter fra eksisterende midtrenne. I Guttorms gate kan dette reduseres dersom
eksisterende trerekke har god tilstand, og sikres bevart, også i anleggsperioden.
Det må vises hvordan trygg skoleveg ivaretas utenfor planområdet.
Støy
Området er ikke utsatt for trafikkstøy i dag, men konsekvensene av helikopterstøy beskrives og
vurderes.
Det må sikres gode støyforhold i anleggsfasen. Hvilke tiltak som er nødvendige for utførelse og
støyverdier må beskrives. Avbøtende tiltak må beskrives og sikres i bestemmelsene.
Geoteknikk
Det er ikke utført grunnundersøkelser på eiendommen, men grunnen på Øya består i hovedsak av
sand og grus. For å unngå skader på eksisterende bebyggelse og nabobebyggelsen må det sikres
geoteknisk prosjektering i bestemmelsene.
Gatetrær
Det er i dag en rekke med trær i Guttorms gate. Trærnes tilstand og vekstforhold må undersøkes.
Vi anbefaler at de trærne og vekstforhold sikres i plankartet dersom tilstanden vurderes som god.
Vann og avløp
Det har vært to brudd på vannledningene i Gudruns gate. Det må vurderes om disse skal skiftes.
Det er også aktuelt at noen av avløpsledningene må skiftes. Dette må angis i plan for vann og
avløp. For mer og utfyllende informasjon se vedlegg om vann og avløp fra kommunalteknikk.
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Uterom
Mye av uterommet som er vist, fremstår som restareal rundt bebyggelsen og er ikke egnet som
uteareal. Det må etableres store, trygge uterom med gode solforhold. Det må vises hvordan det
kan tilrettelegges for alle aldersgrupper.
Prosjektet som vist skyggelegger deler av utearealet til naboer. Det er viktig at det hensyntas i det
videre arbeidet, og at prosjektet ikke reduserer kvaliteten på naboenes uteareal.
Avfall
Avfallsløsning er ikke beskrevet i planforslaget. Det er planlagt under 50 boenheter, og da er
nedgravde containere riktig løsning i henhold til kommuneplanens arealdel. Det må beskrives hvor
dette skal løses og framkommeligheten for renovasjonsbilen må vises med sporingskurve for buss.
Den må også planlegges slik at containerne ikke må løftes over fortau ved tømming. I gjeldende
planforslag ser det ut som det lettest lar seg gjøre fra Guttorms gate ved eksisterende
trafostasjon, eller på motsatt side i planområdet fra Jørunds gate.

Forslag til plassering av avfallsbeholdere markert med røde kryss. Illustrasjonen viser også anbefalt
bebyggelsesstruktur med grønt gårdsrom. Det må tas forbehold om at skissen er grov og uskalert, og kun
viser et prinsipp for plassering av bebyggelse, uterom og avfall.

Bokvalitet
Det er viktig å få til en variert boligsammensetning med høy bokvalitet for å sikre et fortsatt stabilt
bomiljø i området. Størrelse og antall rom på boenhetene må sikres i planbestemmelsene.
Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide plan i mer enn ett år, vil saken bli avsluttet
og planomrisset som ligger i kommunens kartløsning bli fjernet. Det vil bli gitt skriftlig beskjed før
saken avsluttes. Eventuell ny henvendelse i saken etter dette vil da bli registrert som ny sak.
Krav til komplett planmateriale
Det er enighet i oppstartsmøtet om at komplett reguleringsforslag skal utarbeides i samsvar med
Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av private plansaker.
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Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i den eksterne
reguleringsveilederen vår samt 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 på lovdata.no
Planprogram og konsekvensutredning
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder ikke.
Planbeskrivelsen
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.
Nullvekstmålet for personbiltransport må svares ut. Trondheim kommune inngikk 25.06.2019
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 personbiltransporten.
Gi en kort begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn og
miljø, herunder folkehelseperspektivet.
Det må redegjøres for anleggsperioden, inkludert trafikk, støv og støy, behov for riggområde og
tidsaspekt.
Når planen medfører at det blir 20 eller flere boliger langs adkomstveg og det mangler fortau, må
det i planen sikres opparbeidelse av fortau før bygging.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen
skal omfatte følgende tema:
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Ekstremvær, naturfenomen
o Store nedbørsmengder
Flom
o Flom i sjø og vassdrag
o Urban flom/overvann
o Havnivåstigning
Byggegrunn
o Stabilitet
o Radon
o Forurenset grunn
Kulturminner og kulturverdier
o Automatisk fredete/registrerte kulturminner
Teknisk infrastruktur
o Kraft- og teleforsyning
o Vannforsyning/slukkevann
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o Vann- og avløpsnett
Sosial infrastruktur
o Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy
Ulykker på transportnett
o Ulykke på veg til/fra/ved planområdet, inkludert på-/avkjørsler
o Ulykke med gående/syklende i planområdet
Forurensninger og utslipp
o Støv og partikler, røyk, lukt
o Støy fra helikopter
Gjennomføring og byggeprosess
o Byggetiltak og anlegg
o Støy og støv i anleggsprosessen
o Trafikksikkerhet i anleggsperioden

Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen.
Illustrasjoner
Planforslaget skal illustreres i tråd med illustrasjonsveilederen vår for plansaker
Annet
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plankart og
bestemmelser.
Det oppfordres til å bruke et klart og brukervennlig språk, jamfør prinsippene i Trondheim
kommunes språkprofil
Det må legges til rette for at alle parkeringsplasser for bil i nye boligområder skal ha lademulighet,
enten ved at ladepunkt etableres, eller at det legges til rette for at dette enkelt kan etableres.
Dette må sikres som krav i bestemmelsene, jamfør sak 31/19 i Formannskapet 12.02.2019.
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 til gjenbruk og bruk av miljøvennlige byggematerialer.
Kommunen oppfordrer til massebalanse og gjenbruk av masser innenfor planområdet.
Samarbeid
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.
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. Det anbefales at det også holdes
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informasjonsmøte med berørte naboer. Møtet bør fortrinnsvis annonseres samtidig med varsel
om igangsatt detaljplanlegging.
Behandlingsfrist
Det er enighet om at 12 ukers fristen skal gjelde.
Gebyr
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagsstiller i samsvar med kommunens
gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter førstegangs
behandling av planforslaget.
Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter førstegangs behandling av
planforslaget.
Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE
Ragna Fagerli
byplansjef

Silje Meslo Lien
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Planinitiativ
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse
Adresseliste for samrådsparter
Utfylt liste med krav til komplett materiale
Notat om vann og avløp fra kommunalteknikk
Kopi:
Gudruns gate 9 AS
Trøndelag fylkeskommune
Statsforvalteren i Trøndelag
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