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1. KORT PRESENTASJON:  
 
Forslagsstiller:  
Varmbo bolig AS 
 
Plankonsulent:  
Bergersen Arkitekter AS Nordregate 2 Pb 2682  7415 Trondheim.  
v. Fagansvarlig Arkitekt Gunnar Stenberg. 
 
Foretakets kvalitetssikringssystem: 
Vi benytter oss av Arkitektbedriftenes kvalitetssikringssystem.  
 
Andre grunneiere eller rettighetsinnehavere innenfor planområdet/ heftelser på eiendommer 
Grunneiere innenfor planområdet: 
Ingen 
 
Fakturaadresse:  
Varmbo Bolig AS v. John Martin Illøkken  
Klæbuveien 196 A, 7037 Trondheim  
 
 
 
 
2. MATERIALE 
Planinitiativ – Forskriftens §1 - Krav til planinitiativet: 
Etter forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, stilles 
det krav om at planinitiativ oversendes kommunen senest ved forespørsel om oppstartsmøte etter PBL 
§12-8.  
 
Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for: 

 
a) formålet med planen  
b) planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet  
c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  
d) utbyggingsvolum og byggehøyder  
e) funksjonell og miljømessig kvalitet  
f) tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser,  
g) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 
planarbeid  
h) vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  
i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet  
j) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart  
k) prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og 
andre berørte  
l) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i 
tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

 
 
a) Formålet med planen 
Formålet med planarbeidet er å lage en ny reguleringsplan for eiendommen Leirbuvegen 2. Det ønskes å 
legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse i som erstatter eksisterende bensinstasjon og vaskehall.  
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Forslag til planavgrensning 
 
b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet  
Planområdet ligger ved Granåsen  i Trondheim kommune.  
Planområdet ligger inn mot regulert boligfelt i vest og har samme eierforhold som dette. Det er fra 
utbygger ønskelig å se denne regulerte del i sammenheng hva gjelder samlet plan for uteområde. 
Planarbeidet med ny plan, vurderes å gi vesentlige forbedring av støyforhold for omliggende 
bebyggelse og noe endret utsiktsforhold for bakenforliggende bebyggelse. 
 
Gjeldende reguleringsplaner:  
Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 105/100 og 105/124 
For reguleringsplaner tilhørende – se kartutsnitt  
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c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  
Det planlegges boliger med tilhørende parkeringsanlegg som erstatter dagens bensinstasjon og vaskehall  
I orinterende møte med byplan ble det ønsket at forslagsstiller også skulle bearbeide prosjektet / komplettere 
med følgende tama som skal danne grunnlag for oppstartsmøte. Viser her til mail fra Byplan av 21.10.2020 
og prosjektet er revidert og hensyntatt som følger: 

• Ønske om å se planområde under ett innbefattet Gnr 105/Bnr 124. 
o Det er vist to alternativer hvor alternativ B viser en separat løsning for Shelltomta og 

Alterenativ B Total viser helhetlig løsning. 
o Overordnet er siktlinjer gjennom området er lagt til grunn for løsning og godt skille 

mellom kjørende og gående er oppnådd ved at parkdraget melllom boligene samtidig er 
adkomstsone for boligene og gir lett  og oversiktlig tilgang til fellesarealer. 

• Ønske om en konsentrert adkomst, parkering og renovasjon samlet for Leirbruveien og unngå 
kjøreadkomst innn i planområdet. 

o Begge alternativene har nå felles innkjøring til P kjeller fra en avkjøring som vist. 
Utstrekning av P kjeller er ikke utredet men den vil bli dimensjonert etter det som vil bli 
krav / ønske om parkeringsdekning for området samt ønske om rikelig  plass til boder og 
sykkelparkering.  

o Renovasjon er samlet for begge tomtene ved innkjøring til P kjeller og adkomst er er lagt i 
tilknytning til indre gangvei gjennom området. 

o Adkomst til boligene vil enten bli via heis/ trapp fra P kjeller eller via indre gangvvei som 
forbider omliggende gang og sykkelveier med det grønne parkdraget gjennom tomtene. 
Denne gangvei kobles direkte på turveg inn i marka. 

• Sikre støyforhold. 
o Leilighetene som ligger slik at det kreves støyskjerming vil ha tilgang til stille side og 

uteareal vil også bli skjermet med bebygelsen mot vei samt en akebakke som anlegges som 
skjerming i sørvest. Dette for å unngå omfattende støyskjerm mot vei.  

• VA plan 



5 

 5 

o Løses i forbindelse med utarabeidelse av forslag 
 

• Boligkvalitet må utredes 
o Alle boligene får nå god og sikker adkomst fra felle grøntdrag gjennom  gjennom området. 

Dette er også soner for fellesareal som ligger godt skjermet og med god avstand mellom 
hvert bygg der det er forutsatt fellesarealer til boligene. 

o Avstand mellom byggene er øket de det vender mot fellesarealer...jfr rommelighetsnormen. 
o Leilighetene er tosidig belyst og forutsettes tilfredsstille kravene om stille side. 
o For løsning Alt B total vil skråning mot marka bli benyttet som felles akebakke og 

lekeområde. Sammensetting av leiligheter utredes videre i dialog med Trondheim 
kommune. 

 
 
 
d) Utbyggingsvolum og byggehøyder  
Illustrasjonen viser bebyggelse i 3 og 4 etasjer som frittliggende volumer tilliggende gjennomgående 
grøntdrag. Siktlinjer gjenom området er en viktig kvalitet og premiss for løsning. 
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e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Boligene vil få kjøreadkomst fra bakenforliggende veg som også leder til bebyggelse regulert på Gnr / 
Bnr105/124. Trygg adkomst for gående via indre  gang og sykkelveg med innganger fra denne. Tomta 
er forøvrig relativt flat inn mot skrånende terreng mot vest.  
 
 
f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Bebyggelsen  for Shelltomta deles opp i tre volum med mellomliggende uteareal/ adkomstsoner som 
gir gjennomsyn i området fra bakenforliggende bebyggelse. Forslag som inbefatter begge tomtene har 
fem volumer. Nærhet til marka vil for alle enhetene være klar mht siktlinjer og grøntdrag som 
forbinder tomtene med tilliggende gang og sykkelveier. 
Omliggende bebyggelse vil fra veinett og gangveier ha god gjennomsikt gjennom området ved sine 
adkomsveier. Ny bebygelse vil også til en hvis grad fungere som støyskjerm for bakenforliggende 
boliger. 
 
g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid  
Kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024 Planområdet er i KPA avsatt til boligbebyggelse. 
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h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  
Endringen vurderes til å berøre omliggende boligbebyggelse når det gjelder endret utsiktsforhold, 
sol/skygge og støy fra veg og eksiterende bensinstasjon med vaskehall. 
 
i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet  
En felles reguleringsplan for eiendommene vil trolig ikke medføre vesentlige endringer i forhold til 
samfunnssikkerhet. ROS-analyse utarbeides i planarbeidet og vil ligge til grunn for en vurdering av 
dette forholdet. Situasjonen er de siste år er ikke vesentlig endret ift trafikk, støy o.a.  
 
j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart  
Berørte interesser varsles i med utgangspunkt i Trondheim kommunes Adresseliste i Veilederen for 
planarbeid. 
 
k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte  
Dette vil vurderes i møte med kommunen. 
 
l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 
Konsekvensen av planinitiativet vurderes å være av en slik art at tiltaket ikke faller inn under forskrift 
om konsekvensutredning. 
 
 
Mvh 
Gunnar Stenberg 
Bergersen Arkitekter AS 
Sommerveita, Pb 2682, 7415 Trondheim 
tlf: (+47) 73 80 58 30 
fax:(+47) 73 51 74 24 
http://www.bergersenarkitekter.no 

 
 


