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Leirbruvegen 2, tilbakemelding etter oppstartsmøte  

Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid 
 
Vi viser til materiale mottatt 12.10.2020, 30.08.2021 og 05.10.2021 og til møte med kommunen 
20.10.2021 om planarbeid for Leirbruvegen 2.  
 

 
Planområdet består i hovedsak av eiendommene gnr/bnr 105/124 og 105/100 i Leirbruvegen 2. 
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Plankonsulent er Bergersen Arkitekter AS 
Gunnar Stenberg, 73 80 58 30 / 92 01 19 16, gunnar@bergersenarkitekter.no  

Forslagstiller er Varmbo Bolig AS v/John Martin Illøkken, Klæbuveien 196 A, 7037 Trondheim 
John Martin Illøkken, 488 82 785, jmi@varmbo.no og  

 Lars Tronhus, 488 82 781, lars@varmbo.no 
Kontaktpersoner på byplankontoret: 

Trine Gjessen, 48 11 97 21, trine.gjessen@trondheim.kommune.no, saksbehandler og 
Thea Cegla, 95 72 32 37, thea.cegla@trondheim.kommune.no, medsaksbehandler 

 
Hensikten med planarbeidet og forhold til overordnet plan 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging. Deler av planforslaget strider mot 
formål i kommuneplanens arealdel 2012-2024 (KPA), men er i tråd med gjeldende reguleringsplan 
r20140018. Ifølge byutviklingsstrategien inngår planområdet i areal som skal fortettes med hensyn 
til eksisterende karakter.  
 

    
Planforslaget er i strid med formål i KPA, men i tråd med gjeldende regulering for vestre del av tomta. 
 
Råd for oppstart av planarbeidet  
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan. Viktige utfordringer i 
planområdet er støy, VA og forurenset grunn. Planforslaget slik det er vist til oppstart er et godt 
utgangspunkt for videre arbeid med planen. Her følger råd for planarbeidet. 
 
Byform, stedstilpasning, arkitektur og boligkvalitet 
Planområdet grenser til småhusbebyggelse og marka, og tilpasning og hensyn til eksisterende 
kvaliteter er derfor viktige tema. Tilpasning til strøkskarakteren bør gjøres for flest mulig 
formingselementer fra småhusområdet (høyde, fotavtrykk, materialbruk, takform, mm). Punkthus 
kan være riktig typologi på dette stedet, og det er positivt med en typologi som gir sikt mellom 
byggene. Foreslått bebyggelse i fire etasjer er betydelig høyere enn nærliggende bebyggelse, og 
anbefales derfor redusert. 
 
Bebyggelsen bør ha noe avstand til marka og det grønne av hensyn til viltkorridoren/økologisk 
korridor. Denne delen av tomta som er nærmest marka har skrått terreng, og det er viktig med 
skånsom terrengtilpasning og å skape gode overgangssoner til grønnstrukturen. Av hensyn til 
boligkvaliteten må bebyggelsen trekkes unna rød støysone fra fylkesveien i sør. Vi anbefaler også 
at det sikres en variert leilighetssammensetning. 
  
Siktlinjen fra Leirbruvegen sørvest gjennom planområdet mot hoppbakken i Granåsen er viktig å 
ivareta. Både siktlinjen og fjernvirkning med tanke på landskapet og landskapssilhuetten må 
illustreres. 
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Skolekapasitet   
Skolekapasiteten er tilfredsstillende for både barne- og ungdomsskole. 
 
Grunnforhold og geoteknikk 
Planområdet ligger ikke i eller nedenfor registrert kvikkleiresone. Planen anses å være geoteknisk 
gjennomførbar. Tomta ligger i en forsenkning i terrenget og det er sannsynligvis grunt til fjell. Det 
kan derfor bli aktuelt med sprengning for utbygging, og det bør gjøres en tilstandskartlegging av 
nærliggende bebyggelse før eventuell sprengning for å dokumentere at sprengningen ikke har 
påført skade. Løsmassene på området er ikke undersøkt, men kan bestå av sand og grus. Graving i 
sand og grus under grunnvannsstand kan gi stabilitetsproblemer i byggegropa.  
 
Eiendommen ligger i en fordypning i terrenget, og det kan føre til vannansamlinger i området i 
perioder med mye nedbør eller stor snøsmelting. Flomvann må ledes utenom bebyggelsen. 
Stabilitet i den bratteste delen av skråningen vest for området bør vurderes.  
 
En redegjørelse for grunnforhold og bebyggbarhet skal legges ved reguleringsplanforslaget. 
 
Tidligere drift av bensinstasjon på eiendommen gjør at det kan være forurensende masser her. 
Eventuelle forurensede masser må håndteres forsvarlig, og man må unngå avrenning til Leirelva. 
En tiltaksplan for forurenset grunn må utarbeides og godkjennes.  
 
Støy 
Fylkesveg 6650 (Byåsveien / Kongsvegen) grenser til planområdet i sør. Støy fra denne veien er 
problematisk for boligkvaliteten. Det må fremlegges støyutredning etter T-1442/21 som 
dokumenterer at det ikke planlegges boliger med fasade i rød støysone. Boliger i gul støysone må 
være gjennomgående og ha minst ett soverom på stille side hvis lydnivå Lden på fasade er over 60 
dB. Dersom det planlegges bruk av dempet fasade, må det begrunnes og kompenserende tiltak 
beskrives og sikres. 
 
VA 
Det er store hovedvannledninger i området som må hensyntas. Det er også fare for oppsamling av 
overvann innenfor planområdet. VA-plan og forprosjekt for VA må foreligge før reguleringsplanen 
vedtas. Se vedlagt VA-notat for mer informasjon. 
 
Renovasjon 
Renovasjon skal løses på egen grunn. Det må settes av nok plass til nedgravde konteinere for tre 
fraksjoner. Vis sporing for renovasjonsbil, inkludert vendehammer.  
 
Sykkel og gange  
Fv 6650 (Byåsveien / Kongsvegen) er del av planlagt hovednett for sykling. Reguler sykkelveg med 
fortau langs denne vegen. Fortau i Leirbruvegen skal reguleres etter kommunale normer. Gang- og 
sykkelveg gjennom planområdet er en viktig forbindelse og bør være offentlig. Turveg vest i 
planområdet må reguleres inn. Sikre fortau i Leirbruvegen, gang- og sykkelveg gjennom 
planområdet og turveg som rekkefølgekrav i bestemmelsene. 
 
Parkering 
Parkering bør følge krav i KPA. Dersom det foreslås lavere parkeringsdekning, må virkningene  
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utredes og kompenserende tiltak redegjøres for. Alle parkeringsplasser for bil skal enten ha 
ladepunkt eller mulighet for enkelt å etablere ladepunkt. Dette må sikres i bestemmelsene.  
 
Fra næring til bolig 
Deler av tomta har inntil nylig vært brukt som bensinstasjon. Det må redegjøres kort for 
konsekvensene ved at næringsarealet reguleres bort.  
 
Krav til komplett planmateriale 
Komplett planforslag skal utarbeides i samsvar med Trondheim kommunes veileder for 
utarbeidelse av privat reguleringsplan: www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-
eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/. Planbeskrivelsen og illustrasjoner må 
være i samsvar med det som sikres i plan og bestemmelser. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse, med kilder og begrunnelse for 
konklusjoner i analysen. Forslag til ROS-tema datert 29.9.2020 skal suppleres med følgende tema:  

- Fare for brudd på hovedvannledning.  
- Oppsamling av overvann. 
- Naturmiljø (dyr, fugler) 
- Forurenset grunn og fare for avrenning 
- Dambruddssone  
- Støy fra vei 
- Støy/støv i anleggsprosessen  

 
Samarbeid og prosess 
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. Vi deltar gjerne i et begrenset antall arbeidsmøter underveis i arbeidet med 
planforslaget. Dersom det blir stillstand i prosessen med å utarbeide plan i mer enn ett år, sendes 
det ut varsel om at saken avsluttes. 
 
Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes, jamfør 
vedlagte adresseliste. Grunneiere/festere og naboer som blir direkte berørt, skal også varsles om 
igangsetting av planarbeid. Nabolister bestilles via Infoland.   
 
Behandlingsfrist og gebyr 
12 ukers fristen skal gjelde. Fristen begynner å løpe når det er levert materiale i samsvar med 
vedlagt liste med krav til komplett materiale. Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til 
forslagstiller i samsvar med kommunens gebyrreglement. Faktura sendes etter avholdt 
oppstartsmøte og etter førstegangsbehandling av planforslaget.  
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Trine Gjessen 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

http://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/
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Vedlegg: 
Planinitiativ 
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse 
Adresseliste for samrådsparter 
VA-notat 
 
Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune  
Statsforvalteren i Trøndelag 


