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Tilbakemelding etter oppstartsmøte, reguleringsplan for Jakobslivegen 107
Bakgrunn
Vi viser til materiale mottatt 6.1.2020 og til møte med kommunen 26.2.2020.
Planarbeidet gjelder for eiendommen Jakobslivegen 107A og 107E, gnr/bnr 19/31 og 19/206,
avmerket i figur under.

Planens navn er Jakobslivegen 107.
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Plankonsulent er Rambøll v/Trude Lian, Kobbes gate 2, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, tlf
464 09 302, e-post trude.lian@ramboll.no.
Forslagsstiller er Trondheim eiendom v/Gro Asmussen, tlf 993 09 548, e-post grotrude.asmussen@trondheim.kommune.no.
Kontaktperson(er) på Byplankontoret er Hanne Nordgård, tlf 72 54 27 26, e-post
hanne.nordgard@trondheim.kommune.no og Elisabeth Schöttler, tlf 916 72 711, e-post
elisabeth.schottler@trondheim.kommune.no.
Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kommunale spesialboliger for
personer med utfordringer innen rus og psykiatri. Hovedformålet i planen vil være privat eller
offentlig tjenesteyting, institusjon.
Eksisterende bygninger brukes til formålet, men er i dårlig stand. De tre småhusene har kun
brukstillatelse ut 2023. Hovedhuset og de tre småhusene er derfor planlagt revet, og erstattet
med et leilighetsbygg med inntil 12 boenheter inklusive personalbase. I tillegg ønskes å legge til
rette for muligheten til en senere utvidelse med småhus eller annen bebyggelse.
Forholdet til overordnet plan
Planforslaget er ikke i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. Området er avsatt til
LNF i Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (KPA).
Viktige utfordringer i planområdet
 Jordvern. Tiltaket er ikke i tråd med overordnet plan der planområdet er vist som LNF område. Deler av eiendommen er registrert med fulldyrka jord.
 Antikvariske verdier. Låven er klassifisert som antikvarisk viktig. Sammen med tunet utgjør
den en viktig historiefortellende og identitetsskapende enhet. Hensynet til disse verdiene
vil bli svært viktig å ivareta.
 Støy. Tomta ligger delvis i gul og rød støysone. Planarbeidet må sikre at boliger og uterom
får tilfredsstillende støynivå.
 Adkomst. Dagens adkomstsituasjon er delvis uoversiktlig og trafikkfarlig. Det er derfor
viktig å jobbe med gode adkomstløsninger for alle trafikanter.
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan
Formålet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel hvor planområdet er avsatt til LNF-formål.
Forslaget innebærer imidlertid et viktig samfunnsmessig formål, og ut fra våre vurderinger
anbefaler byplankontoret at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet, se
merknad under avsnittet Landbruk.
Råd for videre planarbeid:
Formål i planen:
Offentlig eller privat tjenesteyting vurderes å være riktig reguleringsformål for spesialboligene. I
tillegg til boenheter er det behov for fasiliteter som fellesrom, ekspedisjon, kontor-, pauseog behandlingsrom.
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Byplankontoret ber forslagsstiller å avklare bruksmuligheter for låven og riktig reguleringsformål
her. Næringsformål anbefales i utgangspunktet ikke. Foreløpig er intensjonen å videreføre dagens
bruk som ridesenter. Ridesenteret benytter også arealer utenfor planområdet og er avhengig av
avtale med grunneier for bruk av dette.
Landbruk:
I reguleringsplan for Jakobsli vestre m.fl (r0173) er gnr/bnr 19/31 regulert til ulike typer
bebyggelse (bl.a. boliger, butikk), men reguleringsplanen er ikke realisert for eiendommen.
Deler av eiendommen er vist som fulldyrka jord. Dette arealet har blitt brukt til rideanlegg i senere
år. I 2018 ble det gitt dispensasjon for oppføring av midlertidige boenheter, delvis på dyrka mark.
Selv om dyrka marka er omdisponert i gjeldende reguleringsplan, må virkningene for
jordbruksinteressene innenfor planområdet og omkringliggende jordbruksareal beskrives grundig i
planforslaget.
Kulturminne
Låven er i Trondheim kommunes aktsomhetskart for kulturminner, vist med verdi C, antikvarisk
viktig. Fortsatt bruk av låven vil være viktig for å ivareta den som et kulturminne. Sammen med
tunet utgjør låven en viktig historiefortellende og identitetsskapende enhet. Derfor er det viktig å
ivareta gårdsplassen og tunkvalitetene. Byplankontoret ber derfor om at plassering,
utnyttelsesgrad og formspråk - inklusive takform - tilpasses låven og gårdstunet. Bygningsvolumet
nærmest låven bør vise tilhørighet til låven, blant annet ved å legge hovedinnganger, aktiviteter og
fellesrom inn mot tunet. Dette bør sikres gjennom reguleringsbestemmelser. Resten kan skille seg
noe mer ut. Saltak anbefales.
Støy
Det er delvis utfordrende støyforhold og derfor behov for en støyutredning. Deler av tomta ligger i
rød støysone, og ny bebyggelse er i planinitiativet foreslått med ensidige boliger i gul støysone.
Dette må endres. Det kan for eksempel vurderes å endre plasseringen av bebyggelsen eller å
endre utformingen av boenhetene. Støygrenser kan ikke imøtekommes ved bruk av støyskjerm
mot Jakobslivegen. Planen må også vise uterom som ikke er støyutsatt.
Utnyttelsesgrad
Det er begrensninger i hvor mange boenheter til den tiltenkte brukergruppen det er tilrådelig å
samle på ett sted. Utnyttelsesgraden vil samtidig i stor grad påvirkes av stedstilpasningen til låven
og gårdstunet, inklusive furukollen. Utforming av småhus eller annen bebyggelse i tilknytning til
hovedhuset må avklares i planen.
Landskap
Furukollen mot Jakobslivegen og barnehagen er karakteristisk for området og viktig å ivareta.
I reguleringsplan for Carl Lønseths veg (r20110028) er deler av grøntarealet mot Jakobslivegen og
dette planområdet regulert med hensynssone bevaring av naturmiljø.
Bebyggelsens utforming og arkitektoniske kvaliteter
Det er et mål om generell robusthet i den bygningsmessige utførelsen på grunn av mulig hard bruk
og brannsikkerhet. Med tanke på bebyggelsens eksponerte beliggenhet og nærheten til den
verneverdige låven er det samtidig viktig å sikre god stedstilpasning og god arkitektonisk utforming
og kvalitet gjennom presise reguleringsbestemmelser. Det er ønskelig å vurdere bruk av tre.
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Uterom og solforhold
Uterom må være solrike og skjermet for støy. Behovet for skjerming mot innsyn bør vurderes mot
eventuelt behov for sosial kontroll. Det vises også til kommunens uteromsveileder. Kommunens
veiledere finnes her:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/veilederearealtransportplaner/
Gange
Mange barn bruker stien vest for planområdet og mot Alv Schiefloes veg som skoleveg. Sikker
skoleveg må ivaretas. Videre må det vurderes gangforbindelse gjennom planområdet, herunder
trygge forbindelser til låven og barnehagen. Disse gangforbindelsene bør sikres gjennom
rekkefølgekrav. Et krysningspunkt for gående over Jakobslivegen til g/s-vegen på østsiden av
Jakobslivegen må tas inn. Krysningspunktet må legges til et sted med god sikt. Det kan vurderes å
etablere en kort fortausstrekning på vestsiden av Jakobslivegen, som et venteareal ved
krysningspunktet. Sikttrekant ved krysningspunktet reguleres inn.
Parkering
Planforslaget må redegjøre for parkeringsdekning både for institusjonsbebyggelsen og for låven.
Planområdet ligger i ytre sone for parkeringsdekning. Det må redegjøres for behovet for
tilstrekkelig parkeringsplasser, spesielt for ansatte som jobber utenom vanlig arbeidstid og for
besøksparkering. Parkeringsbehovet for virksomhet lokalisert i låven må beskrives. Plassering av
parkeringsplassene må ta hensyn til og tilpasse seg gårdstunet og furukollen. Dette er spesielt
viktig hvis det vurderes tak over bilparkeringen.
Sykkelparkering for ansatte, besøkende og beboere bør etableres nært inngangene. Flere
sykkelplasser bør være dimensjonert for transport/varesykler. For ansatte og beboere bør
sykkelparkeringen være under tak og med tilgang til vaskestasjon og garderobe.
Adkomst
Eiendommen har i dag to adkomster fra Jakobslivegen. Jakobslivegen er en viktig busstrasé, og det
kan kun reguleres én avkjørsel fra Jakobslivegen. Den nordligste adkomsten brukes blant annet
ved levering/henting til og fra barnehagen. Det kan ikke tilrettelegges for henting med bil ved
denne åpning til barnehagen. Den er lite trafikksikker og må vurderes fjernet.
I reguleringsplan r20110028, Carl Lønseths veg, er det regulert felles kjøreveg for boligfelt BB1 i
Alv Schiefloes veg. Byplankontoret ber om at en adkomst fra Alv Schiefloes veg også vurderes.
Sikttrekant ved avkjørselen skal reguleres inn.
Behov for varelevering og plassering av denne funksjonen bør vurderes. Det er viktig at det tenkes
trafikksikkerhet og god lesbarhet av denne funksjonen.
Vann og avløp
I denne planen kreves spesielt fokus på eksisterende hovedvannledning, VL 225 fra 1952, som går
gjennom planområdet og som må omlegges. I Alv Schiefloes veg er det prosjektert ledninger for
VL, OV og SP. Det må undersøkes om disse ledningene er bygget.
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Overvann må fordrøyes jf. krav i Trondheim kommunes VA-norm
http://132522-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2016/05/Vedlegg-5-Beregningav-overvannsmengde.pdf
Krav om fordrøyning kan frafalles dersom det kan dokumenteres at det ikke er
kapasitetsproblemer på det kommunale nettet eller ved utslipp til større resipienter.
Kravet for slokkevann for denne type bebyggelse er 50 l/s. Tilgjengelig slokkevann fra kommunens
vannforsyningsnett er >50 l/s.
Vest for planområdet er en flomveg. Behov for å ivareta eksisterende flomveg samt utbredelsen av
denne må vurderes i VA-notat og skisseres på VA-plan.
Det må tas hensyn til eksisterende VA-anlegg slik at det ikke kommer til skade og at det er sikret
tilgang til anleggene for drift og vedlikehold. Der eksisterende VA-anlegg utsettes for endret
belastning (oppfylling av masser, transport med mer), skal dette avklares med anleggseier i hvert
enkelt tilfelle.
Ved innsending av komplett planmateriale skal det følge en overordnet VA-plan.
VA - Norm Krav til innhold i overordnet VA-plan
Det må sikres i bestemmelsene at det foreligger teknisk plan for vann og avløp godkjent av
kommunen før igangsettingstillatelse gis.
Renovasjon:
Det stilles krav om nedgravde containere. Renovasjon må beskrives og sikres i
reguleringsbestemmelsene sammen med krav om teknisk plan. Renovasjonsbil med kjøremønster
for buss må ha adkomst til containerne.
Teknisk godkjent plan for avfallsløsning skal foreligge før første igangsettingstillatelse gis. Plan for
avfallsløsning skal godkjennes av kommunen.
Geoteknikk/ grunnforhold
Det er ikke forventet utfordringer knyttet til grunnforholdene. Det kan være noen utfyllinger
innenfor planområdet. Utredning og oppfølging av grunnforholdene og eventuell forurensning må
sikres gjennom reguleringsbestemmelse.
Bygge- og anleggsfasen
Det sikres at bygge- og anleggsfasen ikke kommer i konflikt med eksisterende aktivitet i området
(herunder knyttet til barnehagen og riding), og at trygg ferdsel for myke trafikanter ivaretas.
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.
Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i vår eksterne
reguleringsveileder på https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-ogeiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/ samt vedlagte liste med krav til komplett
materiale.
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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 her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
Planprogram og konsekvensutredning
Av Vedlegg II i forskrift om konsekvensutredning faller planen inn under punkt 11 bokstav j;
næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.
Forslagsstiller har gjennomført en vurdering av punktene i § 10 i forskriften - Kriterier for
vurdering av om en plan kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Vurderinger
konkluderer med at planlagt utbygging i forhold til eksisterende bebyggelse og konfliktpotensialet
i forhold til omgivelsene ikke er av en slik størrelse at det er behov for konsekvensutredning etter
forskriften. Tiltakets konsekvenser for en rekke ulike tema redegjøres nærmere for i
planbeskrivelsen.
Byplankontoret er enig i disse vurderingene. Reglene for planprogram og konsekvensutredning
gjelder ikke for dette planarbeidet.
Planbeskrivelsen
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.
Forslagsstiller oversendte 28.2.2020 vurdering av utredningsplikten etter forskrift om
konsekvensutredning. Konklusjonen er at planen ikke skal utredes i henhold til forskriften, men
flere tema skal redegjøres nærmere for i planbeskrivelsen.
Trondheim kommune inngikk 25.6.2019 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 kollektivtrafikk. Det er derfor viktig å finne løsninger
i planforslaget som bidrar til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen
skal omfatte følgende tema:
- Fare for brann (spredning)
- VA og brannvann
- Trafikksikkerhet i bygg- og anleggsfasen
- Flomfare
- Lokalklima
Det tas forbehold om at det kan bli flere tema som må vurderes.
Illustrasjoner
Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for plansaker, som finnes her:
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-910-2017.pdf
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Annet
Det bør legges til rette for at parkeringsplasser for bil har 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 jf. sak 31/19 i Formannskapet 12.2.2019. Vi anbefaler i tillegg å vurdere mulighet
for lading av el-sykler ved sykkelparkeringen for ansatte og beboere.
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.
Det skal sikres god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater, ferdselsårer og andre offentlige
rom.
Samarbeid
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet
inn på kart. 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.
Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget.
Behandlingsfrist og gebyr
Dette er en kommunal plan. Det er ikke inngått en egen avtale om fakturering og det er da ikke
fastsatt saksbehandlingsfrist for planforslaget. Hvis det ønskes å diskutere en behandlingsfrist må
det straks tas kontakt med Byplankontoret.
Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE
Ragna Fagerli
byplansjef

Hanne Nordgård
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Adresseliste for samrådsparter
Utfylt liste med krav til komplett materiale
Kopi:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag
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