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Spongdalsvegen 828, tilbakemelding etter oppstartsmøte  

 
Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 16.9.2016 og til oppstartsmøte med kommunen den 27.9.2016.   
 
Planarbeidet gjelder Spongdalsvegen 828, gamle Spongdal skole. 
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Planens navn er: Spongdalsvegen 828, detaljregulering. 
 
Plankonsulent er Multiconsult AS v/ Sissel Enodd, sissel.enodd@multiconsult.no 
  
Forslagstiller er Trondheim kommune Eierskapsenheten v/Åge Singsås, 
age.singsaas@trondheim.kommune.no 
 
Kontaktpersoner på Byplankontoret er saksbehandler Kjersti Myrvang, 
kjersti.myrvang@trondheim.kommune.no 
og med-saksbehandler Tonje Hofgaard Bostad, tonje.bostad@trondheim.kommune.no 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av private boliger på tomta til gamle 
Spongdal skole.  
 
Forholdet til overordnet plan 
Planforslaget er ikke i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. Hoveddelen av 
tomtearealet er regulert til offentlig formål, skole, og grønt i KPA og i gjeldende reguleringsplan 
r0328j. 
 
Viktige utfordringer i planområdet 
Muligheten for å bygge nye boliger på Byneset er svært begrenset i forhold til vedtak i 
kommuneplanens arealdel, spesielt i forhold til manglende skolekapasitet.  
 
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan  
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet.  
 
Planavgrensing bør utvides til å omfatte foreslåtte endringer ved busstopp ved den nye skolen.  
Gang- og sykkelatkomst til bussholdeplassen må sikres, og det er viktig å ivareta dagens 
gangkryssinger. Internt privat gangvegsystem må være gjennomgående gjennom boligområdet, og 
treffe dagens veikryssinger, bl.a. undergangen nord for planområdet og fotgjengerovergang rett 
nord for krysset Spongdalsvegen/Hangerslettvegen. 
 
Det må sikres offentlig gang- og sykkelveg sammenhengende gjennom nytt boligområde 
alternativt langs fylkesveg 707 forbi planområdet.  
 
Det bør reguleres fortau langs Brågeilan (privat/felles). Kravet om fortau slår inn ved 20 nye 
boliger. Avstanden mellom vegkryss på fylkesvegen og avkjørsel til boligområdet fra Brågeilan må 
tilfredsstille krav i vegnormaler til Statens vegvesen. Byggegrense langs fylkesvegen skal i 
utgangspunktet settes i tråd med Vegloven.  
 
Rundkjøringa ved skolen må utformes som avkjørsel, ikke som kryss. Det vil si at fortau skal være 
gjennomgående langs Hangerslettvegen, med avkjørsler over fortauet.  
 
Videre planarbeid bør vise renovasjonsløsninger i utkanten av området for å unngå å trekke 
søppelbilen inn i kjernen av boligkomplekset. Avfallskonteinere skal ikke løftes over fortau. 
 
Alle boliger skal ha kjørbar atkomst på bakkenivå for flyttebil, varelevering osv. 
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Det bør gjøres turproduksjonsberegninger i en trafikkanalyse for å synliggjøre hvor mye nyskapt 
trafikk tiltaket vil skape. Dette gjelder for alle reisemidler og vil belyse om det vil være behov for 
nye infrastrukturbehov og/eller om tiltaket vil kunne utløse større behov for skjerming av støy fra 
nærliggende veger. Antall parkeringsplasser per boenhet har mer betydning enn antall boenheter 
alene for å si noe om forventet nyskapt biltrafikk fra det nye boligområdet. 
 
Det må etableres buffersone mot landbruksareal innenfor planområdets avgrensning. Eksempler 
på dette finner vi i detaljplan r20120045, detaljregulering av Oksbeljen, der byggegrense mot 
landbruksareal er satt til 8 m. I r20120040, detaljregulering for Byneset kirkegård, er det ikke er 
tillatt å sette opp inngjerding i nabogrense mot landbruksareal. 
 
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. 
 
Kommunen tar ikke opp reguleringsforslaget til behandling, og behandlingsfristen starter ikke å 
løpe, før forslaget er komplett og plankartet er teknisk godkjent av kart- og oppmålingskontoret i 
Trondheim kommune.  Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i 
den eksterne reguleringsveilederen på 
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117713591/Planprosessen#Komplett_planforslag 
 
Uteromsveileder definerer kriterier for utforming av gode uterom. I illustrasjonsveileder er det 
definert hvilke solforhold som må dokumenteres ved gitte tidspunkt: 
http://www.trondheim.kommune.no/reguleringsplanveileder/ 
 
Planprogram og konsekvensutredning 
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder ikke for dette planarbeidet.  
 
Utredningstema som tas med i planbeskrivelsen 
Kommunens mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.  
 
I denne saken er det særlig viktig å utrede: 

⋅ skolekapasitet 
⋅ trafikksikker skoleveg* 
⋅ barnehagedekning  
⋅ sammenhengende gang- og sykkeltrasé, gjennom boligområdet eller langs Spongdalsvegen 
⋅ sikring av tilgang til felles grøntareal i nord (regulert i KPA) 
⋅ støy, støv og annen luftforurensning 
⋅ framtidige klimautforandringer 
⋅ grunnforhold med kvikkleire 
⋅ framkommelighet/holdeplasser for busser 
⋅ sol og skygge 
⋅ siktlinjer 
⋅ anleggstrafikk 

 
*Barnetråkkregistreringer i området viser situasjonen for den gamle skolen. Barnetråkk for ny 
skole er ikke utført, og det bør vurderes om dette må gjøres i planarbeidet.  
 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117713591/Planprosessen#Komplett_planforslag
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Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Planforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen skal 
omfatte følgende tema:  

⋅ grunnforhold 
⋅ trafikksikkerhet, skoleveg 
⋅ støy og støv og annen luftforurensing 
⋅ framtidige klimaforandringer 
⋅ anleggstrafikk 

 
Illustrasjoner 
Planforslaget skal illustreres med:  

⋅ 3D- illustrasjoner inkl. planlagt bebyggelse i nord og eksisterende nabobebyggelse 
⋅ lengde- og tverrsnitt inkl. omgivelser 
⋅ fotomontasje 
⋅ illustrasjonsplan som viser privat og felles uteareal, atkomster, søppelhåndtering, mm. 

 
Uteromsveileder definerer kriterier for utforming av gode uterom. I illustrasjonsveileder er det 
definert hvilke solforhold som må dokumenteres ved gitte tidspunkt: 
http://www.trondheim.kommune.no/reguleringsplanveileder/ 
 
Annet 
Trondheim kommune inngikk 12.2.2016 bymiljøavtale med staten og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. Målet med avtalen er at all vekst i persontrafikken skal skje ved gang-, sykkel- og 
kollektivtrafikk. Det er derfor viktig at det fokuseres på ”nullvekstmålet” i videre arbeid med 
planen. 
 
I denne saken er det viktig å fokusere på arkitektonisk kvalitet, da utviklingsområdet ligger midt i 
sentrum av Spongdal, og offentlig areal er planlagt erstattet med private boliger.  
 
Kommunen ønsker å stimulere til økt bruk av tre gjennom arbeidet med Trebyen Trondheim, 
www.trondheim.kommune.no/trebyen/ og ber forslagsstiller vurdere om tre kan brukes som 
byggemateriale i stor utstrekning i byggeprosjektet. 
 
Samarbeid  
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. 
 
Kommunen kan om ønskelig bidra med faglige råd under det videre arbeidet med planforslaget. 
Plankonsulenten kan be om arbeidsmøter med oss, og foreløpig planmateriale sendes oss i god tid 
før møtet.  
 
Behandlingsfrist 
 
Det er enighet om at 12 ukers fristen skal gjelde. 
 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117731328/Kommuneplanens-arealdel-2012-2024
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Gebyr 
Kommunen fakturerer timer til forslagstiller i samsvar med timeavtale om intern fakturering.  
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Hilde Bøkestad 
byplansjef 

Kjersti Myrvang                Tonje Hofgaard Bostad 
saksbehandler                            med-saksbehandler 

  
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Oversiktskart med planomriss 
Planbeskrivelse med planskisse og forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse 
Høringsliste 
 
 
Kopi med vedlegg: 
 
Eierskapsenheten v/Åge Singsaas 
Multiconsult v/Torunn Spets Storhov 
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