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1	 MÅL OG RAMMER 

1.1	 Formål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en skoletomt for barne- og ungdomsskole og 

flerbrukshall på eksisterende tomt for Nidarvoll barneskole. Eiendommene 73/67 og 73/75 i 

Bratsbergveien 16 og 16 a er en del av planområdet og vil bli en del av den fremtidige 

skoletomta. Planarbeidet skal avklare om en ny og mer effektiv bebyggelsesstruktur for 

barneskole muliggjør innpassing av ungdomsskole med sambruk av flerbrukshall. Antikvarisk 

bebyggelse skal vurderes særskilt før omfang av riving/ bevaring konkluderes. Nidarvoll helsehus 

inngår i planområdet. Eksisterende bygg forutsettes revet og erstattet med nytt helsehus. 

Gjennom sambruk skal arealer til trafikk og parkering internt i området reduseres. Planen skal 

bidra til å styrke områdets bymessige struktur ved god tilgjengelighet og redusert bilbasert areal. 

Fremtidig hovedveg for sykkel langs Bratsbergvegen og Klæbuveien skal inngå i planarbeidet.  

De private eiendommene for bolig (72/5, 72/ 236) og næring (73/248, 73/148, 73/97, 73/260) 

som inngår i planområdet skal opprettholde sitt formål, men er tatt inn for å ivareta hensyn til 

trafikksikkerhet, atkomstforhold og hovedsykkelrute. 

Som en konsekvens av planen vurderes om eksisterende tomt for Sunnland ungdomsskole kan 

frigjøres til annet formål. 

Fig. 1: Lokalisering av planområdet. ( Kilde: Norgeskart) 
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1.2	 Premisser 

Premiss for planområdet er at utvikling ses i sammenheng med ønsket fremtidig byutvikling på 

Sluppenområdet. Sluppen skal styrkes som et sentrumsnært byområde der det er lett å gå og 

sykle. Utvikling av planområdet skal ses i sammenheng med omkringliggende bebyggelse, 

omstigningspunkt og fremtidig bystruktur på en intuitiv og lett lesbar måte. 

Hovedmålene for bydelsutviklingen på Sluppen er at: 

• Sluppen skal bli en bydel med framtidsrettede transportløsninger. Transportløsningene 

skal underbygge 0-vekstmålet og sikre grønn og trygg mobilitet der gange, sykkel og 

kollektivtrafikk vektlegges. Samtidig skal framkommeligheten på riksvegnettet ivaretas. 

• Sluppen skal bli en bærekraftig, inspirerende og særpreget bydel i Kunnskapsaksen. 

Bydelen skal være attraktiv som teknologi- og næringsklynge, har høy arealutnyttelse, blandet 

bruksformål (næring, kontor, bolig, handel, tjenestetilbud), urbane kvaliteter og møteplasser som 

skaper gode omgivelser for bydelens innbyggere og brukere.  

1.3	 Planprogrammets hensikt 

Det er i oppstartsmøte avklart at planen faller inn under forskrift om konsekvensutredning. 

Konsekvensutredningen utløses av Vedlegg 1, punkt. 24: Næringsbygg, bygg for offentlig eller 

privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 

Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 

forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak 

kan gjennomføres. Planprogrammet skal være en disposisjon for det etterfølgende arbeidet og 

skal utformes slik at det i etterkant kan tas stilling til om plan- og utredningsarbeidet er 

gjennomført i samsvar med programmet. Trondheim kommune er ansvarlig myndighet for 

fastsettelse av programmet. 

Planprogrammet med forslag til utredningsprogram skal inneholde en beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken 

anses viktige for miljø og samfunn 

b) forholdene som etter kapittel 5 skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å 

skaffe nødvendig kunnskap 

c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen 

d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra 

særlig berørte grupper og andre. 
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1.4	 Bakgrunn 

Eksisterende tomt for Nidarvoll barneskole skal skal utredes med tanke på regulering for ny 

barneskole for 700 elever, ny ungdomsskole for 600 elever og ny flerbrukshall. På eksisterende 

tomt for Nidarvoll helsehus skal det planlegges for nytt helsehus med 72 korttidsplasser. 

Saksgang 

Bakgrunnen for planarbeidet er basert på vedtak i Bygningsrådet 17.03.2009, sak 39/9.  

Bygningsrådet/ det faste utvalg for plansaker behandlet i sak 39/9 forespørsel om igangsetting av 

reguleringsplan for Nidarvoll og Sunnland skole, Nidarvoll helsehus og Nidarvoll og Sunnland 

barnehager.   

Trondheim kommune hadde i forkant av vedtaket utarbeidet en mulighetsstudie for området som 

bl.a. omhandler arealbruk, bebyggelse, trafikk og trasè for grøntdrag med turveg. Trondheim 

kommune utarbeidet videre en forstudie vedrørende åpning av deler av Fredlybekken, som i dag 

går i rør, i et sammenhengende grøntdrag (november 2009). 

Planarbeidet utløste den gang krav til konsekvensutredning på bakgrunn av et vedlegg II - tiltak. I 

Bygningsrådet sak 94/10 « Nidarvoll og Sunnland skoler, flerbrukshall og Nidarvoll sykehjem, 

Reguleringsplan, fastsetting av planprogram» den 28.09.2010, hvor rådmannens forslag til 

planprogram ble enstemmig vedtatt. Åpning av Fredlybekken og konsekvens i forhold til 

fremtidig løsning for barne- og ungdomsskole i området ble problematisert i planprogrammet. 

Planarbeidet med tilhørende konsekvensutredning ble gjennomført nesten frem til komplett 

planforslag i 2012. Underveis var det i 2010 laget en utredning for plasthall, i 2011 avklart at 

storhall for fotball ikke skal ligge på Nidarø. Planforslaget ble satt på vent i 2012 i påvente av 

ytterligere avklaringer. Hall igjen ble vurdert i 2013 (Formannskapet sak 29/13 «Realisering av 

idrettshall ved Nidarvoll skole» den 03.04.2013). 

I Formannskapet sak 6/14 «Idrettshall/ fotballhall ved Nidarvoll skole» den 14.01.2014 vedtok 

formannskapet å be om en ny sak som inkluderer muligheten for en samlokalisert skole og hall 

på vestsiden av Bratsbergveien. Smidalen ble i den forbindelse utredet som mulig skoletomt. 

Formannskapet vedtok i sak 180/14 «Nidarvoll skole vest for Bratsbergveien, mulighetsstudie» 

den 14.102014 at saken ble sendt tilbake til rådmannen for en ytterligere vurdering av 

alternativene 0 og 3 opp mot hverandre. 

I tillegg er det underveis utredet ulike kombinasjoner av arealvurderinger på tomt for Sunnland 

ungdomsskole, Nidarvoll barneskole og tomt for helsehus. 

Formannskapet vedtok 04.10.2016 i sak 244/16 «Nidarvoll - plan for bygg til offentlig formål» bl. 

a følgende: «Formannskapet tar til orientering at rådmannen jobber videre med en 
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samlokalisering av Nidarvoll barneskole, Sunnland ungdomsskole og Nidarvoll helsehus på 

tomtene til Nidarvoll helsehus og Nidarvoll skole». 

Beliggenhet 

Tomta ligger godt plassert i forhold til tyngdepunkt av elevmassen i skolekretsen. Tomt for 

Nidarvoll barneskole har også en historisk forankring som del av «gamle Nidarvoll sentrum». 

Dette gjenspeiles i at det er klassifisert antikvarisk bebyggelse på tomta.  

Fig. 2: Lokalisering av Nidarvoll skole i skolekretsen ( Kilde: Kart Trondheim kommune)  

Tomta vil ligge som en sentral og viktig del av utviklingsarbeidet som foregår på Sluppen. Sluppen 

er svært tilgjengelig, og har et stort potensiale for urban byutvikling knyttet opp mot 

kunnskapsmiljøet, og til å bli et framtidig knutepunkt hvor det legges til rette for gående, 

syklende og kollektivtrafikk.  
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Fig. 3: Hovedsykkelruter, Nidarvoll skole. (Kilde: Ill. fra Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025)  

 

I forhold til kollektivtransport skal det skal etableres omstigningspunkt for rutebusser fra Klæbu 

og Bratsberg i Bratsbergvegen. Dette sikrer gode bussforbindelser for elever i ungdomsskolen 

samt for bruk av flerbrukshall på ettermiddag og i helg. Som del av Miljøpakken planlegges 

hovedsykkelruter både langs Klæbuveien og Bratsbergvegen, noe som legger godt til rette for 

jobbsykling.  
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HOVEDSYKKELRUTER

12 13

Sykkelstrategi for Trondheim
 2014-2025

SYKKELNETT: Kartet viser planlagt hovednett for sykling i Trondheim – totalt ca. 180 km.

Synlige resultater på kort sikt, høy kvalitet på lang sikt
I behandlingen av trinn 2 i Miljøpakken ble det gitt politiske signaler om hvilke områder 
og strekninger som skal ha prioritet ved utbygging av et sammenhengende nett. De sen-
trumsnære områdene skal prioriteres først. 

For å oppnå mer sykling blant barn og unge er det viktig å prioritere trygge sykkelveger, 
logiske sykkelruter og god sykkelparkering ved skolene.

Sykkelekspressveger legger til rette for sykling i høy hastighet over lengre avstander (5-20 
km).  Omfattende utbygging åpner for å etablere gode hovedtraseer østover mot Ranheim.

UNG PÅ SYKKEL: Gode og dårlige vaner fester seg tidlig. Det er viktig å venne barn til å sykle både av hensyn til 
hver enkelt sin helse og av hensyn til bysamfunnet. Bildet er fra Bakklandet.

PLASS TIL SYKLING: I byen er det trangt og kamp om hver kvadratmeter. Vi har lange tradisjoner for å prioritere 
bil selv om sykling krever lite plass. I Kjøpmannsgata har syklistene fått litt av bilistenes areal.

Foto: Maria Meland Christensen, Trondheim kommune.

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Illustrasjon: Ivar Arne Devik, Trondheim kommune.
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Fredlybekken 

Reguleringsplan for skoler og helsehus skal avklare løsning for Fredlybekkprosjektet gjennom 

planområdet. 

Trondheim kommune skal utføre et større saneringsprosjekt på avløpssystemet ved Sluppen i 

Trondheim. Det skal etableres et omfattende ledningsanlegg med vann-, spillvann- og 

overvannsledninger og en vannpumpestasjon. Et hovedmål for prosjektet er å redusere forurenset 

utslipp til Nidelva og bedre vannkvaliteten i elva, forbedre bortledning av regnvann og sikre 

eiendommer mot oversvømmelser og skadeflommer. Et annet mål har vært å etablere 

sammenhengende grønnstruktur og turveger i området i tråd med kommuneplanens arealdel.  

Formannskapet vedtok i sak 244/10 «Fredlybekken - reduksjon av forurensning til Nidelva fra 

avløpsnettet, åpning av bekk og etablering av grønnstruktur og tursti» den 24.08.2010: 

Formannskapet gir sin tilslutning til å iverksette prosjektet som omfattes av denne saken for 

reduksjon av forurensning til Nidelva. Forprosjekt Fredlybekken er datert 10.05.2013.  I etterkant 

er forprosjektet og planforslaget supplert med nytt materiale. Pga motstand fra naboer er både 

løsning med bekkeåpning og bekk lagt i rør utredet.  

Fig. 4: Tverrfaglig illustrasjon fra forprosjekt Fredlybekken, ill: Multiconsult 

Trasè for spillvannsledning over skoletomta legger sterke føringer for byggbart areal. Dersom 

Fredlybekken legges i rør må også ledning for overvann, Ø=2000 mm, gå over tomta med 

tilhørende krav til byggegrenser og internt krav til avstand mellom ledning for spillvann og 

overvann. Det beste for prosjektet er om Fredlybekken åpnes over grønnstruktur nord i 

planområdet slik at bare ledning for spillvann går over skoletomta. For at dette skal bli en god 

løsning bør Fredlybekken også åpnes lenger opp (jfr. forprosjekt Fredlybekken). Med en 

bekkeåpning  blir flomsikringen bedre og sikrere i tillegg til de miljømessige kvalitetene som 

oppnås. 
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1.5	 Planstatus 

Kommuneplanens arealdel: 

Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. I kommuneplanens 

arealdel 2012-2024 er tomt for skole- og helsehus i planområdet vist som offentlig tjenesteformål 

og grønnstruktur. Området er tidligere regulert i 1980 og 1987 med planene r0053s - Nidarvoll 

(del av Sluppen, gnr. 73/1), og r0053w - Bratsbergvegen, Klæbuveien og Baard Iversens veg, 

vestre del av området, da også til offentlig tjenesteformål. Eiendommene 73/67 og 73/75 i 

Bratsbergveien 16 og 16 a er i kommuneplanens arealdel vist som bolig. Eiendommene er kjøpt 

av Trondheim kommune og er en del av planområdet. Eiendommene vil inngå som del av 

skoletomt. 

Fig. 5: Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Eksisterende skoletomt og tomt for 

helsehus er vist som offentlig eller privat tjenesteyting. 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Gjeldende reguleringsplan for Nidarvoll skole er r0053w datert 20.12.1984. Idrettsbanen langs 

Baard Iversens veg er regulert til friområde, mens skole og boligtomter er regulert til offentlige 

bygninger. Det er regulert et område til allmennyttig formål idrettshall/ grendehus langs 

Klæbuveien. Gjeldende plan for Nidarvoll helsehus er r0053s datert 27.10.1980. Området er 

regulert til offentlig formål, syke- og aldershjem 
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Fig. 6: Gjeldende reguleringsplan Nidarvoll skole. 
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Fig. 7: Gjeldende reguleringsplan Nidarvoll helsehus 
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1.6	 Problemstillinger 

Tomta har flere miljømessige utfordringer. Hovedutfordringen vil være å sammenfatte alle 

tematiske problemstillinger som skal utredes i forhold til en totalvurdering av barn- og unges 

oppvekstvilkår.  

Som grunnlag for en vurdering av barn- og unges oppvekstvilkår skal det utredes politiske 

premisser for planområdet, forurenset grunn miljøgeologi i forhold til avfallsfylling, støy- og 

støvplager fra omkringliggende veger, geoteknikk, mulig våpendeponi, trafikk og veg, løsning for 

Fredlybekken og konsekvens for planområdet. Ut av dette utredes arealbehov og kapasitet, noe 

som gir en føring for om Sunnlandtomta kan frigis til annet formål. 

Ny bebyggelsesstruktur skal utredes for å ivareta premisser fra øvrige utredninger. Spesielt vil støy 

være en problemstilling som knyttes tett opp mot bebyggelsestruktur. 

I forhold til helsehus er det en forutsetning at ett av dagens helsehus skal rives for å frigjøre tomt 

for nytt helsehus.  Det andre av dagens bygg skal stå midlertidig i byggeperioden for så og rives 

når nytt helsehus er ferdigstilt. 

1.7	 Planområdet 

Planområdet avgrenses av Bratsbergveien i vest, Baard Iversens veg i nord og Klæbuveien i sør og 

øst. Totalt er området med vist avgrensning på ca 102 daa. Det ligger en eksisterende barneskole, 

eksisterende helsehus, to private boligblokker og eksisterende næringsbygg innen området i dag. 

Området består opprinnelig av et leirlandskap med bratte lave leirbakker mot bekkedaler som 

heller i flere retninger. Bekkedalene er i dag helt eller delvis gjenfylt. Fredlydalen gikk nord for 

Nidarvoll skole. Fredlydalen var kommunalt avfallsdeponi og er derfor gjenfylt fra Klæbuveien ned 

til Nidelva. Landskapet rundt Nidarvoll skole og vestover er i dag relativt flatt. Skoleanlegg for 

Nidarvoll skole er i dag fordelt på flere bygg, parkering og uteoppholdsareal. Eksisterende 

helsehus består av to separate bygg. 

I vedlegg 8 til kommuneplanens arealdel «Handelsanalyser med katalog over lokalsentre» er 

Nardo og Risvollan definert som nærmeste lokalsenter.   

Planområdet inngår i arbeidet med mulighetsstudiet for Sluppen som skal føre til et byplangrep 

for Sluppen som viser hvordan området kan bli en framtidsrettet og attraktiv portal til 

Kunnskapsaksen, Bycampus og Trondheim sentrum, samtidig som viktige samferdselsutfordringer 

ivaretas for alle trafikantgrupper i området. På Trondheim kommunes nettsider er det mulig å gå 

nærmere inn på dette under  «Bydelsutvikling på Sluppen» https://www.trondheim.kommune.no/

sluppen . 
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Fig. 8:  Ortofoto med planavgrensning 
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2	 ALTERNATIVER 

0- alternativet, som er dagens situasjon, skal alltid utredes. I tillegg skal alternativ 1 utredes. 

Alternativ 1 baserer seg på vedtak i formannskapet sak 244/16. Programmet for alternativ 1 er 

Nidarvoll barneskole med 700 elever, Sunnland ungdomsskole med 600 elever, flerbrukshall og 

Nidarvoll helsehus som er tenkt som et rehabiliteringssenter med inntil 96 korttidsplasser. 

2.1	 0-alternativet 

Dette er dagens situasjon. Grunnleggende restriksjoner på tomta som fylling, planlagt 

spillvannsledning og areal til hovedsykkelrute er likevel vist på illustrasjonen. 

 

Fig. 9 viser 0- alternativ med barne- og ungdomsskole på respektive tomter samt eksisterende 

helsehus. 

EGGEN ARKITEKTER AS, 03.11.2017   AV  13 23

H
O

VED
SYK

K
ELR

U
TE

HO
VEDSYKKELRUTE

NIDARVOLL SKOLE

HELSEHUS

GRØNNSTRUKTUR

H
O

VED
SYK

K
ELR

U
TE

HO
VEDSYKKELRUTE

SPILLV.-LEDNING

SUNNLAND
 SKOLE

FYLLING



TRONDHEIM EIENDOM - UTBYGGING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

2.2	 Alternativ 1 

Skoletomt langs Bratsbergvegen med arealer for barneskole med 700 elever, - ungdomsskole 

med 600 elever og flerbrukshall. Nytt helsehus med inntil 96 korttidsplasser utredes på samme 

tomt som i dag.  Begge eksisterende helsehus forutsettes revet, men det ene må stå i 

byggeperioden og rives etter innflytting i nytt hus.  

Fredlybekken skal vurderes åpnet gjennom grønnstruktur. Arealmessige konsekvenser dersom 

andre løsninger velges for Fredlybekken må avklares. Status for antikvarisk bebyggelse avklares. 

Alternativet skal konkludere i forhold til om  eksisterende tomt for Sunnland skole kan fristilles til 

annet formål.  

Fig. 10 viser alternativ med ny barne- og ungdomsskole med flerbrukshall på eksisterende tomt 

for barneskole. Helsehus på tomt for helsehus. 
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3	 UTREDNINGSTEMAER 

Utfordringer som må hensyntas innen planområdet skal utredes tematisk som del av KU.   

Dette gjelder:  

• Forurenset grunn, miljøgeologi. Avfallsfyllinga skal undersøkes for eksakt avgrensning og for 

utbredelse av deponigass. 

• Støyplager. Deler av tomta ligger i rød støysone. Det skal avklares hvordan dette håndteres i 

det videre arbeid. 

• Støvplager. Beregning av luftsonekart fra vegtrafikk.  

• Geoteknikk. Utredningen skal avklare geotekniske forhold på tomta 

• Mulig våpendeponi. Restriksjonsområde og tilhørende reguleringsbestemmelse om 

aktsomhet ved graving.  

• Trafikk. Dagens vegsystem og trafikksituasjon omkring planområdet kartlegges. 

• Veg. Vurdere atkomst for kjørende, syklende og gående slik at sikt- og sporingsforhold blir 

ivaretatt. 

• Fredlybekken. Åpen eller lukket bekk, valg av trasè for spillvann og evt. overvann  over 

planområdet med tilhørende konsekvenser for byggbart areal. 

• Arealbehov/ kapasitet. Det ligger restriksjoner på tomta som begrenser byggeområdet. 

• Sunnlandtomta. Som del av arealutredningen skal det konkluderes på om Sunnlandtomta 

kan frigis. 

• Ny bebyggelsesstruktur. Analyse av områdets eksisterende premisser og viktige akser, samt 

være med å bygge opp under fremtidig kvartalsstruktur 

• Barn- og unges oppvekstvilkår. Punktet vil sammenstille resultater fra de andre 

utredningstemaene og gi en oppsummert vurdering av tomtas beskaffenhet i forhold til barn 

og unges oppvekstvilkår. 
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Fig 11: viser eksterne faktorer som må hensyntas i planområdet og mulig byggeområde.  
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3.1	 Tema 

Tabellen under viser utredningstemaer som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen. 

Øvrige tema, nødvendige for å belyse saken tilstrekkelig, skal utredes og belyses i 

planbeskrivelsen. Kommunens mal for planbeskrivelse skal benyttes.  

Utredningstema Utredningsbehov Metode

Premisser for planområdet Sammenfatte overordnede 
føringer for området

Politiske vedtak og resultat fra 
mulighetsstudiet, informasjon 
om nullvekstmålet. 
Sammenfattes i tekst.

Forurenset grunn, 
miljøgeologi

1. Restriksjoner for bruk av del 
av planområdet med antatt 
deponi ("sikker avgrensning"). 
2. Behov for sikringstiltak mht. 
deponigass ("tilstrekkelig 
utlufting"). 
3. Utfordringer knyttet til 
graving, håndtering og 
disponering av forurensede/
avfallsholdige masser.

Det foretas grunnboringer for 
å bedre kunne avgrense 
avfallsdeponiet, både når det 
gjelder utstrekning og 
mektighet ( i randsonen). 
Gassmålinger utføres i alle 
borehull for å undersøke 
spredning av deponigass.  
Resultater fra undersøkelsene 
(de som er utført tidligere, 
samt nye undersøkelser 
2017), presenteres samlet i en 
miljøgeologisk rapport. I 
rapporten vil ny antatt 
utbredelse av deponiet 
skisseres.  
Forurensningstilstanden i 
jordmassene vil bli vurdert ut i 
fra Miljødirektoratets veileder 
TA-2553/2009 (Helsebaserte 
tilstandsklasser for forurenset 
grunn). 
Aktuelle sikringstiltak mot 
gassinntrengigng skisseres i 
rapporten. Det legges vekt på 
å finne robuste tiltak med lite 
drifts- og vedlikeholdsbehov. 
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Støyplager Støyforholdene på tomten er 
bestemt av til dels sterkt 
trafikkerte veger i området. 
Støy kartlegges med tanke på 
å finne nødvendige tiltak for å 
tilfredsstille grenseverdier i 
Kommuneplanens arealdel, 
T-1442 og Teknisk forskrift i 
Plan- og bygningsloven/NS 
8175 defineres. Det er ikke 
behov for å vurdere 0-
alternativet. Kun alternativ 1 
vurderes.

På grunnlag av fremskrevet 
trafikkgrunnlag utarbeides det 
støysonekart. Det utføres 
beregninger for å definere 
hvilke tiltak som er 
nødvendige for å få 
tilfredsstillende utendørs 
støyforhold på skoletomta. 
Konsekvens for støy pga. 
fartsreduksjon i 
Bratsbergvegen vurderes og 
ved tilstrekkelig effekt tilrådes 
dette..

Støvplager, luftforurensning I hht Miljøenhetes faktaark nr. 
38 ”Miljøkrav for barnehager 
og skoler - ytre miljø” må lokal 
luftkvalitet mht. svevestøv og 
Nitrogendioksid kartlegges. 
Krav til grenseverdier er 
spesifisert i 
Forurensningsforskriftens kap. 
7.

Beregninger av luftsonekart 
fra vegtrafikk med modellen 
MISKAM i verktøyet Sounplan 
Air. Luftsonekart blir beregnet 
for å dekke krav til utregning 
for nitrogenoksider og 
svevestøv satt av 
Miljøenheten, retningslinjen 
T-1520 og 
forurensningsforskriftens kap. 
7.  
Beskrive aktuelle tiltak for å 
minimere luftforurensning 
under anleggsperioden.

Geoteknikk Rasfare er avklart gjennom 
ferdigstilt utredning 
«Kvikkleiresone Hoeggen». 
Utredningen skal avklare 
geotekniske forhold på tomta 
mht. mulig dybde kjellere/ 
fundamenteringsforhold, antall 
etasjer samt stabilitetsforhold 
ved helsehustomta.

De geotekniske utredningene 
baseres på eksisterende 
datagrunnlag/rapporter, 
supplert med opplysninger fra 
den miljøgeologiske 
grunnundersøkelsen 
(fyllingsutbredelse, original 
grunn, etc.) og supplerende 
geotekniske undersøkelser på 
skoletomta. På helsehustomta 
vurderes tidligere 
undersøkelser som 
tilstrekkelig for 
reguleringsplanen.

Mulig våpendeponi Eksakt plassering avklares og 
hvordan man skal forholde seg 
til dette ved arbeider på tomta.

Avklaring fra forrige runde 
med restriksjonsområde og 
tilhørende 
reguleringsbestemmelse om 
aktsomhet ved graving 
videreføres.
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Trafikk Det må utarbeides en 
trafikkanalyse som blant annet 
viser hvordan atkomst for ulike 
trafikantgrupper skal foregå, 
og redegjør for hvilke mengder 
som forventes å ankomme 
med de ulike transportmidlene, 
og behov for eventuelle 
trafikksikkerhetstiltak. 

Vurdering av tilrettelegging for 
reisende, omstigningspunkt, 
hovedsykkelruter

Dagens vegsystem og 
trafikksituasjon omkring 
planområdet kartlegges. 
Arbeidet baseres på 
eksisterende materiale som 
tidligere utredninger, kart, 
trafikktall og ulykkestall samt 
befaring. Dersom tilgjengelige 
trafikktall ikke er tilstrekkelig, 
foretas supplerende tellinger. 
Det legges vekt på å avdekke 
"farlige punkter" i tilknytning 
til dagens skoleveger i 
vegnettet rundt skolen. 
Tiltakets virkning på 
trafikksituasjonen vurderes for 
alle trafikantgrupper.

Veg Vurdere atkomst for kjørende, 
syklende og gående slik at sikt- 
og sporingsforhold blir 
ivaretatt. Det må tilrettelegges 
for atkomst/ tilkomst for 
renovasjonsbiler. I tillegg må 
det vurderes om det skal være 
egne områder for hente- 
bringetjeneste for å unngå at 
biler parkeres langs 
eksisterende veg og dermed 
skaper trafikkfarlige 
situasjoner. Atkomst til 
parkeringskjeller må vurderes 
samt parkeringsplasser på 
bakkeplan.

Befaring. Løsninger fra ARK. 
vurderes på grunnlag av 
kartdata og evt. 
terrengmodell. Innspill til 
løsning. Sporingsanalyse og 
siktkontroll.
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Fredlybekken Trasè for spillvannsledning over 
skoletomta legger sterke 
føringer for byggbart areal. 
Ledning for spillvann, Ø=500 
mm,  kan i utgangspunktet 
ikke overbygges, og krever 
byggegrense til hver side for 
tilkomst til vedlikehold. 
Ledning må legges på fast 
grunn pga fare for 
setningsskader og kontroll på 
fallforhold. Dersom 
Fredlybekken legges i rør må 
også ledning for overvann, 
Ø=2000 mm, gå over tomta 
med tilhørende krav til 
byggegrenser og internt krav til 
avstand mellom ledning for 
spillvann og overvann. 

Alternativer med tilhørende 
arealmessige konsekvenser for 
skoletomta utredes. 
Konsekvenser for miljø og 
samfunn i forhold til 
bekkeåpning kontra bekk i rør 
beskrives. Det tas 
utgangspunkt i utarbeidet 
forprosjekt for Fredlybekken 
med tilhørende suppleringer.

Arealbehov/ kapasitet Tomta skal fortettes med to 
nye funksjoner, og det skal 
utredes om den er romslig nok. 
Funksjonelle krav som skal 
utredes er krav til tilstrekkelige 
uteoppholdsareal av god 
kvalitet, sol-skyggeforhold, 
tilfredsstillende atkomst, 
hensynet til omgivelser og 
hovedorganisering av skoler, 
flerbrukshall og helsehus. 
Avklaringen om evt. åpning av 
Fredlybekken i grøntdrag nord i 
området.  

Arealbehov vil etterprøves i 
ulike alternative skisser til 
utbyggingsplaner. Det skal 
redegjøres for hvordan riving 
eller bevaring av antikvarisk 
bebyggelse påvirker areal og 
kapasitet.

Sunnlandtomta Fremtidig bruk, behovet for 
tilgjengelig uteareal for den 
offentlige tjenesteytingen i 
området og mulige 
sammenhenger og sambruk av 
areal med eventuell fremtidig 
offentlig tjenesteyting.

Resultat av utredning 
arealbehov/ kapasitet vil 
avklare hvordan Sunnland-
tomta kan disponeres.
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Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jfr. ny KU forskrift § 21). Tabellen oppsummerer 

hovedproblemstillinger. 

Andre tema som skal behandles i planbeskrivelse og ROS-analyse er : 

• Kulturminner, bevaring eller riving med tilhørende vilkår. Det ligger tre verneverdige bygg 

innen planområdet (gulskolen, gymsalen og murbygningen). Fra Byantikvaren ligger det som 

en premiss at gulskolen skal bevares i det videre arbeidet. Dersom det er mulig vil en flytting 

innen planområdet kunne aksepteres. 

• Varelevering av renovasjon. For skole må det etableres ni nedgravde containere dersom 

denne løsningen velges. Vareleveringsatkomst og renovasjonsløsning bør skilles fra skolenes 

atkomst. Trafikksikkerhet er viktig, og kjøremønster må vises. For helsehus ønskes avfallsug. 

Det må vurderes om skoler og flerbrukshall skal knyttes på samme anlegg. 

• Vann- og avløp. Løsning for vann- og avløp må ses i sammenheng med evt. åpning av 

Fredlybekken med tilhørende valg av trasè for spillvanns- og evt. overvannsledning. Behov for 

fordrøyning av overflatevann må avklares. Det må avklares at vannforsyningen er tilstrekkelig 

til sprinkleranlegg. 

• Grønnstruktur. Det er viktig å ivareta grønnstruktur både nedenfor og ovenfor planområdet, 

Arealet nord på tomten bør reguleres som grønnstruktur i sin helhet. 

Ny bebyggelsesstruktur Analyse av områdets 
eksisterende premisser og 
viktige akser, samt være med å 
bygge opp under fremtidig 
kvartalsstruktur og legge til 
rette for at Sluppen kan styrkes 
som et sentrumsnært 
byområde det er lett å gå og 
sykle i.

Bruk av bygningsmasse som 
støyskjerming for uteareal, 
understreke gatestruktur og 
tilrettelegge for 
gangforbindelser.

Barn og unges 
oppvekstvilkår 

Arealbehov, behov for 
erstatningsareal, 
miljøpåkjenninger som støv, 
støy, gass samt trafikksituasjon 
i forhold til skoleveg. Det må 
redegjøres for hvor mange nye 
skoleplasser det legges til rette 
for, skolekrets, og om dette 
inkluderer nye boliger i 
sentrumsområdet på Sluppen. 

Punktet vil sammenstille 
resultater fra de andre 
utredningstemaene og gi en 
oppsummert vurdering av 
tomtas beskaffenhet i forhold 
til barn og unges 
oppvekstvilkår. Barnas 
representant vil være 
samarbeidspart. Det er gjort 
barnetråkkregistreringer for 
området i 2013.
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• Omstigningspunkt. Det skal etableres omstigningspunkt for lokalbusser mellom de to 

rundkjøringene i Bratsbergveien.  

• Parkering. Planområdet ligger i midtre sone for parkering. Sett i lys av knapt uteareal til skole, 

bør bakkeparkering og bilkjøring begrenses i størst mulig grad. Det må tilrettelegges for 

tilstrekkelig sykkelparkering i planen. Parkering for Helsehuset må imidlertid dekkes iht. 

kommunens norm. Dette må løses  som en kombinasjon av bakkeparkering og 

parkeringskjeller. 

• Gang- og sykkelveg og snarveger. Hovedsykkelruter og mulige snarveger  

3.2	 Behandling av alternativer 

På bakgrunn av KU skal det tas stilling til hvordan ny bebyggelsen stadfestes i reguleringsplan. 

3.3	 ROS 

ROS-analyse skal utarbeides. Aktuelle tema avklart i oppstartsmøte er: 

• masseras/ skred         

• elveflom 

• kulturminner 

• samlokalisering av skoler 

• rekreasjonsområder 

• permanent forurensning, luft og pga. fylling. 

• støy, støv og trafikk 

• forurenset grunn, avfallsdeponi 

• ulykker med gående og syklende 

• våpendeponi 

• risiko og sårbarhet knyttet til klimaendringer 

Det skal i tillegg fokuseres på «nullvekstmålet». 
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4	 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1	 Prosess og frister 

Saksgangen er som følger: 

• Planprogram fastsettes av kommunen. 

• Det vil bli holdt samråd med offentlige myndigheter/ etater gruppevis. Dette styres av 

forslagsstiller i samarbeid med kommunen. 

• Møte med Nidarvoll og Sunnland skole, Nidarvoll helsehus. 

• Behov for åpent informasjonsmøte vurderes. 

• Planforslag og konsekvensutredning utarbeides vår 2018. Planforslag og 

konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. 

• Komplett planforslag oversendes Trondheim kommune høst 2018. 

• Behandling av private reguleringsplanforslag - 1. gangs behandling. 

• Behandling av reguleringsplanforslag - høring. 

• Åpent informasjonsmøte skal holdes i forbindelse med offentlig ettersyn. 

• Behandling av reguleringsplanforslag - 2. gangs behandling. 

• Vedtak av reguleringsplan vår 2019.
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