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Industriparken, Forsøkslia 9, tilbakemelding etter oppstartsmøte  

Anbefaling om oppstart av privat planarbeid  

 
Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 22.12.2020 og til møte med kommunen 26.1.2021.  Planarbeidet 
gjelder Forsøkslia 9, også kalt Industriparken.  
 

 
Planområdet i Forsøkslia 9 er markert på kartet. 
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Plankonsulent er:  
- Sverre Andreassen, Eggen arkitekter AS, 95 83 40 38, sa@eggen-arkitekter.no  

Forslagstiller er: 
- Berit Ianssen, IndustriParken Eiendom AS, Forsøkslia 9L, 7028 Trondheim, 411 73 342, 

berit@industriparken.no  
 
Kontaktpersoner på byplankontoret er: 

- Trine Gjessen, 48 11 97 21, trine.gjessen@trondheim.kommune.no  
- Silje Meslo Lien, 72 54 27 22, silje.meslo.lien@trondheim.kommune.no   

 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle industriområdet og å utbedre vegen og 
trafikksikkerheten i området. I tillegg skal grøntdraget langs Leirelva styrkes.  
 
Forholdet til overordnet plan 
En mindre del av planforslaget er ikke i samsvar med formål i KPA. Her foreslås et bytte mellom to 
arealformål i KPA (se figur under). Det gjelder et areal som er gult i KPA, men som består av skog 
og et areal som er grønt i KPA, men som i dag benyttes til parkering. Formålsbyttet samsvarer med 
dagens bruk av arealet og er bedre tilpasset hensynssone bevaring naturmiljø (økologisk korridor/ 
viltkorridor mellom Bymarka og Estenstadmarka). De andre forholdene ved planforslaget er i 
samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. 
 

    
Planforslaget foreslår å bytte om to areal-formål i KPA (bolig og grønnstruktur).  
 
Viktige utfordringer i planområdet 
Det er mye som skal få plass i en smal elvedal – kjøreveg, sykkelveg, gangveg/turveg, samt 
grønnstruktur. For å få til gode løsninger er det viktig å se ting i sammenheng, både innenfor 
planområdet og oppover/nedover elvedalen. Foreslåtte løsninger må kunne videreføres og koble 
seg til andre pågående planer/prosjekt på en god måte. 
   
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan  
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet.  
 
Utvide planområdet 
Vi anbefaler å utvide planområdet slik at det også omfatter: 

mailto:berit@industriparken.no
mailto:trine.gjessen@trondheim.kommune.no
mailto:silje.meslo.lien@trondheim.kommune.no
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- Begge endringer i arealformål i KPA (gult til grønt og grønt til gult) 
- Bussholdeplass og adkomst til denne 
- Vegen mot nordvest, forbi der vegen deler seg og Buengvegen svinger av fra Forsøkslia. 

 
Det kan også være hensiktsmessig å regulere hele bygningsmassen med tanke på framtidige 
utvidelser, men det er opp til dere hva dere ønsker.  
 

  
 
Geoteknikk/grunnforhold 
Kommunen har ikke kjennskap til at det er kvikkleire på selve eiendommen. Det er jevnt over 
grunt til fjell på selve tomta, og løsmassene er noe varierende, men stort sett fast. Vi anbefaler at 
det blir utført en orienterende grunnundersøkelse. Det er noe kvikkleire i området rundt tomta.  
 
VA 
Eksisterende ledninger må bygges om. Det må utarbeides en VA-plan og bestemmelsene må ha 
krav til teknisk plangodkjenning. Se vedlegg om VA for utdypende kommentarer. 
 
Barn og unge 
Det er mange gående og syklende som ferdes langs området. De trafikale forhold og eventuelle 
konsekvenser for myke trafikanter må belyses tilstrekkelig, også i plan for bygge- og 
anleggsfase/rigg.  
 
Økologisk korridor og turveg 
Leirelva og grøntdraget er registrert som regionalt viktig både med tanke på naturtype og som 
viltkoridor. Elveskråningen og den økologiske korridoren må derfor ivaretas og bør ikke berøres.  
Det er ønskelig med turveg langs Leirelva på sikt, og det fint om planarbeidet legger til rette for 
det. For å ivareta den økologiske korridoren frarådes det at turveien etableres helt nede ved elva 
på partiet fra Forsøkslia og opp mot barnehagen ved Damlia. Grønne arealer som skal overtas av 
kommunen skal teknisk plangodkjennes. 
 
Leirelva 
Leirelva er det største sidevassdraget til Nidelva og er et svært viktig gyte- og oppvekstområde for 
sjøørretbestanden i Nidelva. Leirelva er også et viktig gyteområde for laks.  
NVE planlegger sikringstiltak mot ras i en sidebekk ved Romolslia. Dette må sees i 
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sammenheng med denne planen. Miljøenheten har kommet med anbefalinger til dette 
tiltaket som kan være til nytte for planen også.  
 
Anbefalinger til sikringstiltaket: 
1. Tiltaket må ikke gjennomføres i gyteperioden og så lenge egg/rogn ligger i 
elvegrusen (dvs. unngå perioden medio september til medio juni). 
2. Sikre frie vandringsveier for fisk under og etter anleggsperioden. 
3. Minst mulig fjerning av vegetasjon og røtter, særlig nær elvekanten. 
4. Avbøtende tiltak etter tiltaket er ferdig med utlegging av gytegrus på en 
større strekning fra tiltaksområdet og nedstrøms (avklares med Miljøenheten, 
Trondheim kommune). 
5. Oppfølgende elfiskeundersøkelser for å evaluere effekter av avbøtende tiltak 
(avklares med Miljøenheten, Trondheim kommune). 
 
Klima 
Trondheim kommunen har vedtatt storbyerklæringen med en målsetting om at hele byens bygg- 
og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2030. Plan for beskyttelse mot ulemper i bygge- 
og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Denne planen bør også inneholde en 
beskrivelse av klimagassutslipp knyttet anleggsvirksomhet og massetransport.  
 
Forurenset grunn 
Planområdet omfatter en industritomt, det må undersøkes om grunnen er forurenset. 
 
Nabovirkninger 
Kommunen har over år mottatt mange klager på støy og lukt fra ulike virksomheter samt 
forsøpling av området.  Det må i bestemmelsene sikres at krav til støy fra tekniske anlegg og 
driftstider overholdes. 
 
Renovasjon 
Løsningen kan være som i dag. Bør ta med bestemmelse om teknisk plangodkjenning. 
 
Samferdsel 
Miljøpakken har nylig satt i gang planlegging av bedre sykkeltilbud i Forsøkslia, og de er orientert 
om planarbeidet som er i gang i Forsøkslia 9. Sykkelveg og turveg med vinterbrøyting kan være en 
god løsning.  
 
Kommunalteknikk planlegger å utbedre kryssløsningen i Forsøkslia - Romolslia.  
 
Planforslaget må ikke være til hinder for eventuell gjennomføring av vegforbindelse i Forsøkslia i 
gjeldende reguleringsplan fra 1999. Denne løsningen ligger også i KPA. Det vil si at planforslaget 
ikke skal hindre en mulig framtidig forbedret kjøreveg mellom Bjørndalen og Byåsen. 
 
Frisikt i alle avkjørsler må ivaretas. Adkomsten som er vist i svingen ser noe problematisk ut med 
tanke på nok sikt.  
 
Sykkelparkering er ikke vist. Det bør tilrettelegges for god sykkelparkering. 
 



Side 5 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Byplankontoret 

Vår referanse 
20/57012 

Vår dato 
18.02.2021 

  
27321/21

Krav til komplett planmateriale 
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-og-
eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/ samt vedlagte liste med krav til komplett 
materiale. Fristen begynner ikke å løpe før det er levert materiale i samsvar med kravene i listen.   
 
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 
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder ikke for dette planarbeidet.  
 
Planbeskrivelsen 
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.  
 
Nullvekstmålet for personbiltransport må svares ut. 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 kollektivtransport. Det er derfor viktig å finne løsninger i planforslaget som bidrar til å nå 
nullvekstmålet for personbiltransport.  
 
Gi en kort begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn og 
miljø, herunder folkehelseperspektivet. 
 
Ved regulering av veger skal det utredes hvor mye areal som trengs til skråning/fylling og 
midlertidig anleggsområde. Dette må sikres i planen. Kommunen oppfordrer til massebalanse og 
gjenbruk av masser innenfor planområdet.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen skal omfatte 
følgende tema: 

 Støy fra vegtrafikk 
 Trafikksikkerhet 
 Naturinteresser 
 Elveflom 
 Grunnforhold 
 Forurensning 

o Forurenset grunn 
o Forurensning i lufta (lukt) 
o Støy fra virksomheten 

 
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen. 
 
Illustrasjoner og samsvar i materialet 
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Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for plansaker, som finnes her: 
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-
2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf 
 
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plankart og 
bestemmelser. 
 
Varsling av oppstart og samarbeid 
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.  
 
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. Vi deltar gjerne i et begrenset antall møter underveis i arbeidet med planforslaget. 
 
Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide planen i mer enn ett år, vil saken bli avsluttet 
og planomrisset som ligger i kommunens kartløsning blir fjernet. Det vil bli gitt skriftlig beskjed før 
saken avsluttes. Eventuell ny henvendelse i saken etter dette vil da bli registrert som en ny sak. 
 
Behandlingsfrist og gebyr 
Det er enighet om at 12 ukers fristen skal gjelde. Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til 
forslagstiller i samsvar med kommunens gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt 
oppstartsmøte og etter førstegangsbehandling av planforslaget. 
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Trine Gjessen 
saksbehandler 
 
Silje Meslo Lien 
medsaksbehandler 
 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Planinitiativ 
Planomriss på kart i målestokk 1:1000 
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse 
Adresseliste for samrådsparter  
Utfylt liste med krav til komplett materiale  
VA-anbefalinger 
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Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune  
Statsforvalteren i Trøndelag 


