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Forslag til vedtak:  
Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker anbefaler at Mulighetsstudie Tiller øst, sist revidert og datert 
21.06.07, legges til grunn for videre reguleringsplanlegging innenfor studieområdet, avgrenset av Harald 
Torps veg og Tillerringen. 
 
Prinsipper beskrevet i denne saken skal legges til grunn for videre utvikling og reguleringsplanlegging 
innenfor området. 
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Sammendrag og sakens kjerne  
I denne saken inviteres det til å ta stilling til prinsipper for utvikling og utbygging av området kalt Tiller øst, 
avgrenset av Harald Torps veg og Tillerringen. Mulighetsstudien er utarbeidet på oppdrag fra Trondheim 
kommune ved Trondheim byteknikk, i samarbeid med representanter for enkelte av grunneierne. Området 
som omfattes av mulighetsstudien er i hovedsak uregulert, og vist som tettbebyggelse og LNF-område i 
gjeldende arealdel. I forslag til ny arealdel er hele arealet foreslått som tettbebyggelse, i tråd med 
kommuneplanmelding om langsiktig byvekst og jordvern. Mulighetsstudien belyser ulike forhold i 
eksisterende situasjon, stedets eksisterende karakter og verdier, og den viser prinsipper for utvikling som 
områdeinndeling, utbyggingspotensial, atkomster og offentlig infrastruktur. 
 
Mulighetsstudien vil være et førende dokument om prinsipper for utvikling. De overordnede prinsippene fra 
Tiller/Heimdalsbyens strukturer er forsøkt videreført inn i studieområdet. Studien skal erstatte behovet for 
en større flatereguleringsplan. De viktigste utfordringene ved en utvikling av området er knyttet til 
utnyttelsesgrad, geotekniske forhold, byggehøyder og kostnadsdeling vedrørende offentlig infrastruktur.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at mulighetsstudien med vedlegg legges til grunn for videre reguleringsplanlegging 
innenfor studieområdet og at prinsippene beskrevet i avsluttende avsnitt legges til grunn for videre utvikling 
av Tiller Øst. 
 
Bakgrunn 
Mulighetsstudien er utarbeidet av Hartmann as på oppdrag fra Trondheim kommune ved Trondheim 
byteknikk. Mulighetstudien omfatter en studie av området Tiller Øst og viser mulig utviklingsprinsipp for 
hele området innenfor Harald Torps veg - Tillerringen, med vekt på overordnede sammenhenger og 
prinsipper.  
 
Målsettingen for mulighetsstudien var i utgangspunktet å utarbeide et grunnlag for flateregulering av det 
området innenfor Tillerringen som er vedtatt som utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel. 
Trondheim byteknikk, Skanska Bolig as, Sivilingeniør Godhavn as og Studio 4 arkitekter as gikk sammen 
for å utarbeide en felles plan for de aktuelle eiendommene. Etter ønske fra plan- og bygningsenheten i 2005 
ble studieområdet utvidet slik at mulighetsstudien også omfattet hele arealet mellom Tillerringen og Harald 
Torps veg. De sistnevnte delene av området er vist som LNF i gjeldende arealdel. Kommuneplanmelding 
Langsiktig byvekst og jordvern, vedtatt i Bystyret 26.05.05, sak 70/05, viser disse områdene som B-
områder, ”potensielle utbyggingsområder som skal vurderes ved første rullering av arealdelen”. I forslag til 
arealdel som har vært på høring våren 07, er området vist som framtidig tettbebyggelse.  
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Grunneiere i området 
Gnr/bnr Areal Eiendommens 

navn/adresse 
Hjemmelshaver Representant for 

hjemmelshaver 
Status i kommune-
planens arealdel 

323/528 6,3  Trondheim kommune TK LNF-område 
323/3 50,6 Sjetnan øvre Grim Skjetne  LNF-område 
324/1 149,8 Sjetnan nedre Andreas Rimol (Skanska as) Boligbebyggelse/ LNF 
324/3 29,0 Heimstad Helge Magnar Løkås Godhavn as Boligbebyggelse 
325/3 20,9 Hårstad Minde Berit Hernes Studio 4 as Boligbebyggelse 
325/64 1,9 Hårstad Minde Berit Hernes Studio 4 as Boligbebyggelse 
324/5 21,5  Berit Hernes Studio 4 as Boligbebyggelse 
324/2 14,2  John Skjetne  LNF-område 
323/4 31,6  Bjørn Skjetneli  LNF-område 
 
Hjemmelshaverne for følgende eiendommer har ikke hatt representanter som har deltatt i utarbeidelsen av 
mulighetsstudien: 323/3, 324/1, 324/2 og 323/4. 
 
Rådmannen har i ettertid akseptert at det ikke utarbeides en flatereguleringsplan for hele området slik 
mulighetsstudien anbefaler, men detaljerte reguleringsplaner for de enkelte delfelt. Det har derfor vært 
nødvendig å supplere mulighetsstudien, slik at den til en viss grad kan erstatte en flatereguleringsplan og 
være et verktøy for utarbeidelse av reguleringsplaner innenfor området.  
 
Mulighetsstudien belyser blant annet eksisterende situasjon, landskap, grønnstruktur, vurdering av 
planforhold og prosess, vurdering av boligbehov og markedssituasjon, boligtyper og utbyggingspotensial, 
trafikksystem, teknisk infrastruktur som VA og energi og sosial infrastruktur som skole og barnehage. 
 
Arbeidet med mulighetsstudien har hovedsaklig blitt utført som en intern prosess, i tråd med intensjonene til 
oppdragsgiver og eierne/utviklerne. Behovet har vært å få en konkretisering av muligheter og mulige verdier 
før videreføring i en åpen og formell planprosess. Byteknikk som oppdragsgiver har hatt løpende 
samarbeid med byplankontoret om innholdet i studien, og det er innhentet informasjon fra følgende 
enheter/aktører: kommunaldirektør for helse og velferd, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, 
kommunaldirektør for kultur (idrett), miljøenheten, boligenheten, byantikvaren, barnas representant i 
bygningsrådet og Trondheim energiverk. 
 
Rambøll Norge as har utført foreløpige geotekniske vurderinger på deler av området, og har gjort 
overvannsberegninger. Nylander Næringsmegling AS ved Knut Efskin har vært konsultert vedrørende 
markedssituasjonen og behov. 
 
Beskrivelse 
Eksisterende situasjon 
Området er til sammen ca 325 da og utgjør en del av et sammenhengende jordbrukslandskap/ 
kulturlandskap øst for Tiller. Området har god tilgjengelighet til, og er godt utbygd med lokalt tjenestetilbud 
i Tillerbyen. Området ligger ca. 1,5 km fra E6. Adkomst fra E6 kan gjøres langs Østre Rosten fra 
Sandmoenkrysset (sørfra) eller Tonstadkrysset (nordfra), eller direkte fra E6 (vestfra) via John Aaes veg. 
Området består av dyrket mark, skog, myr og gårdsanlegg. Mot sør og øst ligger et sammenhengende 
kulturlandskap med utsikt til Vassfjellet. Det er ikke vesentlige landbruksinteresser innenfor Tillerringen, og 
det er heller ikke registrert interesser mht biologisk mangfold. Deler av området har tidligere blitt benyttet til 
grustak. Grustakene er i ettertid gjenfylt. Det er god offentlig kommunikasjon i området langs Harald Torps 
veg, med 2-4 avganger i timen i begge retninger. 
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Antikvarisk verdi 
Byantikvaren har registrert bygninger med en viss bevaringsverdi (verdi c) på alle gårdsanleggene i 
studieområdet. Anleggene er i forskjellig tilstand, og nærmere tilstandsvurdering av de enkelte bygningene 
er ikke gjort i mulighetsstudien.  
 
Geoteknikk 
Det er foretatt uttak av masse og utført fyllingsarbeider innen studieområdet. 
Det er deponert store mengder fyllmasser av mindre god kvalitet og området må betraktes som geoteknisk 
vanskelig. Spesielt gjelder dette sentrale deler mot nord der det tidligere er drevet masseuttak. Dette 
området synes bare å være aktuelt for tyngre, konsentrert bebyggelse, hvor store 
fundamenteringskostnader kan fordeles på mange enheter. Den sørlige delen, hvor fyllingene i hovedsak 
menes å være 
utlagt oppå originalt terreng, er bedre egnet geoteknisk, men grunnforholdene vil medføre noe ekstra 
utbyggingskostnad. Uten mer kartlegging av massekvaliteten er det vanskelig å si sikkert om det må 
masseutskiftes for veger og ledninger, men på det grunnlaget som foreligger nå, kan ikke dette utelukkes. 
Kostnadene med masseutskifting er usikre, siden det foreligger en viss mulighet for at fyllingstykkelsen 
stedvis kan være større enn det en har oversikt over i dag. 
 
Skolekapasitet 
Samlet barneskolekapasitet på Tiller er ganske god. Det gjelder også de tre skoleanleggene som ligger 
nærmest studieområdet: Tonstad, Rosten og Hårstad. Rosten skole er for tiden ikke i bruk som 
barneskole, men vil kunne gjenåpnes til det formålet ved behov. Prognosene for befolkningsutvikling viser 
at man ved en utbyggingstakt som ved scenario A (fortetting/ byomforming) sannsynligvis vil kunne 
håndtere behovet for barneskoleplasser uten ytterligere kapasitetsøkning ved disse tre skolene. Dersom 
utbyggingen skjer raskere (scenario B), vil det kunne oppstå kapasitetsproblemer i løpet av planperioden. 
Ungdomsskolekapasiteten ligger an til å være tilstrekkelig gjennom hele planperioden med begge 
utbygginsscenariene. 
 
For utdypende beskrivelser og beskrivelse av andre forhold vises det til mulighetsstudien. 
 
 
Forslag til utvikling  
Bebyggelse 
Områdets utviklingspotensiale er stort. Beregninger gjort i mulighetsstudien, med utgangspunkt i 
arealomfang og en tetthet på 3-4 boliger pr dekar, viser mulighet for 900-1200 boenheter, fordelt på 9 
delområder/felt. Boligprogram 2005-2008 angir et noe lavere boligantall for de sørveslige deler av området 
enn det studien anslår. Rådmannen antar at det reelle totale antallet nye boliger kommer til å ligge godt 
under 1000 enheter, når det er tatt hensyn til terreng, grunnforhold og infrastruktur, og tilpasning til 
omgivelsene. Området kan utvikles til et attraktivt boligmiljø i tråd med stedlige kvaliteter og kommunale 
overordnede planer og føringer, med hensyn til mengde boliger, variert bebyggelsesmønster, ivaretakelse 
av landskap, kulturminner og grønnstruktur, offentlig og privat infrastruktur, trafikksikkerhet og universell 
utforming. Området har mulighet for etappevis utbygging og kan utvikles med forskjellig boligtyper og 
tetthet. Det anbefales ikke større næringsvirksomhet innenfor studieområdet. 
 
Trondheim kommune ønsker å være en pådriver i arbeidet med å redusere energiforbruk og 
klimagassutslipp. Rådmannen vil oppfordre til at området Tiller øst utvikles til et lavenergiområde, og at 
utbyggere tar i bruk forskrifter med nye energikrav og at det søkes å utvikle lavenergiboliger. Området 
ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og boliger skal derfor tilknyttes fjernvarmenettet. 
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Offentlig og teknisk infrastruktur  
Atkomsten til studieområdet skjer fra de offentlige vegene Harald Torps veg og Tillerringen, som 
forutsettes oppgradert til samleveg med dertil standard. Atkomstene til hvert felt skjer fra disse 
samlevegene, slik at det ikke blir gjennomgangstrafikk innenfor studieområdet. Offentlige gang- og 
/sykkelveger forutsettes bygd langs samlevegene og sentralt gjennom området. Det etableres to offentlige 
grønnstrukturtraséer i østvest retning på tvers av området, i forlengelsen av allerede vedtatte og 
eksisterende traséer vest for studieområdet. Det etableres en trasé i nordsørretning sentralt i området. 
Tilsvarende traséer vest for studieområdet brukes hyppig til lek og friluftsliv, og det er derfor viktig å 
videreføre grønnstrukturen. Disse områdene som ikke skal bebygges er forsøkt plassert der 
grunnforholdene er usikre, og hvor det er mindre egnet for bebyggelse. Større felles uterom, lekeplasser og 
ballfelt anbefales plassert i tilknytning til den offentlige grønnstrukturen sentralt i området, i tillegg til at det 
må fordeles felles uterom internt i de ulike utbyggingsfeltene. Størrelse og endelig omfang må beregnes 
basert på gjeldene vedtekt og på faktisk antall boenheter. 
 
Spillvann og overvann: Området todeles med hensyn til løsning. Den vestlige delen har fallforhold som tilsier 
at avløp med selvfall som knyttes til eksisterende ledninger i/ved Harald Torps veg. Den østlige delen får 
avløp som knyttes til ledning ved Kvetabekken. Trondheim byteknikk vil utarbeide forprosjekt for 
utbygging av ledningssystemene, som legges til grunn for utbygging av de enkelte områdene. 
 
Håndtering av geoteknikk 
Geotekniske forhold er en utfordring på grunn av flere masseuttak og fyllinger i området. En utvikling av 
området vil kreve god planlegging i forhold til de geotekniske forholdene på stedet. Det er ikke utarbeidet 
strategier for håndtering av geoteknikk og problemstillinger knyttet til dette. Det vil derfor medføre en viss 
usikkerhet om utbyggingsmuligheter og konsekvenser av utbygging for deler av studieområdet. Muligheten 
for fremføring av veger og ledningsanlegg over fyllingene må vurderes nærmere. Det må en mer detaljert 
kartlegging til for å få oversikt over behov for massekvalitet og eventuelt masseutskifting og konsekvensene 
av en eventuell utskiftning. Dersom det viser seg at masse må ut eller skiftes, vil det kunne medføre endrede 
terrenghøyder for bebyggelse og infrastruktur. Før utbygging av feltene B5, 7 og 8, vist på geoteknisk kart 
datert 23.01.07, må det foretas en detaljert kartlegging av massene. Det må dokumenteres at grunnen er 
byggbar og det må foreslås tiltak for å sikre bebyggelse og infrastruktur, som veger og ledningsnett. Det må 
også legges fram strategier for hvordan eventuelle terrengendringer skal håndteres opp mot allerede 
planlagte og utbygde områder, og hvordan terrengendringen skal håndteres internt i de enkelte delfelt.  
 
Offentlige tjenester og sosial infrastruktur 
Idrettsanlegg: Det er registret at brukere av eksisterende anlegg i sørlige bydeler er tilfreds med de 
anleggene som foreligger, samtidig som idrettssektoren og barnas representant har kommet med innspill på 
at det er behov for en bedret kapasitet på anlegg for idrett, fysisk aktivitet og kultur, også omtalt som sosial 
infrastruktur. I Tiller og Sjetnemarka bydeler er det i dag en offentlig idrettshall, Rostenhallen. Det er 
gymsaler, men ikke idrettshaller eller flerbrukshaller i tilknytning til skoler i området. Det er også påpekt 
behov for klubblolaker. Mulighetsstudien forutsetter ikke at det avsettes arealer til et nytt idrettsanlegg. I 
tilknytning til en eventuell ny skole, må det etableres en flerbrukshall og baner med størrelse og egnethet for 
ulike typer ballspill, i tillegg til andre anlegg for lek og aktivitet. Ytterligere behov og lokalisering må foretas 
i de kommende reguleringsplaner, og det må vurderes å stille bestemmelser om rekkefølge på utbygging av 
anlegg for idrett og nye boliger. 
 
Skole: Vurderinger gjort ved rullering av kommuneplanens arealdel i 2007, anslår at det med en gradvis 
utbygging i området fram til 2020, ikke vil være behov for ny skole. Da utbyggingstakt erfaringsmessig kan 
endres og eventuelle nye nærliggende utbyggingsområder kan komme til ved kommende rulleringer av 
arealdelen, er det framtidige skolebehovet usikkert. Det er vist et mulig område for skole nordvest i 
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studieområdet. Nærmere avklaring av behov må foretas i de kommende reguleringsplaner. Det må stilles 
bestemmelser om at skolekapasitet må være dokumentert tilstrekkelig, før det tillates utbygging av nye 
boliger. 
 
Barnehage: Med en utbygging på ca 1000 boligenheter, antas det å være behov for ca 120-180 
barnehageplasser, i 2-3 barnehager. Det avsettes en barnehagetomt sørvest i studieområdet i pågående 
reguleringsplan. Ytterligere behov og lokalisering må foretas i de kommende reguleringsplaner. 
Barnehagene bør fordeles innenfor studieområdet og lokaliseres med god tilgjengelighet til offentlig vegnett, 
kollektivtransport og grønnstruktur med gode uteareal for lek og aktivitet. Det må stilles bestemmelser om 
at barnehagedekning må være dokumentert tilstrekkelig, før det tillates utbygging av nye boliger. 
 
Helse- og velferdssenter: På lang sikt kan det være aktuelt med utbygging av et helse- og velferdssenter, 
med institusjon og boliger for eldre og andre hjelpetrengende. Slike senter planlegges i dag med ca 60 
boenheter, og et bebygd areal på ca 5000 kvm. Et slikt nytt senter må ha god tilgjengelighet til offentlig 
vegnett, kollektivtransport og grønnstruktur. Behovet og eventuell lokalisering må avklares i kommende 
reguleringsplaner.  
 
Kommunale boliger: Behovet for kommunale boliger må drøftes og avklares i hver enkelt reguleringsplan. 
 
Eksisterende bygningsmasse – antikvariske verdier 
Eksisterende bygninger i studieområdet anbefales bevart. Antikvarisk verdi og spørsmål om bevaring må 
imidlertid vurderes nærmere i hver enkelt reguleringsplan.  
 
Rådmannens vurderinger og anbefalinger 
Denne saken er ikke en plansak i vanlig forstand. Den omhandler overordnede prinsipper for utvikling av et 
området som senere skal reguleres i flere reguleringsplaner av ulik størrelse i årene framover.  
 
Mulighetsstudien forholder seg til overordnede planer og tidligere vedtak, blant annet kommuneplanmelding 
om langsiktig byvekst og jordvern, område B, som skal vurderes ved første rullering av arealdelen. Studien 
har utredet på overordnet nivå de forhold rådmannen har ansett som nødvendig i denne fasen. Gjennom 
denne saken og klargjøring av prinsipper for videre regulering innen området, mener rådmannen 
mulighetsstudien vil være et tilstrekkelig godt verktøy som grunnlag for de kommende reguleringsplaner. 
 
Mulighetsstudien er delvis utarbeidet i samarbeid med representanter for enkelte grunneiere. Flere 
grunneiere har ikke vært med i arbeidet, men er orientert om det. Studien har ikke vært på høring, da den 
ikke inneholder juridiske føringer. Føringene og prinsippene som foreslås må betraktes som veiledende. De 
kommende reguleringsplaner vil utformes gjennom en åpen planprosess, i henhold til Trondheim kommunes 
veileder for utarbeidelse av private reguleringsplaner og prinsippene om medvirkning gitt i plan- og 
bygningsloven.  
 
Prinsippskisse for infrastruktur og grøntdrag viser både offentlige og felles strukturer. Utstrekningen av 
arealene som ikke ønskes bebygd, så som arealer for offentlige veger, friområder, turveger og arealer for 
lek og aktivitet, vil kunne bli gjenstand for diskusjon.  
Trondheim byteknikk har utarbeidet et forslag om utbyggingsrekkefølge som  ligger som vedlegg til 
mulighetsstudien, kalt ”Strategier og rekkefølgekrav for teknisk infrastruktur for Tiller øst”, datert 
10.05.07. Prinsippene forutsettes fulgt opp i de kommende reguleringsplaner innenfor studieområdet.  
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Konklusjoner 
Rådmannen anbefaler at Mulighetsstudie Tiller øst, sist revidert og datert 21.06.07, legges til grunn for 
videre reguleringsplanlegging innenfor studieområdet. Området er avgrenset av Harald Torps veg og 
Tillerringen. 
 
Rådmannen foreslår at følgende prinsipper skal legges til grunn for videre utvikling av området: 
 
Planutarbeidelse 
Det må utarbeides planer med en hensiktsmessig avgrensning i forhold til feltavgrensing, felles 
problemstillinger og naturlige sammenhenger. 
 
Utbyggingstetthet og art 
Området skal utvikles med høy kvalitet for boliger og naturlig tilhørende anlegg. Det forutsettes at 
bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel angående utbyggingstetthet oppfylles ved 
regulering av de enkelte delområdene. Rådmannen oppfordrer til at utbyggere tar i bruk forskrifter med nye 
energikrav og at det søkes å utvikle lavenergiboliger.  
 
Atkomst  
Atkomst til hvert delområde skal skje fra nærmeste samleveg, Harald Torps veg eller Tillerringen. Det skal 
ikke tillates gjennomkjøring gjennom studieområdet. 
 
Gang- og sykkelveger 
Det skal etableres ny gang- og sykkelveg rundt hele studieområdet og gjennom området, som vist på 
prinsippskisse for infrastruktur og grøntdrag, datert juni 2007.  
I reguleringsplan som omfatter infrastruktur/grønnstruktur kalt F4 og F7, i dokumentet ”Strategier og 
rekkefølgekrav for teknisk infrastruktur for Tiller øst”, datert 10.05.07, skal det innpasses og medtas 
planfri kryssing av Harald Torps veg og Tillerringen.  
 
Grønnstruktur 
Offentlig grønnstruktur gjennom området skal anlegges etter prinsipper vist på prinsippskisse for 
infrastruktur og grøntdrag, datert juni 2007, og beskrevet i dokumentet ”Strategier og rekkefølgekrav for 
teknisk infrastruktur for Tiller øst”, datert 10.05.07.  
Større felles uterom anbefales plassert i tilknytning til den offentlige grønnstrukturen sentralt i området, i 
tillegg til at det må fordeles felles uterom internt i de ulike utbyggingsfeltene. Størrelse og endelig omfang må 
beregnes basert på gjeldende retningslinjer og vedtekt / retningslinjer. 
 
Offentlige tjenester og sosial infrastruktur 
I kommende reguleringsplaner må det stilles bestemmelser om at skole- og barnehagekapasitet må være 
dokumentert tilstrekkelig, før det tillates utbygging av nye boliger. Behov for andre sosiale tjenester og 
sosial infrastruktur må avklares. Ved dokumentert behov må anlegg etableres før utbygging av nye boliger. 
 
Geoteknikk 
I hver av de kommende reguleringsplaner må grunnforhold og massehåndtering beskrives og 
dokumenteres. Det må dokumenteres at grunnen er byggbar og det må foreslås tiltak for å sikre 
bebyggelse og infrastruktur, som veger og ledningsnett. Det må også legges fram strategier med 
illustrasjoner som viser hvordan eventuelle terrengendringer skal håndteres opp mot allerede planlagte og 
utbygde områder, og hvordan terrengendringen skal håndteres internt i de enkelte delfelt. Før utbygging av 
feltene B5, 7 og 8, vist på geoteknisk kart datert 23.01.07, må det foretas en detaljert kartlegging av 
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massene før det tillates utbygging av nye boliger.  
 
Ledningsnett for vann og avløp 
Trondheim byteknikk vil utarbeide forprosjekt for utbygging av ledningssystemene. Det forutsettes at 
forprosjektet legges til grunn ved utarbeidelse av de enkelte reguleringsplaner og utbygging av de enkelte 
utbyggingsområdene. Omfang og belastning avklares ved planlegging av de enkelte områdene. 
 
Antikvariske verdier 
Antikvariske verdier på eksisterende bygningsmasse innenfor studieområdet, må dokumenteres og 
bebyggelse vurderes bevart i hver enkelt reguleringsplan for de ulike delfelt. 
 
 
 
 
Rådmannen i Trondheim, 17.07.2007 
 
 
 
Håkon Grimstad 
kommunaldirektør 

Ann-Margrit Harkjerr 
byplansjef 
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