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Alle områder er vurdert ut fra:

1. Dyrkingspotensial
2. Potensial for grønne reiser
3. Behov for offentlige investeringer
4. Planstatus

5. Kjente avhengigheter - Overvik og Rotvoll 

1 til 4 er omtalt i kunnskapsgrunnlaget. Punkt 5 lagt til etter høring, i eget notat



Trondheim har et totalt boligpotensial på 80.000 boliger

16.000 av boligene ligger på 2000 dekar dyrka mark 

I saken har vi sett bort fra de med vedtatt detaljplan

Saken omhandler 10.000 boliger på 1400 da dyrka mark

Alternativ C

700 dekar tilbakeføres til LNF, 4200 boliger tas ut av KPA

500 dekar og 3900 boliger omfattes av utbyggingsrekkefølge

200 dekar og 2100 boliger bygges uten utbyggingsrekkefølge



Før høring





Endringer fra før høring

● Øvre Rotvoll sør (5) beholdes som byggeområde og omfattes av 
utbyggingsrekkefølge

● Nordre deler av Øvre Rotvoll, felt 4, vurderes satt av til LNF eller næring i ny 
arealdel. 

● Hele felt B1 og felt B2 på Overvik foreslås utbygd, mens resten av Overvik 
vurderes tilbakeført til LNF eller omfattet av utbyggingsrekkefølge i ny 
arealdel. 

● Anne-Kath Parows veg, felt 20-1, foreslås ikke som næring, men boligformål, i 
tråd med vedtak i bygningsrådet 7.4.2021. 

● Fossegrenda 23 foreslås ikke tilbakeført, selv om den har høyt 
dyrkingspotensiale og lavt potensiale for grønne reiser, men foreslås som 
tjenesteyting og ikke bolig.



Endringer etter høring:
 
Nærmere vurdering av hvilken 
betydning Overvik og Rotvoll har 
for de østlige bydelene

Potensialet for grønne reiser etter 
eventuell utbygging av hvert enkelt 
område er tatt med



Merknader i høringen



Om høringen (18.des til 11. feb)

30 merknader til kunnskapsgrunnlaget. 10 fra utbyggere og 8 fra ulike offentlige 
instanser. 12 er fordelt mellom interesseorganisasjoner, banker, idrettslag, 
foreldreutvalg og en boligkjøper.

I høringen var det ønskelig med tilbakemeldinger på: 
1. om de fire kriteriene som er brukt i kunnskapsgrunnlaget gir mening 
2. om det er faktafeil i opplysninger om de konkrete utbyggingsområdene
3. bruk av utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel i lys av 

eksemplene gitt i kunnskapsgrunnlagets i kapittel 1.6
4. og andre ting



Vurdering av merknader tematisk - i eget vedlegg



Bratsberg C (område 21 C) 

Forslag: 
Tilbakeføring til LNF 

Begrunnelse: 
Svært lavt potensial for grønne 
reiser

1. Områder med 
lavt dyrkingspotensial 
og lavt potensial for grønne reiser 



Vestre Lund (område 12) 

Forslag: 
Utbyggingsrekkefølge 

Begrunnelse: 
Mulig behov for skole og 
området ligger inneklemt 
mellom boligområder

2. Områder med 
middels dyrkingspotensial 
og lavt potensial for grønne reiser 



Anne-Kath. Parows veg (område 20.1) 

Forslag: 
Bygges ut 

Begrunnelse: 
Ikke del av et større landbruksområde 
og lavere dyrkingspotensial enn de 
fleste andre områdene, selv om det er 
en viktig ressurs for bonden som bruker 
det. Boligområder rundt gjør området 
mindre egna til næring. 

3. Områder med 
middels dyrkingspotensial 
og middels potensial for grønne reiser 



Vestre Utleir (område 18)
Fossegrenda 23 (område 8A)
Foldal gård (område 8B)
To mindre felt på Buenget (område 14B)
Bratsberg A (område 21A)
Reppevegen (område !)

Forslag: 
Tilbakeføres til LNF med unntak av Fossegrenda 
23 som foreslås til tjenesteyting 

Begrunnelse: 
Områdene har høyt dyrkingspotensial og det er 
lagt stor vekt på dette. Unntaket er Fossegrenda 
23 der behov for nytt helse- og velferdssenter er 
vektet høyt 

4. Områder med 
høyt dyrkingspotensial 
og lavt potensial for grønne reiser 



Brøset (område 17)
Øvre Rotvoll sør (område 5)
Øvre Rotvoll nord (område 4)
Overvik (område 3)

Forslag: 

Begrunnelse: 

5. Områder med 
høyt dyrkingspotensial 
og middels potensial for grønne reiser 



Brøset (område 17)

Forslag: 
Utbygging 

Begrunnelse: 
Området er på nippet til høyt 
potensial for grønne reiser
Kommunen har behov for skolen i 
områdeplanen
Området er ikke en del av et 
sammenhengende landbruksområde

5. Områder med 
høyt dyrkingspotensial 
og middels potensial for grønne reiser 



Øvre Rotvoll sør (område 5)

Forslag: 
Utbyggingsrekkefølge, unntatt 
Brundalsforbindelsen og idrettsanlegg. Og 
evntuelt unntatt sørligste byggefelt

Begrunnelse: 
Området foreslås utbygd fordi det har 
middels potensial for grønne reiser etter 
utbygging, Brundalsforbindelsen kan avlaste 
Jakobsliområdet og gi bedret 
bussforbindelse i bydelen.
En lengre utsettelse av utbyggingen av 
området kan redusere behov for ny skole i 
bydelen. 

5. Områder med 
høyt dyrkingspotensial 
og middels potensial for grønne reiser 



Øvre Rotvoll nord (område 4)

Forslag: 
Tilbakeføring til LNF, alternativt 
formålsendring til næringsområde

Begrunnelse: 
Det er vanskelig å bygge boliger med 
tilstrekkelig god kvalitet pga 
høytrafikerte veger. Potensialet for 
dyrking er høyt, men området ligger 
godt plassert for næringsbebyggelse, og 
det er mangel på store, 
sammenhengende næringsareal

5. Områder med 
høyt dyrkingspotensial 
og middels potensial for grønne reiser 



Overvik (område 3B2 og 3)

Forslag: 
Utbygging av felt 3B2 og 
utbyggingsrekkefølge, alternativt 
tilbakeføring til LNF på øvrig område 
(område 3)

Begrunnelse: 
Området har middels potensial for 
grønne reiser etter en ev. utbygging. 
Felt B2 ligger inntil utbygde områder. 
Området har høyt potensial for dyrking 
og er en del av store sammenhengende 
landbruksområder. 

5. Områder med 
høyt dyrkingspotensial 
og middels potensial for grønne reiser 



Dragvoll nord (område 16) og 
Dragvoll-området (område 6)

Forslag:
Tilbakeføring til LNF, alternativt 
utbyggingsrekkefølge for områder inntil 
Jonsvannsveien

Begrunnelse: 
Området har høyt dyrkingspotensial og 
planarbeidet er ikke startet opp. Men 
området har også middels til høyt 
potensial for grønne reiser etter en ev. 
utbygging.

5-6. Områder med 
høyt dyrkingspotensial 
og middels-høyt potensial for grønne reiser 








