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Agenda:
- Introduksjon (hvorfor er vi her i dag?)
- Historikk, 
- KPA og senterområde, byvekstavtalen, KDP dobbeltspor 
- Analyse og behov
- Planforslag - grep og konsept
- Bygningsrådet 04.08.20 – avklaringer og justeringer
- Alternativ bearbeiding etter Bygningsrådets anbefalinger
- Innspill og videre prosess
- Veien videre



Hvorfor er vi her i dag?

Byplankontoret har lagt ut
forslag til detaljregulering for 
Peder Myhres veg 2, Ranheim
sentrum, til høring og offentlig
ettersyn.

Vi ønsker å presentere forslaget
og få innspill fra interesserte.

Åpner for spørsmål og
synspunkt etter denne
presentasjonen

Send merknad til
forslaget. Frist 28. 
september

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-
ettersyn/peder-myhres-veg-2-ranheim-senteromrade-detaljregulering-r20100073/

Reguleringsplanprosessen:

Her er vi nå

Bygge-
sak

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/peder-myhres-veg-2-ranheim-senteromrade-detaljregulering-r20100073/


Litt historikk



Flyfoto fra 19371937

1947

2003

Forslag til KDP 2003

2012

KPA 2012-2024

Kulturlandskap. Ranheimsfjæra. Historisk allé til Ranheim vestre (i dag Peder Myhres veg). 
Ranheimsvegen (nå gamle). Jernbanen.
Ranheim fabrikker fra 1880-tallet. Ranheim kirke fra 1932.
Idrettsbaner («Kruskas» hjemmebane).

Tyskerne har satt opp industribebyggelse nordøst for dagens Peder Myhres veg. 
Traséen for dagens E6 er etablert.

Større områder med småhusbebyggelse er etablert.
Fabrikken er utvidet på 50-tallet.
Ranheimsfjæra er utfylt.
E6 utbygd.

Forslag til kommunedelplan for nedre Ranheim i 2003. Dette arbeidet ble innlemmet i KPA 2001-2014.
Plassering av framtidig sentrumsformål, boligformål og vegnett.

Først rundt 2010-2012 begynner utbyggingen av omliggende vegnett og boligområder på Humlehaugen, 
Ranheimsfjæra og Grilstad. 
Planarbeidet for Peder Myhres veg 2, Ranheim sentrum, igangsettes i 2011 i tråd med føringene i 
overordnet plan og utbyggingen som er igangsatt i omliggende områder.  

KPA 2012-2024 viderefører i stor grad tidligere føringer i overordnede planer. Nye store, framtidige 
boligområder som f.eks. Overvik er kommet til i influensområdene.  
De historiske linjene og landemerkene vist på bilde fra 1937 er i stor grad videreført.



2019 + Framtidige utbyggingsområder

• Ranheim består i dag av ulike områder som Nedre 
Ranheim, Reppe, Olderdalen, Vikåsen, Grilstad Marina 
og Væretrøa. 

• Ranheim har gjennomgått en periode med betydelig 
transformasjon og endring de siste 100 årene, med en 
storstilt utbygging  på nedre Ranheim de siste 10 årene.

• Potensialet for videre utvikling er fortsatt stort. 

• Bydelen framstår likevel i dag som fragmentert, og i 
mangel av et lokalsentrum som kan virke samlende for 
bydelen.

• Iht. overordnede planer tilbake til tidlig 2000-tall, er det 
allerede lagt til rette for utvikling av Ranheim sentrum 
med etablering av omliggende infrastruktur, 
kollektivknutepunkt og boligområder.

Overvik

Utbygd 2020

Under bygging

Framtidig utbygging
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9 år uten en vedtatt reguleringsplan



Formelle planrammer



Avtale mellom stat, 
fylkeskommune og kommune.

Miljøvennlig byutvikling.

Veksten i persontransport skal 
tas med kollektiv, sykling og 
gange.

Bidra til mer effektiv arealbruk og 
attraktive bysentre og tettsteder.

Byvekstavtalen i Trondheimsområdet



Overordnet plan som skal styre 
arealbruk i Trondheim kommune.

Området er avsatt til:

framtidig sentrumsformål

framtidig og eksisterende 
grønnstruktur

bestemmelsesområde for 
lokalsenter

delvis innenfor 
bestemmelsesområde for 
kollektivåre og knutepunkt

Kommunedelplan for 
dobbeltsporet jernbane går 
sør-sørvest for framtidig 
sentrumsområde.

Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Planområdet



Høy arealutnyttelse -
minimum 10 boliger pr. daa.

Planlegges helhetlig

Tydelige senterfunksjoner og 
offentlig torg eller park

Samlokalisere boliger, 
varehandel og 
servicefunksjoner

Handels- og serviceområder 
skal lokaliseres sentralt og 
samlet

Lokalsentrum - krav til utnyttelse og utforming

Planområdet



Metrobuss: 
endestasjon og 
omstigningspunkt 
for linje 1

Eks. Ranheim 
stasjon: viktig 
omstigningspunkt 
for tog (IKAP) som 
gjenåpnes vår 2021

Framtidig 
Ranheim stasjon 
og dobbeltspor

Kollektivknutepunkt

Planområdet – Ranheim sentrum

Metrobuss - omstigningspunkt

TOG - Eks. Ranheim stasjon

TOG - framtidig dobbeltspor



Oppstart av 
planarbeidet er varslet 

Høring av forslag til 
planprogram april-mai 
2020

Byplan ønsket ny 
utredning av 
lokalisering av 
sentrumsområdet.

Byplankontoret - kommunedelplan for Ranheim



Bygningsrådet har imidlertid i møte 
25.06.2020 vedtatt at 
senterområdet skal utvikles i 
området som avsatt i 
kommuneplanens arealdel (KPA) -
tilsvarende reguleringsplanområde 
for Peder Myhres veg 2 med 
oppstart tilbake i 2011.

Dette vedtaket må tas inn i 
Byplankontoret sitt arbeid med 
kommunedelplan for Ranheim.

Sentrumslokalisering – politisk vedtak



Ranheim sentrum – tidligere forslag til utforming



Ranheim sentrum – tidligere forslag til utforming 2015-2017



Ranheim sentrum – tidligere forslag til utforming 2015-2017



Planforslag 2020 – analyser og konsept



Samler kollektiv, handel og tjenester i et 
knutepunkt.

Bygge gode offentlige byrom inne og ute.

Godt bomiljø.

Nye akser ivaretar koblingen til omliggende 
bebyggelse, eksisterende funksjoner og 
grønnstruktur

Tilpasset historie, steds- og landskapskarakter

Bygger inntil allerede etablert infrastruktur

Bygger ikke ned matjord 

Utnyttelse

Overordnet grep - høringsforslag



Overordnet grep - høringsforslag



Torget

Peder Myhres veg

Metrobussholdeplass

Dagens Ranheim 
stasjon

Framtidig dobbeltspor 
og Ranheim stasjon

Begrenset trafikkareal

Konsept



Prinsipiell illustrasjonsplan Forslag - juridisk plankart

Boliger
Parkering i kjeller

Kombinert bruk:
Boliger  

Tjenesteyting/handel i 1. etg.

Sentrumsformål:
1.etg. handel/tjenesteyting.

Boliger over

Parkering i sokkel og kjeller.

Kombinert bruk:
1.etg. handel/tjenesteyting.

Boliger over

Kombinert bruk:
1.-2. etg. barnehage.

Boliger over.

Kombinert bruk:
Del av 1.etg. 

handel/tjenesteyting.
Boliger over



Bygningsrådet 04.08.20 
– krav til avklaringer og justeringer som skal gjøres som 
del av høringsperioden og før sluttbehandling



Bygningsrådets vedtak 04.08.2020

1.

2.

3.



Avklaring 1: Førsteetasjemiljø, bydelsfunksjoner og 
begrenset trafikkareal

Førsteetasjemiljø

Bydelsfunksjoner

Minimere trafikkareal og 
parkering på bakkeplan

1.



Byrom - prinsipp



Logistikk og mobilitet



Grønn mobilitet



Kollektivknutepunkt som byrom



Kollektivknutepunkt som byrom





Atkomst og torg 



Torget – skala og dimensjoner 



Torget 





Peder Myhres veg – urban og grønn gate



Peder Myhres veg – grønn og urban gate





Avklaring 2: Høyder på bebyggelse

Utklipp fra Bygningsrådets vedtak 04.08.2020:

Høyere mot jernbanen og 
nordvest

Mer avstemt høyde mot 
bebyggelsen øst for 
Ranheimsvegen



Avklaring 2: Høyder på bebyggelse - høringsversjon



Avklaring 2: Høyder på bebyggelse – alternativ versjon



Avklaring 2: Høyder på bebyggelse - høringsversjon



Avklaring 2: Høyder på bebyggelse – alternativ versjon



Avklaring 2: Høyder på bebyggelse –høringsversjon



Avklaring 2: Høyder på bebyggelse – alternativ versjon



Avklaring 3.1: Solforhold på boligenes uteareal

Utklipp fra Bygningsrådets vedtak 04.08.2020:



21.mars

Høringsversjon

Alternativ versjon



23.juni 

Høringsversjon

Alternativ versjon



Avklaring 3.2: Hensynet til landskap og bybilde

Utklipp fra Bygningsrådets vedtak 04.08.2020:



Konseptidé



KonseptidéHøringsversjon



KonseptidéAlternativ versjon



Høringsversjon



Alternativ versjon



Avklaring 3.2: Hensynet til landskap og bybilde – høringsversjon



Avklaring 3.2: Høyder på bebyggelse – alternativ versjon



Høringsversjon



Alternativt forslag



Alternativt forslag

Utbygging kommer

Utbygging



Videre prosess og framdrift



Merknadsfrist
28. september.

Videre prosess og framdrift

Reguleringsplanprosessen:

Byggesak



INNSPILL OG SPØRSMÅL?
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