
Bruker kjenner planID og
går direkte til detaljer om plan

Planer for valgt område

Planforslag

Vedtatte planer

Forsøkslia 1, r20210013

Forsøkslia 2, r20210014

Forsøkslia 3, r202100135

Treff i planer for "adresse", "sted" eller 
"valgt område i kart".

Gå til kunngjøring

Se detaljer om planen

Gå til kunngjøring

Se detaljer om planen

Gå til kunngjøring

Se detaljer om planen

Bruker går til

Bruker ønsker å se mer om vedtatt plan, og 
går trykker på "Se detaljer om plan".

Veiviser - planforslag og 
vedtatte reguleringsplaner

Search

Her kan du få hjelp til generell veiledning, 
medvirkning eller utarbeidelse av 
planforslag eller gjeldende 
reguleringsplaner.

Søk etter sted eller adresse

Søk i planforslag og gjeldende planer

Legg inn din planID

Har du planID? Da kan du gå direkte til plan

Gå til kartløsning

Finn planer ved å søke i vår kartløsning

Gå til min side

Innbygger i Trondheim kommune?

Finn planer i ditt nærområde ved å logge 
deg inn på "Min side". Her vil du få en liste 
over de planene som er tilknyttet din 
bostedsadresse.

Ny startside for "Veier til å søke om 

informasjon".

Informasjon om planer er i dag godt spredt, 

og har ingen tydelig inngang. Gjennom 

innsikt i prosjektet er det tydelig behov for å 

samle informasjon og gjøre det enklere for 

brukere å finne frem til informasjon om 

plan.

Det anbefales at det lages en egen side på 

kommunens nettsider hvor bruker kan søke 

og finne plan, og derfra navigere seg fram til 

den informasjonen han/hun er ute etter.

Det er sannsynligvis behov for mer 

veiledning enn det som presenteres i 

skissene. En brukertest vil avdekke behovet.

Etter søk på startsiden får bruker opp treff 

på planforslag og vedtatte planer

Brukeren har valgt planen hen ønsker å se 

kunngjøring for. Brukeren kan her legge inn 

merknad til planforslaget.

På denne siden er det lagt til muligheter for 

å se flere detaljer om planforslaget, se 

dynamisk plankart og bestemmelser.

Status på plan bør komme tydelig frem, slik 

at bruker raskt ser om dette er et planforslag 

eller vedtatt plan.

Ek�i�t����de 
ne��s���: 
Kun��jøri���r

Bruker søker på sted eller adresse,
får treff i aktuelle planer

Detaljer om plan for
Forsøkslia 1

Hensikten med planforslaget er å 
tilrettelegge for 68 500 m2 BRA ny 
bebyggelse, hvorav 63 700 m2 til 
boligformål og 4 150 m2 til forretninger, 
bevertning, tjenesteyting og kontor.

Åpne skjema for merknad

Send inn merknad til planforslaget

Det er behov for å samle all informasjon om 

planforslag på ett sted.

Informasjon på landingssiden hentes ut fra 

eksterne kilder som planregister- database, 

dokument- og saksbehandlingssystem og 

data direkte fra kartløsningen.

I tillegg er det ønskelig med et kart slik at 

brukeren ser hvor bestemmelsene gjelder.

For å se bestemmelser tilknyttet plan kan 

brukeren gå inn på "Se forslag til 

bestemmelser for planen".

Ny 
fu��s����li���

Se forslag til bestemmelser for planen

Planforslag

Bestemmelser for 
Forsøkslia 1

Search

Kontaktinformasjon
Dokumenter
Viktige tidspunkt

Forslag bestemmelser

Byggefase

Utbygging (5)

Bruk (1)

Bevaring (2)

Tema

Lovhjemmel (6)

Handicap-krav (2)

P-bil (0)

P-sykkel (0)

Universell utforming (6)

Uteopphold / lek (4)

Publikumsrettet / allment tilgjengelig (2)

Bestemmelser på andre vertikalnivå (1)

Vis kart over 
planområdet

Filtrer i bestemmelsene

Lukk filter

Vis 7 bestemmelser

Hopp i innhold:

Hensikt med planen

Fellesbestemmelser

Arealformål

Hensynssoner

Bestemmelsesområder

Rekkefølgebestemmelser

1.Hensikt med planen

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

2.Fellesbestemmelser

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

    2.1. Parkering

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

    2.2 Husholdningsavfall

Boligene innenfor planen kan ha 
småbeholdere på hjul.

    2.3 Næringsavfall

Håndtering av næringsavfall skal løses 
innomhus.

Tøm filter Utbygging X Handicap- krav X

Søk i bestemmelser

Skriv inn det du er interessert i

I dag ligger bestemmelser i hovedsak i pdf- 

format. Det er behov for å digitalisere 

bestemmelsene, slik at det blir enklere å 

finne fram til relevante bestemmelser.

I skissen under er det foreslått filtering, 

fritekstsøk og hopp i innhold for å forenkle 

bruken av bestemmelser for brukeren.

Status på planen bestemmelsene gjelder for 

må være synlig for brukeren.

Det er behov for å filtrere i bestemmelser slik 

at bruker raskere finner frem i bestemmelser 

som er aktuelle for sin sak.

Med filtreringen kan bruker blant annet velge 

byggefase og hvilke tema som de ønsker å se 

bestemmelser innenfor.

Ny 
fu��s����li��� Ny 

fu��s����li���

Grad av utnytting (2)

Boliger, type og antall (5)

Bestemmelser for

Search

Vis kart over 
planområdet

Filtrer i bestemmelsene

Hopp i innhold:

Hensikt med planen

Fellesbestemmelser

Arealformål

Hensynssoner

Bestemmelsesområder

Rekkefølgebestemmelser

1.Hensikt med planen

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

2.Fellesbestemmelser

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

    2.1. Parkering

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

    2.2 Husholdningsavfall

Boligene innenfor planen kan ha 
småbeholdere på hjul.

    2.3 Næringsavfall

Håndtering av næringsavfall skal løses 
innomhus.

I dag ligger bestemmelser i hovedsak i pdf- 

format. Det er behov for å digitalisere 

bestemmelsene, slik at det blir enklere å 

finne fram til relevante bestemmelser.

I skissen under er det foreslått filtering, 

fritekstsøk og hopp i innhold for å forenkle 

bruken av bestemmelser for brukeren.

Status på planen bestemmelsene gjelder for 

må være synlig for brukeren.

I vedtatt plan kan det være en eller flere 

planer tilknyttet samme planID. Det må 

være mulig for brukeren å velge hvilken plan 

han/hun ønsker å se bestemmelsene for.

Ny 
fu��s����li���

PlanID: r202110013

Bruker ønsker å se hvilke
bestemmelser som er foreslått
i planforslaget.

Status: Offentlig ettersyn

Planforslag

PlanID: r202110014

Status: Vedtatt av Bystyret 08.11.21

Vedtatt plan

Bruker ønsker å
filtrere for å få
opp relevante
bestemmelser.
Åpner filteret.

Byggefase

Utbygging (5)

Bruk (1)

Bevaring (2)

Tema

Lovhjemmel (6)

Handicap-krav (2)

P-bil (0)

P-sykkel (0)

Universell utforming (6)

Uteopphold / lek (4)

Publikumsrettet / allment tilgjengelig (2)

Bestemmelser på andre vertikalnivå (1)

Lukk filter

Vis 7 bestemmelser

Tøm filter Utbygging X Handicap- krav X

Det er behov for å filtrere i bestemmelser slik 

at bruker raskere finner frem i bestemmelser 

som er aktuelle for sin sak.

Med filtreringen kan bruker blant annet velge 

byggefase og hvilke tema som de ønsker å se 

bestemmelser innenfor.

Ny 
fu��s����li���

Grad av utnytting (2)

Boliger, type og antall (5)

Bestemmelser for
Forsøkslia 2 

Status: Vedtatt av Bystyret 08.11.21

Vedtatt plan

PlanID: r202110014

Ny 
fu��s����li���

Ny 
fu��s����li���

PlanID: r202110013

Frist for innspill: 20.03.2022

Detaljer om plan for
Forsøkslia 2

Hensikten med planen er å legge til rette 
for en utvidelse av Sintef energi AS sine 
eksisterende arealer for forskning og 
utvikling på Gløshaugen, tilføre 
attraktivitet til eksisterende uterom på 
campus.

Det er behov for å samle all informasjon om 

planforslag på ett sted.

Informasjon på landingssiden hentes ut fra 

eksterne kilder som planregister- database, 

dokument- og saksbehandlingssystem og 

data direkte fra kartløsningen.

I tillegg er det ønskelig med et kart slik at 

brukeren ser hvor bestemmelsene gjelder.

For å se bestemmelser tilknyttet plan kan 

brukeren gå inn på "ny 

bestemmelsestjeneste" ("Se forslag til 

bestemmelser for planen)

Ny 
fu��s����li���

Se bestemmelser for planen

PlanID: r202110013

Vedtatt plan

Status: Vedtatt av Bystyret 08.11.21

Bruker ønsker å se hvilke
bestemmelser som gjelder
for vedtatt plan

Klagefrist: 25.03.2022

Kartløsning

Search

Kontaktinformasjon
Dokumenter
Viktige tidspunkt

Hensikten med planarbeidet er å legge til 
rette for....

Forslag bestemmelser

Åpne skjema for merknad

Send inn merknad til planforslaget

Kartløsning

Search

Dagens kartløsning. Bruker velger først 

kartlag for hva han/hun er interessert i, for 

eksempel "reguleringsplaner under arbeid" 

eller "gjeldende reguleringsplaner".

Dagens kartløsning. Bruker har valgt 

kartlag "reguleringsplaner under arbeid" og 

valgt et område i kartet.

Ved trykk i kart kommer områdets planer 

opp.

Ny SOSI- egenskap gir mulighet for å legge 

til lenke og knytte opp planområde i 

plankartet til en nettside. I skissen er det 

lagt inn "Se flere detaljer om planen" som 

leder bruker til landingsside for planen.

Ek�i�t����de 
ka��løs�i�g

En mulig løsning for "hopp i 
innhold" kan også være en 
utlisting av genererte 
overskrifter

En mulig løsning for 
"hopp i innhold" kan 
også være en utlisting 
av genererte 
overskrifter

Mul����te� ��d ���it��� 
be���m���se� ��r ���s�a�s���l��� og 
høri��s���t. Bas��� på de����t� 
b�u��r���ov.

Legg inn bestemmelser 
i ditt planforslag

Search

    2.1. Parkering

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

    2.2 Husholdningsavfall

Boligene innenfor planen kan ha 
småbeholdere på hjul.

    2.3 Næringsavfall

Håndtering av næringsavfall skal løses 
innomhus.

Som et steg mot en bedre og mer effektiv 

dialog mellom forslagsstiller og kommune 

kan man i fremtiden se for seg en mer 

interaktiv og digital form for arbeid med 

bestemmelser i et planforslag.

Det savnes også en klarere standardisering 

av planforslag fra forslagsstiller for å 

effektivisere prosessen til saksbehandler. I 

skissen er det lagt opp for at forslagsstiller 

jobber i det formatet bestemmelsene 

presenteres ved både offentlig ettersyn og i 

vedtatt plan.

Når bestemmelsene er behandlet av 

saksbehandler og klare for offentlig ettersyn 

vil bestemmelsene publiseres. Etter det er 

det mulig å gi merknader til bestemmelsene.

Her har Fredrik Forslagsstiller logget seg 

inn for å legge inn bestemmelser tilknyttet 

sitt planforslag. Han velge å bruke 

tekstforslagene som ligger inne, endre de 

eller slette de om de ikke er relevante for 

hans plan.

Send inn forslag til bestemmelser

Her kan du legge inn bestemmelser 
tilknyttet ditt planforslag. Tekstene 
som ligger inne er forslag. Fjern de 
feltene som ikke er relevante for din 
plan.

Når du er ferdig, trykker du send. Din 
saksbehandler vil motta forslaget og 
gi deg en tilbakemelding.

2.Fellesbestemmelser for hele 
planområdet

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur.

1.Planens hensikt

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

Search

Vis kart for 
planforslaget

Filtrer i bestemmelsene

Hopp i innhold:

Parkering

Husholdningsavfall

Næringsavfall

Kommunalt virksomhetsavfall

Støy

Forurenset grunn

Anleggsperioden

Plassering av bebyggelse

1.Planens hensikt

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

2.Fellesbestemmelser for hele 
planområdet

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

    2.1. Parkering

Legge til rette for et boligområde med 
et mangfold og variert bebyggelse. 
Etablere gode sammenhenger og 
grønnstruktur i og gjennom området. 
Legge til rette for kultur- og 
servicetilbud og etablere god 
tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport.

    2.2 Husholdningsavfall

Boligene innenfor planen kan ha 
småbeholdere på hjul.

    2.3 Næringsavfall

Håndtering av næringsavfall skal løses 
innomhus.

Søk i bestemmelser

Skriv inn det du er interessert i

Det er behov for at høringspart enkelt kan 

kommentere på bestemmelser ved nye 

planforslag.

Her er forslaget fra forslagsstiller og 

kommune gjort tilgjengelig for høringspart 

Hedda. Hedda logger seg inn i 

"Bestemmelsestjenesten" og klikker seg inn 

på de bestemmelsene hun har kommentarer 

eller innspill på. Innspillene knyttes da 

direkte opp til den enkelte bestemmelse. 

Bestemmelsene lagres i system, tilgjengelig 

for forslagsstiller og saksbehandler.

Legg inn kommentar til bestemmelsen

Hedda Høringspart

Kommenter Avbryt

Send inn dine til kommentarer

Ny 
fu��s����li���

Ny 
fu��s����li���

Foreslå plan / utarbeide planforslag

Gul = ny funksjonalitetBlå = eksisterende løsninger

Fargeforklaring

Ny �u�k���n��i��t

Ek�i�t����de 
ka��løs�i�g

Bruker har valgt kartlag og
er klar for å velge område i kart.

Bruke plandata

Foreslå / utarbeide planforslag

Behandle planforslag

Bestemmelser for 
Forsøkslia 1

Status: Offentlig ettersyn

Planforslag
PlanID: r202110013

Skissene har fokus på hvilke funksjoner og innhold som er avdekket som 
brukerbehov, og hvordan brukere i en ønsket situasjon navigerer seg gjennom 
informasjon om planer og digitale bestemmelser. Det er vektlagt å vise hele 
brukerreisen fra start til en oppgave er løst.

Skissene er en blanding mellom eksisterende og nye sider og funksjonalitet.

Visuell og nøyaktig utforming av blant annet elementer, størrelser og avstander er 
ikke tatt hensyn til, men vil gjennom videre interaksjonsdesign kunne designes ihht til 
best practice.

Om skissene

Se versjoner av bestemmelser

Skisser - søk etter informasjon om digitale 

bestemmelser i planforslag og vedtatte planer

Forsøkslia 2

Søk i bestemmelser

Skriv inn f.eks parkering eller avfall

Se versjoner av bestemmelser

Hvilken versjon vil du se nærmere på?

Utarbeidelse av plan

Forslag til behandling

Lukk

01.11.21: Revidert forslag innsendt

Gå til valgt versjon

02.01.22: Forslag tatt til behandling

02.02.22: Forslag, offentlig ettersyn

Bruker velger å se detaljer om plan.
Går til "landingsside" for plan.

Bruker går til kunngjøringsside
for valgt planforslag

Kunngjøring, 
Forsøkslia 1

Search

Hensikt med planen
Hensikten med planforslaget er å 
tilrettelegge for 68 500 m2 BRA ny 
bebyggelse, hvorav 63 700 m2 til 
boligformål og 4 150 m2 til forretninger, 
bevertning, tjenesteyting og kontor.

Åpne skjema for innspill

Send inn innspill til planforslaget

Frist for innspill: 20.03.2022

Ny �u�k���n��i��t

Se alle detaljer i planforslaget

Se plankart i kartløsning

Sammendrag

Saksdokumenter

Vedlegg

Overnevnte plan er 08.02.2022 vedtatt 
lagt ut til offentlig ettersyn av 
Bygningsrådet.

Saksreferanse: 20/96
PlanID: r202110013

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune, Byplankontoret
Postboks 2300 Torggården, 7004 
Trondheim

E- post:
byplan.postmottak@kommune.no

Hvilke tidligere versjoner vil du se 
nærmere på?

Utarbeidelse av plan

Forslag til behandling

01.11.21: Revidert forslag innsendt

Gå til valgt versjon

02.01.22: Forslag tatt til behandling

02.02.22: Forslag, offentlig ettersyn

02.02.23: Forslag fra kommunedirektøren

Modulen inneholder viktig informasjon 
om vedtatt plan:

Kontaktinformasjon
Dokumenter (planforslag, utredninger, 
saksdokumenter)

Viktige tidspunkt
Se forholdet til overordnet plan, KPA 
(les om KPA)

Bruker velger å gå fra kunngjøring
til å se mer detaljer og informasjon om 
planen

Planforslag

Bruker går fra kartløsning for å se mer 
informasjonen om valgt plan.

Plan:                                             Se flere detaljer om planen

Bestemmelser for 
Forsøkslia 1

PlanID: r202110013

Status: Offentlig ettersyn

Planforslag

Fredrik Forslagsstiller Hedda Høringspart

PlanID i kunngjøringen kobles opp mot 
kartløsning og viser område for planforslaget

Ek�i�t����de ����

Bruker ønsker å filtrere for å
få opp relevante bestemmelser.
Åpner filteret.

Pla���g� 
fu��s����li���

Vedtaket kan påklages innen oppgitt 
frist og rettes til byplankontoret

Se mer informasjon om klagerett

Informasjon 
om klagerett

Rediger tekst

Slett punkt

Modulen inneholder viktig informasjon 
om vedtatt plan:

Kontaktinformasjon
Dokumenter (planforslag, utredninger, 
saksdokumenter)

Viktige tidspunkt
Se forholdet til overordnet plan, KPA 
(les om KPA)

Bruker velger å finne informasjon om
plan ved å søke i karttjenesten

Ek�i�t����de 
fu��s����li���

mailto:byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

