Vestre Rosten 80, 84 og 86
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1

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

1.1
Formålet med reguleringsplanen
Planarbeidet har til hensikt å legge til rette for utbygging av eiendommene:
Vestre Rosten 80 (315/374), 84 (315/372) og 86 (316/487) som eies av 3T Eiendom AS.
Planforslaget utarbeides av Bergersen arkitekter AS på vegne av 3T Eiendom AS. Planarbeidet
kunngjøres samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn.
Målet med planarbeidet er å legge til rette for en fremtidsrettet utvikling på eiendommene
innenfor planområdet. Tiltakshaver 3T Eiendom AS ønsker å bygge ut planområdet for
kombinert formål næring/ tjenesteyting, samt å utrede muligheten for å utvikle et boligkonsept
som i kombinasjon med næring og tjenesteyting tilhører 3Ts virksomhet innenfor helse og
rehabilitering.
Denne delen av Vestre Rosten er et område som i stor grad inneholder kontorer og annen
næringsvirksomhet. Området er tilgjengelig først og fremst med bil. Innenfor planområdet er det
dårlig utnyttelse, og mye bakkeareal går med til overflateparkering. Det er lite aktivitet i
området utover normal arbeidsdag. Det mangler gode strukturer for ivareta gående og syklende
og det mangler gode, tilrettelagte grønne uterom i denne delen av Vestre Rosten. En utvikling
som skissert vil kunne skape liv og aktivitet innenfor området. Ny bygningsmasse vil sammen
med eksisterende, gi området et løft. Det vil tilrettelegges for grønne fellesarealer med kvalitet
mellom bygningene. Et mulig hotell her vil kunne aktivisere bydelen.
3T vil kunne skape et knutepunkt for helse gjennom denne modellen for utvikling innenfor
planområdet.
Eiendommene reguleres til formål kontor/ tjenesteyting/ overnatting. Formålet tjenesteyting er
i strid med gjeldende kommuneplans arealdel og kommunedelplan for Tiller 2014-2026. Det
legges opp til at overnatting skal tilknyttes en rehabiliterings- eller helsemessig sammenheng
med 3T´s virksomhet. Alternativt kan hotell også være et selvstendig formål. Dette vil bli utredet
i løpet av planprosessen.
Det er avholdt oppstartsmøte med Trondheim kommune, som anbefaler planarbeidet igangsatt.
Premisser:
• Overnatting legges opp til å tilhøre 3Ts virksomhet innenfor helse og rehabilitering.
• Utbyggingen skal legge til rette for en kombinasjon av arbeidsplasser, og et tilbud av
helsetjenester knyttet til 3T´s virksomhet
• Det skal etableres en ny sykkeltrasé gjennom planområdet som kopler seg på
eksisterende sykkelvegnett.
• Det skal etableres nye gangtraséer gjennom planområdet
• Utearealer skal oppgraderes i forbindelse med utbyggingen
• Det skal opprettes fysiske forbindelseslinjer mellom nybygg og eksisterende bebyggelse,
for å lette kommunikasjonen innenfor planområdet
• Bygningsvolumenes plassering skal ivareta viktige siktlinjer innenfor området
Mål:
•
•
•

Prosjektet skal kunne løfte og styrke bydelen Vestre Rosten, gjennom et omfattende
tilbud av trening og helsetjenester i kombinasjon med et midlertidig botilbud
Utbygging legger til rette for flere arbeidsplasser i bydelen
Prosjektet skal tilføre stedet kvalitet i form av bærekraftig arkitektur og gode,
tilgjengelige uterom
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1.2
Planprogram og konsekvensutredning
Trondheim kommune har besluttet at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning
i tilknytning til planforslag for ovennevnte område. Dette begrunnes i at planen vil åpne for mer
enn 15.000 m2 BRA og at planforslaget ikke er i samsvar med overordnet plan.
I tråd med ”Tilbakemelding etter oppstartsmøte i plansak” datert 20.05.2014 vil særlige tema
for utredning for denne reguleringsplanen vil være:
• Grunnforhold
• Trafikk, inkludert gang- og sykkelforbindelser
• Kollektivtilbud og kollektivdekning
• Støy/støv
• Vann/avløp/flomvei
• Ulike tema knyttet til høyhus

2

PLANOMRÅDET

2.1

Lokalisering og avgrensning

Planområdet omfatter eiendommene Vestre Rosten 80 (315/374), 84 (315/372) og
86 (316/487), samt vegareal av deler av gnr/bnr 315/1 og 316/2. Eiendommene ligger på
Rosten i bydelen Heimdal, ca. 8 km fra Trondheim sentrum. Planområdet utgjør ca 27 430m2.

Planområdet med forslag til planavgrensning

Arealet benyttes i dag av 3T for deres virksomhet; treningssenter, næring (kontor) og
veier/parkering. Det er ingen boliger inne i planområdet. Lokalt avgrenses eiendommene som
inngår i planområdet av Vestre Rosten i øst, ”Teknologitomta” i sør, et grøntdrag mot Bjørndalen
i vest og tilstøtende næringsbebyggelse i nord. Næringsområdet Rosten avgrenses av Tiller i øst,
Tonstad i nord, Saupstad i vest og Heimdal i sør. E6 ligger øst for planområdet.
3T Eiendom AS er eier og hjemmelshaver av de tre eiendommene; Vestre Rosten 80 (315/374),
84 (315/372) og 86 (316/487) innenfor planområdet.
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Deler av stikkvei til Vestre Rosten innlemmes i planområdet for å sikre hensiktsmessige
atkomster til de ulike eiendommene, samt snuplass og komplettering av sykkelveiforbindelse.
Vegarealet (315/1 og 316/2) eies av Trondheim kommune.
Planområdet er en del av Heimdalsmyra. Det er flatt og stort sett bebygd eller asfaltert.
Mot vest skrår landskapet umiddelbart ned mot Bjørndalen etter eiendomsgrensen. Det er en
høydeforskjell på ca. 30 meter ned til Sørabekken og veien nederst i Bjørndalen, med en
stigningsgrad på ca. 1:3. Skråningen er tettbevokst med tilfeldig vegetasjon.

2.2

Arealbruk på tilstøtende eiendommer:

Tilstøtende eiendommer benyttes i dag til kontorer, varehandel, verksted og industri,
grøntareal, vei. Mot vest grenser planområdet til et boligområde med eneboliger og
tomannsboliger, mot nord og øst grenser planområdet til senterområdet langs Vestre Rosten
med kontorbygg, kjøpesenter, hotell og arealkrevende forretninger.

Flyfoto: Tiller og Rostenområdet

2.3

Eksisterende bebyggelse som inngår i planområdet:

Vestre Rosten 80 (gnr 315/ bnr 374)
Bebygget med eldre hallbygning med et nyere tilbygg. 3T-Rosten med treningssenter,
svømmehall og kontorbygg med administrasjon samt utendørs parkeringsareal.
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Vestre Rosten 84 (gnr 315/ bnr 372)

Bebygget med eldre hallbygning. Cageball Trondheim med innendørs fotball og ulike
arrangementer for barn og ungdom. Deler av eiendommen benyttes til parkering for både
Cageball Trondheim og 3T Rosten.
Vestre Rosten 86 (gnr 316/ bnr 487)
Ikke bebygget. Utendørs parkeringsareal for 3T Rosten.
Vegareal (Vestre Rosten, gnr 315 / bnr 1 og gnr 316/ bnr 2 ) som inngår i planområdet:
Vegareal for stikkvei til Vestre Rosten, samt snuplass i sør. Vegarealet fungerer i dag som både
kjøreveg for bil samt provisorisk sykkelveiforbindelse mellom eksisterende sykkelveinett i nord
og sør.

Kart: Planområdet

Panoramafoto: 3T Rosten og cageball-hall
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3

GJELDENDE PLANER

3.1

Kommuneplanens arealdel

Gjeldende overordnet plan er kommuneplanens arealdel for 2012-2024 (KPA), vedtatt i bystyret
21.03.2013. Planområdet er regulert til formål næring.
I henhold til arealdel til gjeldende kommuneplan 2012-2024 bør utnyttelsesgraden for området
være minst 140 %, eller ca. 32 000 m2 BRA. Ny arealdel åpner for høyere utnyttelsesgrad enn
gjeldende reguleringsplan. Dette utløser krav om ny detaljregulering for området.
Ny arealdel gir ingen begrensning på tomteutnyttelse, heller ikke på antall etasjer. Det påpekes
imidlertid at kontorområdet på Vestre Rosten er pekt ut som høyhusområde i rapporten:
“Høyhus i Trondheim” fra 2007. Det poengteres at det i nevnte rapport er anbefalt at eksisterende
høyhusområde på Rosten kan utbygges med flere høyhus med grunnlag i en godkjent plan.
Fra KPA § 10.1 N1 Næringsområdet på Vestre Rosten:
”Området avsettes for nærings- og kontorformål. Besøksintensiv virksomhet og
detaljhandel tillates ikke. Høyhus kan vurderes i området. Parkering legges fortrinnsvis
under bakken.”

KPA 2012-2024

3.2

Kommunedelplan for Tiller vedtatt 26.02.2015

Kommunedelplan for Tiller

I kommunedelplan for Tiller 2014-2026 vedtatt 26.02.2015, er planområdet avsatt til
næringsbebyggelse, i felt N1. Visjonen for planen er, sitat: ”(…)at Tiller skal bli et handels- og
næringsområde som fungerer godt både som lokalsenter, avlastningssenter i Trondheim og som
et attraktivt senter i Trondheimsregionen.(…)”
Videre beskrives det i planen en intensjon om å legge opp til, sitat: ”et mer rendyrket
kontorområde på Vestre Rosten for å ha muligheten til å oppnå en mer helhetlig struktur på
området enn det har i dag.(…)”

3.3

Gjeldende reguleringsplan

Gjeldende reguleringsplan er R 1209e ”Heimdalsbyen” datert 11.10.1978. Planområdet er
regulert til ”forretninger og kontor” med maksimal utnyttelsesgrad = 1,0 (100%) og maksimalt
etasjeantall = 10.

DATO: 2016-09-08

7

4

PLANFORSLAGET

4.1

Bakgrunn

Vestre Rosten 80 (gnr 315 / bnr 374) har siden 1985 vært hovedsete for 3Ts
virksomhet. Bygningsmassen på eiendommen ble i 2011 utvidet med omtrent 3000 m2 for å
møte dagens og fremtidens behov. I dag er 3T Midt-Norges største treningskjede, med 12
treningssentre i begge Trøndelagsfylkene. I tillegg til Vestre Rosten nr. 80, er 3T eiendom AS
eier av Vestre Rosten 84 og 86.

4.2

Intensjoner

Tiltakshavers ønske er å utvikle eiendommene på en måte som bygger opp under 3Ts verdier og
utvikling, og som gir en god felles, helhetlig og fremtidsrettet løsning for de tre eiendommene.
Eiendommenes beliggenhet og tilknytning til viktig infrastruktur utløser et stort potensiale for
utvikling av ny og eksisterende bygningsmasse. Forslagsstiller har et ønske om å utrede
muligheten for en kombinasjon av formålene kontor, tjenesteyting og overnatting, der
overnatting skal være knyttet til et helhetlig konsept som faller inn under 3Ts virksomhet.

4.4

Formål

Formålet tjenesteyting som denne reguleringsplanen legger opp til, er i strid med gjeldende KPA
2012-2024 og kommunedelplan for Tiller 2014-2026. Konsekvenser av alle foreslåtte formål vil
bli utredet i planprosessen.

Foto: Utsikt fra Saupstad mot bebyggelse på Vestre Rosten.
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4.5

Utredningsalternativer

4.5.1 Dagens situasjon - Alternativ 0
0-alternativet defineres som forventet utvikling med gjeldende regulering. Gjeldende
reguleringsplan (R1209e, datert 11.10.1978) gir klare begrensninger på bebyggelseshøyde
(maksimalt 10 etasjer) og utnyttelsesgrad (maksimalt 1,0 / 100%).
Innenfor gjeldende regulering vil det i praksis kun være mulig å bebygge Vestre Rosten 86 med
nybygg. Området vil således ikke kunne utvikles i tråd med overordnede planer (for eksempel
kommuneplanens arealdel 2012-2024 og kommunedelplan for Tiller 2014-2026.)
I dagens situasjon er 3T-Rosten avhengig av midlertidige parkeringsløsninger for å sikre
tilgjengelighet for sine brukere. En videreføring av dagens situasjon innenfor gjeldende
regulering vil på sikt medføre store utfordringer for parkeringsløsning for alle de tre
eiendommene.

4.5.2

Planforslag - Alternativ 1

Alternativ 1 er tiltakshavers planforslag. Forslaget innebærer utbygging av ca. 35 000 m2 BRA,
som gir en samlet utnyttelse av eiendommene på ca. 200%. I forslaget legges det opp til en
helhetlig bebyggelse bestående av et antall bygninger, der de høyeste faller inn under høyhusdefinisjonen, ref. rapporten ”Høyhus i Trondheim” (Trondheim kommune, 2007). Høyhus
innenfor planområdet er i tråd med nevnte rapport, og denne er også videreført i den nye
kommuneplanens arealdel 2012-2024, og kommunedelplan for Tiller 2014-2026 vedtatt
26.02.2015

Illustrasjon: Fra mulighetsstudie, fugleperspektiv fra nordøst mot Bjørndalen.
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Bygningsvolumenes plassering og utforming ivaretar viktige siktlinjer i området, og legger til
rette for nye gangforbindelser mot grøntområdet i Bjørndalen. I forslaget er de høyeste
bygningsvolumene vist plassert i den nordlige delen av planområdet, og lavere volum mot sør
og vest. Reguleringsplanen legger til rette for en trinnvis utbygging av området.
Innenfor planområdet foreslås det et blandet formål tilpasset kontor og tjenesteyting. I tillegg
foreslås det midlertidig overnatting tilknyttet helse- og omsorgstilbudet, i den sørlige og vestre
delen av planområdet. Dette tilbudet er tenkt drevet av 3T, som en utvidelse av eksisterende
treningstilbud. 3T ser for seg en mulighet for en type av helseopphold som en kombinasjon av
trening og midlertidig opphold tilknyttet treningssenteret.

4.5.3 Planforslag - Alternativ 2
Alternativ 2 er samme utnyttelsesgrad og bygningsmasse som alternativ 1, men kun med formål
kontor / tjenesteyting (ingen form for overnatting). Alternativ 2 tas med som
utredningsalternativ for å kunne belyse konsekvenser av et tilpasset overnattingstilbud som
beskrevet i Alternativ 1.
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5

UTREDNINGSTEMA OG METODIKK

U= Utredning
R= ROS
B= Beskrivelse

TEMA

PROBLEMSTILLING

METODIKK

U

Utredning av konsekvenser

x

R

B

x

x

Konsekvenser for visuelle virkninger
Høyhus

-Hvilken virkning vil evt høyhus
kunne få ift landskapsrommet,
med nær- og fjernvirkning, miljøog klimakonsekvenser

Underlag:
Høyhusrapporten for Trondheim

Konsekvenser for trafikk, trafikkavvkling og trafikksikkerhet
Trafikkmengder
og kollektivtrafikk

-Offentlig infrastruktur, parkering,
gang- og sykkelveiforbindelser

Trafikkanalyse

x

-Hvilke konsekvenser får en
utvikling på planområdet for
trafikkbildet?
-Hvordan vil kollektivtrafikken
fungere i planområdet, og hvilke
konsekvenser vil en utvikling
innenfor planområdet få for
dagens kollektivtrafikk?
-Parkering; ift målet om nullvekst

Trafikksikkerhet

-Blir trafikksikkerheten ivaretatt
tilstrekkelig for gående og
syklende?

-Vurdere i Planbeskrivelsen
hvilke konsekvenser
planforslaget vil kunne få for
trafikksikkerheten i området

-Blir adkomsten trafikksikker, er
det behov for tiltak?

Konsekvenser for miljø og klima
Energi

-Planlegges det bærekraftige
løsninger?

Redegjøres for i Planbeskrivelsen

x

Klima, lokalklima

-Registrering
-Virkning av høyhus

Redegjøres for i Planbeskrivelsen

x

Støy

-Støyforurensning

Retningslinjer for støy i
arealplanlegging (T-1442)
legges til grunn for støysonekart.

-Utrede støykonsekvenser for
tiltaket innenfor planområdet
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Luftkvalitet

-Utrede luftkvalitet i tiltaket
innenfor planområdet

Redegjøres for i Planbeskrivelsen

Grunnforhold,
forurenset grunn

-Hvordan er grunnforholdene
innenfor planområdet?

- Grunnundersøkelser

Friluftsliv og
uteopphold

-Registrering av eksisterende

- KPA, turveger, grønnstruktur,
Veileder Grønnveieleder
Barnetråkkregistreringer

Konsekvenser for næringslivet
-Hva er behovet for kontorlokaler i
Kontor
Trondhem?

Hotell
Tjenesteyting/
overnatting

-Hva er behovet for hotell i
Trondheim?
-Hva er behovet for tjenesteyting/
overnatting i Trondheim?
-Hva er konsekvensen av å bygge
tjenesteyting/ overnatting i
området?

-Beskrive dagens situasjon
-Utarbeide kontoranalyse som
også skal redegjøre for reisetid
og mulig CO2-utslipp

x

x

x

x

x

-Beskrive dagens situasjon
-Utarbeide analyse
-Beskrive dagens situasjon
-Utarbeide analyse

x
x

Konsekvenser for befolkningen
Universell
utforming

-Ivaretar planen universell
utforming

Beskrive i Planbeskrivelsen

x

-Beskrive om tiltaket er
tilgjengelig etter prinsipene om
universell utforming i alternativ
Rundskriv T-5B/99
Tilgjengelighet for alle

Folkehelse

-Bidrar planen til god folkehelse?

Konsekvenser for teknisk infrastruktur
-Hvorden er grunnforholdene i
Grunnforhold,
området
geoteknikk
- Hvordan vil utbygging påvirke
grunnforholdene?

-Redegjør for virkninger for
folkehelse i planomådet og i
influensområder

-Kartlegge grunnforholdene og
for å vurdere om planlagt
utbygging vil påvirke
grunnforholdene

x

x

x

x

x

-Grunnundersøkelser

Vann / avløp og
flomvei

-Medfører prosjektet konsekvenser
for V/A?

-Beskrive i Planbeskrivelsen
basert på Notat/ utredning fra
ansvarlig konsulent på V/A

Konsekvenser i anleggsperioden
Trafikkavvikling
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-Hvordan vil trafikkavviklingen
trafikksikkerheten og
brukbarheten for alle
trafikantgrupper være i
anleggsperioden?

-Belyse tidsbruk og mulige
utbyggingstrinn i
Planbeskrivelsen

x
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Utbyggingstrinn

6

-Kan utbyggingen skje trinnvis?
-Vil bebyggelsen fungere godt
delvis utbygd?
-Konsekenser for naboene i forhold
til antall byggetrinn?

-Belyses i Planbeskrivelsen

x

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING/ FREMDRIFT

Samråd og møter:
-Samrådsmøter med offentlige etater: Trafikk og samferdsel/ Kommunalteknikk/ evt. andre
-Samrådsmøter med aktører i området for kartlegging av behov
-Møte med Næringsforeningen ( behov for kartlegging/ behov næring området )
-Møte med AtB for å kartlegge kollektivdekning i området og planlagte ruter og holdeplasser
-Evt. andre

Hendelser
1. Oppstartsmøte med byplankontoret
2. Kunngjøring og varsling av planoppstart, samtidig sendes forslag til
planprogram på høring
3. Evt- åpent informasjonsmøte / medvirkning
4. Innsendelse av revidert forslag til planprogram med høringsuttalelser
5. Fastsettelse av planprogram (Byplankontoret)
6. Innsendelse av forslag til komplett planforslag med KU
7. Vedtak om offentlig ettersyn (Byplankontoret)
8. Høringsperiode planforslag (minimum 6 uker)
9. Evt. åpent informasjonsmøte / medvirkning
10. Vurdering og evt bearbeidelse av planforslaget mhp innkomne
innspill ved offentlig ettersyn
11. Andregangs behandling av planforslaget i bygningsrådet
12. Behandling i byutviklingskomiteen
13. Sluttbehandling i bystyret
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