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Trondheim 2021-03-09 

1. KORT PRESENTASJON

Forslagsstiller: 
Olav Tryggvasons Gate 30 AS, Organisasjonsnr. 919 769 718 

Plankonsulent: 
Bergersen Arkitekter AS Nordregate 2 Pb 2682 7415 Trondheim. 
v. Fagansvarlig Arkitekt Iver Blomsøy

Foretakets kvalitetssikringssystem: 
Vi benytter oss av Arkitektbedriftenes kvalitetssikringssystem. 

Andre grunneiere eller rettighetsinnehavere innenfor planområdet/ heftelser på eiendommer 
Grunneiere innenfor planområdet: Eiendom Gnr/Bnr: 401/308 (Gategr. kvadrant 2A Midtbyen) 

Fakturaadresse: 
Nidelvens Eiendomsselskab AS 
Organisasjonsnr. 917245436 
c/o Raymond Molberg Tidemands gate 12, 7030 Trondheim 

2. MATERIALE

Planinitiativ – Forskriftens §1 - Krav til planinitiativet: 
Etter forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, 
stilles det krav om at planinitiativ oversendes kommunen senest ved forespørsel om oppstartsmøte 
etter PBL §12-8. Vedlegg til dette planinitiativet er: Vedlegg 01 Tegninger – Planinitativ, Vedlegg 02 
Visualisering – Planinitativ. 

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre 
for: 

a) formålet med planen

b) planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet

c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

d) utbyggingsvolum og byggehøyder

e) funksjonell og miljømessig kvalitet

f) tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

g) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og

pågående planarbeid

h) vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og

sårbarhet

j) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart

k) prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere,

naboer og andre berørte

l) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan

kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.



a) Formålet med planen 
 
Formålet med planarbeidet er å utvikle eiendommen og eksisterende bebyggelse i Olav Tryggvasons 
gate 30 - Schreinergården til høyere utnyttelse med kontor- og boligformål. Dette vil være i tråd med 
behovet for flere boliger i sentrum. Området i Midtbyen er betegnet som god tilgjengelighet for 
kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere. Som beskrevet i Sentrumsstrategi for Trondheim sentrum: 
”Hovedformålet med sentrumsstrategien er å få flere folk i Trondheim sentrum!” 
Flere boliger vil bidra til dette. 
 
Per i dag ligger Schreinergården med 4 etasjer mot Olav Tryggvasons gate og Jomfrugata. 
Sammenlignet med nabobebyggelse, framstår Schreinergården som lav. Nabobebyggelse mot vest i 
Olav Tryggvasons gate 34 har en bar gavlvegg som danner naturlige rammer for flere etasjer over de 
fire eksisterende. 
 

 
 

 
Ekisterende oppriss viser Olav Tryggvasons gate mot nord. 
 
I dag består Schreinergården av utadrettet virksomhet i 1.etg og kontorformål i 2.etg. 3.etg og 4.etg 
består av eksisterende boliger. Planen legger ikke opp til parkering for bil, og er i tråd med mål om 
nullvekstmålet for personbiltrafikk. 
 
Som en del av Trondheim kommunes byutviklingsstrategi har det i lengre tid hatt ambisjon om å øke 
antall boliger i sentrum. Trondheim har rundt 55 000 flere innbyggere i 2050. For å huse disse trengs 
cirka 29 000 nye boliger. Midtbyen er noe av det tetteste Trondheim har. Utnyttelsen er over 200 
prosent BRA, og kun 30 prosent av bruksarealet består av boliger, resten er næring. Formålet for 
eiendommen er å øke andelen boliger uten å måtte fortrenge næringsaktivitet, da denne allerede er 
etablert. I den ferdige versjonen av sentrumsstrategien (”FRAMTIDSBILDER TRONDHEIM 
SENTRUM 2050 med sentrumsstrategi”) er fordelingen mellom bolig og andre formål 50/50. 



 

 

 
I sentrumsstrategien er Schreinergården med i utdypende strategier for sentrum, og del av fase 1 
(2020-2030): ”infill/onfill i midtbyen”. 
 
b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 

 
 
Mot nord: avgrenset i eiendomsgrense mot tilliggende bebyggelse Gnr/Bnr 401/109 og 401/98. 
Mot øst: avgrenset inntil veikant i Jomfrugata. Gnr/Bnr: 401/308 (Gategr. kvadrant 2A Midtbyen) 
Mot sør: avgrenset inntil veikant i Olav Tryggvasons gate. Gnr/Bnr: 401/308 
Mot vest: avgrenset i eiendomsgrense mot tilliggende bebyggelse Gnr/Bnr 401/39. 
 



Virkninger utenfor området inkluderer oppleves av høyde fra ulike stedet i gatene og fra taklandskap. 
Se vedlagte illustrasjoner som viser eksiterende og planlagt. 
 

  
Fra Jomfrugata, retning nord Fra Jomfrugata, retning sør 

 

 
Fra Olav Tryggvasons gate, retning øst 
 

 
Fra Olav Tryggvasons gate, retning vest 



c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 
Det planlegges påbygg og tilbygg til eksisterende bebyggelse. Planlagt påbygg resulterer i 7 etasjer 
totalt. Tilbygg i eksisterende bakgård er planlagt i 2 etasjer med et mindre gårdsrom over 1. etasje. 
Videre er det planlagt et selvstendig trapp- og heishus i 7 etasjer som skal tilknyttes de nye boligene. 
 
Bebyggelsen er planlagt med en videreføring av eksisterende fasadegeometri opp til og med 5. etasje. 
Innenfor denne fasadegeometrien planlegges det inntrukne uterom som ligger godt skjermet fra Olav 
Tryggvasons gate. Resterende etasjer er planlagt tilbaketrukket og gir areal for uterom. 
 

 
Eksisterende fasadegeometri – mot Olav Tryggvasons gate 
 

 
Videreføring av fasadegeometri i 5.etg – mot Olav Tryggvasons gate 
 
Etasje 6 og 7 er planlagt med oppløste volum med en annen arkitektonisk karakter. Her skapes det 
”mellomrom” på etasjenivå for uterom mot fjorden og mot sør. Med hensyn på at det ligger midt i 
sentrum er det lagt opp til bare private uterom, da midtbyens offentlige rom og parkanlegg vil være en 
vesentlig del av de nye beboernes tilholdssted for rekreasjon og felles brukbare uteoppholdsarealer. 
Nytt tak i bakgården er tiltenkt for felles bruk, men har ikke tilfredsstillende solforhold – men utsikt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eksisterende bakgård 
 

 
Planlagt bebyggelse. 
 
Eksisterende portrom blir bevart slik det er i dag. Eksisterende varelevering, avfallshåndtering og 
logisk skal løses innomhus i ny 1. etasje, som i dag er dagens bakgård. Ny 2. etasje i bakgård 
forlenger eksisterende formål på etasje – kontorformål. Eksisterende kjeller beholdes, men det er ikke 
aktuelt med videre utgraving, annet en tilrettelegging for forsterkede/nye fundament. 
 
 
 
 



d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 
 
Området inngår i Midtbyplanen fra 1981, forutsettes maksimal byggehøyde på 4 etasjer. Deler av 
Midtbyen har allerede bebyggelse hvor høyder er økt utover midtbyplanen. Sentralt i bybildet finner 
man Prinsens gate/Sandgata, sett fra Munkegata. (Sentralbad 1959, seinere om- og påbygd med 
boliger) 6-7 etasjer. Trondheim Torg (1992), sett fra Prinsens gate: Kontorer og forretninger. 6 etasjer 
 

 
 
Nyere bebyggelse og relaterbare planområder er bygget på Peter Egges plass, r20160012 
Midtbykvartalet og r20140024 Trondheim sentralstasjon. 
 

 
Peter Egges plass. Deler av bygningen er opp mot kote +29 
 

 
r20160012 Midtbykvartalet. Deler av detaljplanen legger opp til byggehøyde kote +32,15 



 

 
r20140024 Trondheim sentralstasjon. Deler av detaljplanen legger opp til byggehøyde kote +32,45 
 
Utbygginsvolum og byggehøyder: Fasadelinjer mot sør og øst (henholdvis Olav Tryggvasons gate og 
Jomfrugata) er planlagt med økt gesimslinje på tre meter. Ca. kote +20 til kote +23. Videre avtrappes 
bebyggelsen oppover og ender med gesimlinje på kote +29. Mot nord og tilgrensende eiendommer 
Gnr/Bnr 401/98 trekkes gesimslinje ytterligere tilbake. 
 
Merk: Vedlagte illustrasjoner er vist med detaljer som vindu og rekkverk for å visualisere skala 
etasjevis, men skal forstås som volum og ikke ferdig arkitektonisk forspråk. 
 

 
 
e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 
 
Planen drar nytte av eksisterende bebyggelse, og vil tilføre nye boenheter uten å vesentlig øke 
bebygd areal. Påbygg vil ”sluttføre” og komplettere hjørnet Olav Tryggvasons gate / Jomfrugata. 
Dagens situasjon med fire etasjer ser ”uferdig” ut i bybildet langs en av Trondheims hovedgater. 
Schreinergården er et produkt av sin tid (strukturalismen og modernismen) og tar ikke del i den 
historiske trebyen Trondheim. Initiativtaker vil argumentere for at bebyggelse og gateløp tåler påbygg 
uten å forringe miljømessige kvaliteter som er der i dag. Vesentlig faktorer er naboebebyggelsen i nr 
34 med gavlvegg mot øst og den tette bebyggelsen i kvartalet Byhaven. Planen avtrapper 
bebyggelsen mot nord, mot den mer finmaskete bebyggelsen med trehus. 
 
 
 
 
 



f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
 
Her nevnes følgende virkninger på og tilpasning til omgivelser og landskap: 
 

• Påbygg mot Olav Tryggvasons gate vil være et positivt tilskudd til den visuelle og funksjonelle 
kvalitet som en av Trondheims hovedgater. 

• Påbygg med vist byggehøyde vil ikke hindre viktige siktlinjer i byen. Her ønsker initiativtaker 
drøfting av siktlinjer fra omliggende bebyggelse og gater som en viktig del av planprosessen. 

• Tiltaket skal igjennom planprosessen belyse virkning på og tilpasning til Middelaldergrunn. 
Planen legger ikke opp til store utgravninger, men trykk på kulturlag i grunn fra ny bebyggelse 
skal inkluderes i planprosessen. 

• Kjøretrafikk videreføres tilsvarende som i dag. 
• Støyproblematikk med hensyn på boligformål. Støy- og støvforhold for boligene skal beregnet 

å være akseptable. Nye boenheter planlegges med stille side og skal utarbeides i tråd med 
bestemmelser vist i KPA, kap. 21 – Støy. 

 
g) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid 
 
Kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024 Planområdet er i KPA avsatt til sentrumsformål 
Gjeldende reguleringsplan er r 0118 Midtbyplanen. Igangsatt regulering av 2018001 Nordøstre 
kvadrant i Midtbyplanen. 
 
h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
 
Planen vurderes til å berøre omliggende næringsbebyggelse og naboeiendommer med boligformål 
hva angår solforhold og utsikt fra bebyggelse. Videre berøres automatisk fredet middelaldergrunn og 
antikvariske forhold hva gjelder siktlinjer fra posisjoner som er viktige fra gatene og byrommene i 
Midtbyen. Brann- og redningstjeneste vil også berøres. Byens beboere og besøkende. 
 
i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 
 
En reguleringsplan for eiendommene vil trolig ikke medføre vesentlige endringer i forhold til 
samfunnssikkerhet. ROS-analyse utarbeides i planarbeidet og vil ligge til grunn for en vurdering av 
dette forholdet. Situasjonen er de siste år er ikke vesentlig endret ift trafikk, støy o.a. Vedlagt tema 
som vi antar vil være relevante i ROS analyse. 
 
j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 
 
Berørte interesser varsles i med utgangspunkt i Trondheim kommunes Adresseliste i Veilederen for 
planarbeid. Her nevnt spesielt byens antikvariske myndigheter. 
 
k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 
 
Dette vil vurderes i møte med kommunen. 
 
l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 
 
Konsekvensen av planinitiativet vurderes å være av en slik art at tiltaket ikke faller inn under forskrift 
om konsekvensutredning. 
 
Mvh 
Iver Berg Blomsøy 
Bergersen Arkitekter AS 
Sommerveita, Pb 2682, 7415 Trondheim 
tlf: 984 52 295 
http://www.bergersenarkitekter.no 


