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1. KORT PRESENTASJON

Forslagsstiller: 
Innherredsveien 12-14 II AS 
Organisasjonsnr. 914 486 068 
co/ Corvus Estate AS Klæbuveien 196A, 7037 Trondheim 
Kontakt: Tore Sveen, sveen@virtusadvokat.no 

Plankonsulent: 
Bergersen Arkitekter AS Nordregate 2 Pb 2682 7415 Trondheim. 
v. Marianne Løbersli Sørstrøm og Iver Berg Blomsøy. iver@bergersenarkitetker.no

Foretakets kvalitetssikringssystem: 
Vi benytter oss av Arkitektbedriftenes kvalitetssikringssystem. 

Andre eiendommer innenfor planområdet: 409/565 og 409/312 

Fakturaadresse: 
Innherredsveien 12-14 II AS 
Organisasjonsnr. 914 486 068 
co/ Corvus Estate AS Klæbuveien 196A, 7037 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 Kart og avgrensning – Planinitativ, Vedlegg 
02 Tegninger – Planinitiativ, Vedlegg 03 Solstudie – Planinitiativ, Vedlegg 04 Innledende ROS-analyse 
– Planinitiativ, Vedlegg 05 Visualisering - Planinitiativ.

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 planen er å utnytte eiendommens potensiale til å få bygget flere boliger i sentrum av 
Trondheim. Dette vil være i tråd med Sentrumsstratgien som understreker behovet for, og målet om, 
flere boliger i sentrum. Flere boliger sentralt i byen er del av en bærekraftig byutviklingsstrategi som 
gjør at folk bor i umiddelbar nærhet til kollektivtransport, undervisningstilbud, arbeidsplasser, handel 
og rekreasjonsområder. 
 
I tillegg til bolig som hovedformål er det ønskelig å fortsette med næringsvirksomhet i 1.etg. Det vil gi 
noe tilbake til byen og gatelivet, og det er med på å skape variasjon i fasadeuttrykket.   
 
Per i dag er eiendommens potensiale uutnyttet da den kun er bebygget i en etasje. Sett i 
sammenheng med nabobebyggelsen fremstår eiendommen som et hull i fasaderekka som bør 
repareres. Nabo i sørvest (Innherredsveien 10) er en høy (4-5 etasjer opp til gesims + 1-2 etasjer i 
takvolum) murbygning med en død gavl mot Innherredsveien 12. Gavlveggen danner naturlige 
rammer for flere etasjer over den eksisterende. Nabo i nordøst (Innherredsveien 14) er en lav (2 
etasjer til gesims + 1 etasje i takvolum) trebygning. Møtet mellom høy murbygning og lav 
trehusbebyggelse er en spennende arkitektonisk utfordring som må tas på alvor.  
 
Det er nærliggende å tenke at Innherredsveien 12 bør bebygges med en høy bygning som har en eller 
annen form for slektskap til de høye murbygningene langs Innherredsveien, og som dermed vil 
fremstå som en avslutning av murfasaderekka. Helt for enden av murfasaderekka – i sørvest 
(Innherredsveien 6) - bygde PKA det de i sin tid tolket som en avslutning av fasaderekka: En buet 
fasade som både forsøker å avslutte fasaderekka i form, men som også gir leilighetene i bygget 
henvendelse i flere himmelretninger. For Innherredsveien 12 mener vi det er viktig å finne en god 
formmessig måte å avslutte murbebyggelsen på, som også evner å skape en aktiv fasade mot 
Solsiden i nordøst. Den lave trehusbebyggelsen i Verftsgata vil da oppleves som om den slynger seg 
rundt murbyggene. 
 

 



 
 
Eksisterende oppriss viser fasade mot Innherredsveien 

 
 
 
 
I dag er eiendommen bebygget i kun en etasje og huser en neglesalong.  
 
Som en del av Trondheim kommunes byutviklingsstrategi har det i lengre tid vært ambisjon om å øke 
antall boliger i sentrum. Det anslås at Trondheim kommer til å ha rundt 55 000 flere innbyggere i 2050. 
For å huse disse trengs cirka 29 000 nye boliger.  
 
I sentrum er det meste av tilgjengelig areal allerede tett bebygget. Utnyttelsen er over 200 prosent 
BRA, og kun 30 prosent av bruksarealet består av boliger, resten er næring. Dermed dukker det ikke 
ofte opp muligheter for å bygge nye, store boligprosjekter i sentrum. Da må man unytte mulighetene 
når de byr seg, og slike små innfill-tomter er nettopp det. Man kan spe på med flere og flere boliger i 
sentrum gjennom slike prosjekter. 
 
Formålet for eiendommen er å øke andelen boliger uten å måtte fortrenge næringsaktivitet. I den 
ferdige versjonen av sentrumsstrategien (”FRAMTIDSBILDER TRONDHEIM SENTRUM 2050 med 
sentrumsstrategi”) er fordelingen mellom bolig og andre formål 50/50. 
 
Planen legger ikke opp til parkering for bil, og er i tråd med mål om nullvekstmålet for personbiltrafikk. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 

 
Mot nordøst: avgrenset mot Dokkparken. Gnr/Bnr 410/669 
Mot sørøst: avgrenset inntil fortau i Inherredsveien. Gnr/Bnr: 409/312 
Mot sørvest: avgrenset i eiendomsgrense mot tilliggende bebyggelse. Gnr/Bnr: 409/318 og 409/317 
Mot nordvest: avgrenset inntil fortauskant i Verftsgata over eiendom Gnr/Bnr 410/648. 

 
 
 
 
 
 
 
Virkninger utenfor området inkluderer opplevelse av høyde fra ulike steder i gatene, og fra 
taklandskap. Se vedlagte illustrasjoner som viser eksisterende og planlagt. 
 

  
Fra Innherredsveien, retning nordøst Fra Dokkgata, retning nordvest 

 

   
  Fra Nonnegata, retning sørøst 



 
Fra Innherredsveien, retning nordøst 

 
c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 
Eksisterende enetasjes bebyggelse på eiendom 409/520 (Innherredsveien 12) planlegges revet, og 
det planlegges å sette opp et nytt bygg over totalt 6 etasjer. I 1.etasje vil nybygget fylle hele planet, 
avgrenset av fortau i Innherredsveien (sørøst), Innherredsveien 14 (nordøst), Verftsgata 5 (nordvest) 
og Innherredsveien 10 (sørvest). I 2.etasje reduseres byggets fotavtrykk til en L-form slik at resterende 
grunnflate på ca 50kvm kan utnyttes til et gårdsrom hevet en etasje over gateplan. Se plantegninger i 
vedlegg 02. Det er hensiktsmessig å heve gårdsrommet for å gi det best mulig lysforhold, samtidig 
som det gir et mer attraktivt utleieareal for næringsvirksomhet i 1.etg.  
 
Visuelt og formmessig foreslås det å la nybygget være i familie med de høye bygningene i 
Innherredsveien, og å løsrive det fra det lave trebygget (Innherredsveien 14) ved hjelp av en utvendig 
trappepassasje som leder opp til det opphevede gårdsrommet. Dette grepet vil gi en kvalitet i 
kvartalets formmessige uttrykk, samt at det mer konkret vil gi en ekstra utgang/rømningsvei fra det 
opphevede gårdsrommet og nybyggets boligetasjer. 
 
Videre oppover fra og med 2.etasje planlegges å bygge ut hele den L-formede planen til og med 5 etg. 
Til 6.etg-planet føres kun trappe-og heishus, og det resterende arealet utgjør en ca 60 kvm stor 
takterrasse. 
 
For det formmessige og visuelle uttrykket er det jobbet med å ta opp eksisterende gesimshøyder og 
høyder på utkragede deler fra tilliggende bygg sine fasader. Dette for å skape en sammenheng med 
nabobyggene. Denne sammenhengen gir noen premisser for utformingen. Se vedlagte tegninger og 
illustrasjoner hvor dette er vist. 
 
 
 



 
Fasade komposisjon, form og uttrykk 

 
 
 
Det foreslås videre å la bygget krage ut mot nordøst, over trappepassasjen. Utkragingen skaper et 
fasademotiv mot nordøst, samtidig som den tar igjen litt areal som gis bort i de nedre etasjene ved å 
anlegge den utvendige trappe-passasjen. Arealet man får i den utkragede delen er mer verdifullt enn 
arealet man mister lenger ned. Den utvendige trappepassasjen er et grep som visuelt skaper harmoni 
og balanse i bebyggelsen sett som en helhet.  
 
Det legges opp til en blanding av private og felles uterom. Hver leilighet vil få både fransk balkong og 
balkong, samtidig som det blir felles gårsrom i 2.etg og felles universelt utformet takterrasse med gode 
solforhold i 6.etg. Se solstudier i vedlegg 03. De felles uterommene utgjør totalt ca 100 kvm, hvor ikke 
noe av dette er opparbeidet på bakkeplan. Prosjektet er i strid med KPA når det gjelder felles uterom.  
Prosjektets beliggenhet rett ved Solsiden, og i nærhet til andre større rekreasjonsområder som for 
eksempel Festingsområdet, gjør at det bør være greit å fire på kravene om felles uterom på denne 
eiendommen. Sentrums offentlige rom og parkanlegg vil være en vesentlig del av de nye beboernes 
tilholdssted for rekreasjon og felles brukbare uteoppholdsarealer.  
 
 
 
 
 
 

  
Fra gateplan - sett fra sør i Innherredsveien                       Fra gateplan – sett fra nordøst i Innherredsveien 

 



 
Planlagt bebyggelse 

 
Hovedinngang til nybygget blir fra fortauet i Innherredsveien. Her vil det være en hovedinngang for 
boligene og en inngang til næringsarealet. Avfallshåndtering, sykkelparkering, bodareal, teknisk rom 
osv skal løses innomhus i ny 1. etasje og kjeller. Et trappe- og heisrom plasseres sentralt i bygget for 
å serve alle funskjoner, og føres innvendig helt opp til takterrassen. 
 
d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 
 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er R-560r, datert 19.11.96. Eksisterende bebyggelse som 
inngår i denne planen skal bevares*, og alle byggearbeider som er byggemeldingspliktige skal 
forelegges byantikvaren for uttalelse. Utover det har ikke gjeldende reguleringsplan noen 
bestemmelser som sier noe om tillatt byggehøyde/utnyttelse/formål. Det tolkes dermed dithen at 
denne planen er lagt ovenpå det som før 19.11.96 var gjeldende reguleringsplan for eiendommen; 
R560j, datert 25.06.87. Da ble eiendommen regulert til en kombinasjon av bolig/næring/kontor-formål 
og bestemte maks byggehøyde til 6 etasjer. Se omtalte reg-planer med bestemmelser i vedlegg 01. 
 
*Det må understrekes at Trondheim kommunes aktsomhetskart for kulturminner ikke klassifiserer det enetasjes bygget i 
Innherredsveien 12 som bevaringsverdig, og det inngår ikke i hensynssone eller bevaringsområde. 

 
Det foreslåtte utbyggingsvolumet er 5etg høyt pluss inntrukket 6etg, og forholder seg med en liten 
avstand til den bevaringsverdige trehusbebyggelsen i Innherredsveien 14. Mot Innherredsveien 
forholder nybygget seg til nabobyggets (Innherredsveien 10) gesimshøyder. Nabobygget har pga sin 
utforming med en del som er løftet opp over reell gesims, to opplevde gesimshøyder; lav gesims: kote 
ca 21,3m, høy gesims: kote ca 24,3m. Se fasadetegning i vedlegg 02. Disse to gesimshøydene er 
videreført i nybygget ved at delen nærmest Innherredsveien 10 forholder seg til den lave gesimsen, og 
den høyeste delen forholder seg til den høye gesimsen. Videre har 6.etg som kun inneholder trappe-
og heishus en gesimshøyde på kote ca 27,0m. 
 
Fasaden mot Innherredsveien er delt i to hoveddeler: en smal del og en bredere del. Denne 
inndelingen gjenspeiler leilighetsinndelingen i planen og kommer til uttrykk i fasaden ved at den 
bredere delen krager noe ut over fortauet i Innherredsveien. Det er snakk om en beskjeden utkraging 
med om lag samme dybde som utkragende karnapper i nabobygget. Underkant av utkragingen 
forholder seg til samme høyde som underkant av utkragende deler i Innherredsveien 10, samtidig som 
den tar igjen linjer i fasaden i trehusbebyggelsen i Innherredsveien 14. Visuelt og formmessig skaper 
dette en harmoni og formmessig balanse som gjør at nybygget passer inn i omgivelsene selv om det 
fremstår som et bygg av vår tid. Det er viktig at material/farge/overflate-valg for nybygget holdes rolig, 
gjerne i et holdbart hovedmateriale i god kvalitet, slik at ikke volumet fremstår som fragmentert og 
oppdelt. 



 

 
 
e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 
 
Planen drar nytte av eksisterende bebyggelse, og vil tilføre nye boenheter uten å vesentlig øke 
bebygd areal i forhold til dagens situasjon. Dagens situasjon med kun en etasje ser uferdig ut i 
bybildet langs en viktig Trondheimsgate, og eiendommen fremstår som et tomrom som bør fylles. Å 
fylle dette tomrommet med boliger er i tråd med gjeldende reguleringsplan og fremstår som naturlig 
pga eiendommens umiddelbare nærhet til Solsiden, kollektivtilbud osv. Formmessig vil nybygget 
komplettere fasaderekka og gi en meningsfull avslutning til den høye murbebyggelsen i møte med den 
lave trehusbebyggelsen. En vesentlig faktor som gjør at dette tydelig fremstår som en eiendom som 
bør bebygges er naboebebyggelsen i nr 10 med en stor, død, gavlvegg mot nordøst.  
 
f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
 
Her nevnes følgende virkninger på og tilpasning til omgivelser og landskap: 
 

• Infill som kompletterer fasaderekka i Innherredsveien vil gi visuelle og funksjonelle kvaliteter i 
ei viktig Trondheimsgate. 

• Tilpasning til eksisterende bebyggelse i kvartalet. 

• Nybygg med vist byggehøyde vil ikke hindre viktige siktlinjer i byen.  

• Planen legger ikke opp til store utgravninger, men trykk på evt 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 anses 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 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan R-560r, datert 19.11.96/ R560j, datert 25.06.87. 
 
h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
 
Planen vurderes til å berøre naboeiendommer med boligformål når det gjelder solforhold og utsikt fra 
bebyggelse. Videre berøres mindre vesentlige siktlinjer fra noen gater (Dokkgata og Nonnegata), og 
antikvariske forhold ref regplan R-560r. 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 eiendommen 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 ikke vesentlig endret ift trafikk, støy o.a, men vil trolig endres 
til det bedre for beboere fremover mtp Innherredsveien skal bli miljøgate. 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 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. 
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Marianne Løbersli Sørstrøm & Iver Berg Blomsøy
Bergersen Arkitekter AS 
Sommerveita, Pb 2682, 7415 Trondheim 
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