PLANINITIATIV- ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE FOR
SCHRØDERGÅRDEN / SCHRØDERKVARTALET
Gnr / Bnr: 401/2, 401/4, 401/5, 401/10, 401/11
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Trondheim 2020-12-21

1. KORT PRESENTASJON:
Forslagsstiller:
Nordregt. 6 AS C/o Barga AS
Organisasjonsnr. 923381449
Dronningens gt 7, 7011 Trondheim
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: 401/4, 401/5, 401/10, 401/61, 401/386
Fakturaadresse:
Nordregt. 6 AS C/o Barga AS
Organisasjonsnr. 923381449
Dronningens gt 7, 7011 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.
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a) Formålet med planen
Formålet med planarbeidet er å utvikle Nordre gate 6 - Schrødergården med tanke på økt brukbarhet for
dagens funksjoner og bruk. Tilbygg mot vest vil øke arealet for hver etasje slik at behovene for større
leieforhold i etasjene blir mulig, samt bidra til positiv og bærekraftig byutvikling. I denne sammenheng vil
planarbeidet også inkludere eksisterende eiendommer i Sommerveita 4 og Nordre gate 4 for å styrke
samspill mellom byggene og etablere bestemmelse som ivaretar antikvariske hensyn og avgrensning mot
gater.

Midtbyen her i lengre tid hatt mangel på store nok handelsflater for mange moderne detaljhandelskonsepter.
Et av formålene med planarbeidet er at man skal kunne utvide detaljhandelsflaten på bakkenivå slik at den
både kan konkurrere med de mindre miljøvennlige og bilbaserte arealene for ”Big box”-konsepter (f.eks:
XXL, Power, Jula, Biltema) rundt om regionen, samt kunne dekke stordriftsbehovet andre
detaljhandelskonsepter kan ha. Utvidelsen av og i 1. etasje skal derfor kunne legge til rette for
sammenhengende næringsareal på bygulvet, som er i en størrelse som allerede leietakere i Midtbyen
etterspør, men også legge til rette for nye typer leietagere, som for eksempel City-konseptet til Ikea eller
lignende. Målet er at man skal kunne tilby rette / ønsket leietager for en positiv utvikling av Midtbyen et lokale
som bidrar til mer miljøvennlig handel i Midtbyen, og derigjennom for Trondheim som hele.
Videre er det imperativt at formålet med planen også legger til rette for komplettering av bebyggelsen i
Sommerveita ved at dagens åpne parkeringsplass blir bebygget ut mot veita på en slik måte at veita framstår
som ”ferdig”. Dagens situasjon er dessverre så kritisk svak, at svært få av byens innbyggere oppfatter det
som veit, gate eller byrom. Dette vil bidra til å styrke Sommerveita som gate og ”snarveien” mellom Torget og
gågaten vil kunne tilby en mer urban situasjon. Målet er at det skal bli like naturlig å benytte denne
veita/plassen/gaten til passering som det er å ta hele turen rundt. I den anledning legges det både opp til at
man kan benytte en bebygd snarvei fra Nordre gate innomhus, men også at man med å adressere seg til
Sommerveita bidrar til å fylle den med liv. Dette vil også bidra sterkt positivt til den andre gårdeieren i
området, der det i dag er vanskelig å finne meningsfulle leietagere.
Det er også et viktig mål for tiltakshaver at man kan legge til rette for flest mulig kontorplasser opp i etasjene,
dette både for å legge til rette for økt aktivitet i midtbyen på dagtid, men også for å faktisk utvikle
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kontorarbeidsplasser som reelt ikke er bilavhengige. Nærheten til kollektiv knutepunktet må sies å være den
beste for noe prosjekt i hele regionen. Tiltakshaver har også et mål om at man gjennom utviklingen av
gården kan være med å bidra til den positive utviklingen av Torvet i Trondheim gjennom å forsterke området
med servering i veita og eventuelt videre i etasjene.
Formålet med uterommet i planen beskrives med fire overordnede tema: Plass, møbleringssone, adkomst bil
og portrom. Førstnevnte er plassen framfor bebyggelsen mot Sommerveita. Denne lille plassen er der i dag
og vil tydeliggjøres ved ny bebyggelse. Denne vil være godt synlig fra Torget, ha tilfredsstillende solforhold
og godt egnet til utemøblering i tilknytning til 1.etg. Tema to er møbleringssone rundt bebyggelsen mellom
Sommerveita og inn i Stiftsgårdsparken. Formålet er etablere aktivitet som tiltrekker seg folk. Dette i form av
utemøbler for en evt. kafé eller annet. Planen inkluderer en sone mot nord inn i Stiftsgårdsparken. Dette er et
område i dag som er en del av parken, men oppleves som lite trivelig og tilgjengelig. Per i dag har dette
hjørnet av parken ingen kvaliteter. Formålet med planen er å heve dette området for å gjøre det attraktivt.
Tema tre er adkomst bil til eksisterende kjeller i Nordre gate 6. Denne adkomsten er der i dag. Siste tema –
4, er å reetablere adkomsten til portrommet i Nordre gate 4 / Sommerveita 3. Formålet er å åpne opp
portrommet slik at det skaper en mulighet for bedre samspill mellom veita og den nye bebyggelsen bakom.

Det er selvsagt at nærheten til Stiftsgården og middelaldergrunn skal hensyntas og sikres, men at man
samtidig får utviklet Veit/plass/gate slik at dette blir et nytt byrom for byens innbyggere å omfavne og at man
får en reell påvirkning på «parkeringsfri» handel og kontorarbeidsplasser i Trondheim.
b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
•
•
•
•

Mot nord: avgrenset i eiendomsgrense mot tilliggende bebyggelse Gnr/Bnr 401/12 (Nordre
gate 8) og 4 meter inn i Stiftsgårdsparken, Gnr/Bnr 401/61.
Mot øst: avgrenset i eiendomsgrenser mot Nordre gate.
Mot sør: avgrenset til vegmidte i Sommerveita, Gnr/Bnr 401/386.
Mot vest: avgrenset til ca. vegmidte i gangpassasje mellom Torget og Stiftsgårdsparken.
Tilsvarer 2,5 meter fra bebyggelse, Gnr/Bnr 401/5.
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Planområdet – dagens situasjon

Virkninger utenfor området:
• Høyder oppleves fra ny bebyggelse vises fra Nordre gate, Torget, Stiftsgårdsparken og
Dronningens gate.
• Sommerveita får en mer tydelig avgrenset ved ny bebyggelse.
• Forslagstiller vurderer siktlinjer fra Stiftsgårdsparken og Dronningens gate til Vår Frue Kirke.
Lite synlig i dag og ny bebyggelse begrenser siktlinje noe.

Fra Stiftsgårdsparken

Fra starten av Sommerveita i vest
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Fra Nordre gate

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Det planlegges tilbygg til eksisterende bebyggelse i dagens parkeringsplass i bakgård med tilknytning til
Sommmerveita. Tilbygg vil funksjonelt tilhøre øvrige arealer i Schrødergården og være et viktig
arealtilskudd for hver etasje. I 1. etasje vil det nye bygulvet ha åpenhet mot Nordregate og Sommerveita.
Parkering i kjeller vil bli videreført med nedkjøring integrert i den nye bebyggelsen mot Sommerveita. Her er
det ønskelig å se på muligheter for å omregulering formålet dersom man ser det hensiktsmessig å tilknytte
kjelleren mer til 1.etg, til bruk for næringsareal (butikk / forretning).

Planlagt bebyggelse
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d) Utbyggingsvolum og byggehøyder
Utbyggingsvolum og byggehøyder i planområdet tilpasses eksisterende bebyggelse og høyder. I
forlengelse av bebyggelsen i Nordre gate (sør nord) planlegges inntrukket med 7 etasjer. I
eksisterende bakgård planlegges ny bebyggelse med 5 etasjer. Mot Stiftsgårdsparken og
Sommerveita planlegges med tilpasset gesims / inntrukket. Mellom eiendom Gnr/Bnr 401/5
(Sommerveita 4) og Gnr/Bnr 401/11 Nordre gate 6 med 3 etasjer.

Utbyggingsvolum og byggehøyder

Utsnitt fra 3D-modell

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet
Tilbygg vil øke brukbarheten og fleksibiliteten i eksisterende bebyggelse ved at etasjearealene får øket
størrelse og dermed være tilgjengelig for flere leieforhold og fleksibel mht. størrelsen på disse. Dette
er arealer som allerede er etterspurt.
Tilbygg mot Sommerveita vil forbedre den miljømessige kvaliteten i Sommerveita ved at denne nå blir
komplettert med nybygg ut mot denne. Sommerveita lengst mot vest slik den framstår i dag er sterkt
preget av bakgårdsfølelse og den åpne parkeringsplassen og trafikk til denne.
Biltrafikk via Sommerveita blir redusert da dagens bakkeparkering i bakgård utgår.
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f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
Her nevnt følgende virkninger på og tilpasning til omgivelser og landskap:
• Nybygg mot Sommerveita vil være positivt tilskudd til den visuelle og funksjonelle kvalitet og
brukbarhet av veita som er en viktig fotgjengerpassasje mellom Torget og Nordregate og
Stiftsgårdsparken.
• Tilbygg til eksisterende bebyggelse i bakgården vil være synlig fra omliggende gater. Drøfting
av siktlinjer fra omliggende bebyggelse og gater vil være en viktig del av planprosessen. Her
også nevnt Middelaldergrunn og nærhet til Stiftsgården og Torget som må hensyntas i videre
prosess.
• Kjøretrafikk til parkeringskjeller vil bli opprettholdt men trafikkbelastningene blir redusert ved at
bakkeparkering utgår
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
Endringen vurderes til å berøre omliggende næringsbebyggelse 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 Riksantikvar og 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: (+47) 73 80 58 30
fax:(+47) 73 51 74 24
http://www.bergersenarkitekter.no
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