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Nordre gate 4 og 6 og Sommerveita 2, 4 og 6, anmodning om oppstart av
planarbeid. Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid.
Bakgrunn
Vi viser til materiale mottatt 21.1.2021 og til møte med Trondheim kommune 4.3.2021.
Planarbeidet gjelder Nordre gate 4 og 6, Sommerveita 2, 4 og 6 og tilgrensende gateareal i
Sommerveita og Nordre gate samt noe areal i Stiftsgårdsparken. Planarbeidet omfatter
eiendommene gnr./bnr.: 401/2, 401/4, 401/5, 401/6, 401/40, 401/11, 401/386 og 401/61.

Planområdet ligger i Midtbyen og omfattes av antikvarisk bebyggelse. Nordre gate 4 er registrert som
verneklasse c i kommunens aktsomhetskart og under bakken er det fredet middelaldergrunn. Planområdet
er markert med rødstiplet strek.
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TRONDHEIM KOMMUNE
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7004 TRONDHEIM
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Erling Skakkes gate 14
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NO 989 091 409

E-postadresse: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
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Planens navn er Detaljregulering av Nordre gate 4 og 6 og Sommerveita 2, 4 og 6.
Plankonsulent er Bergersen Arkitekter AS, Nordre gate, 7415 Trondheim, ved Iver Blomsøy, 984 52
295, iver@bergersenarkitekter.no Forslagsstiller er Nordregt. 6 AS C/o Barga AS, Dronningens gate
7, 7011 Trondheim, ved Fridthjov Brun, brun@bruneiendom.no og Terje Bye, terje.bye@barga.no.
Kontaktpersoner på Byplankontoret er Mari Mathisen Fasting, 916 86 327, marimathisen.fasting@trondheim.kommune.no og Mari Hage Basberg, 98 43 82 92,
mari.hage.basberg@trondheim.kommune.no
Kontaktpersoner hos Byantikvaren er Elisabeth Kahrs, 905 75 553,
elisabeth.kahrs@trondheim.kommune.no og Mette Bye, 416 60 004,
mette.bye@trondheim.kommune.no.
Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å øke dagens bebygde areal til forretning og kontor. Det foreslås et
tilbygg på fem og sju etasjer til Schrødergården i Nordre gate 6, i dagens bakgård, , og et tilbygg til
Nordre gate 4 på tre etasjer. Det er ønskelig å bygge igjen store deler av Schrødergården med
forretningsareal på bakkeplan og kontorarealer i de overliggende etasjene.
Forholdet til overordnet plan
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. I kommuneplanens
arealdel 2012-2024 (KPA) er området avsatt til sentrumsformål og hensynssone kulturmiljø, 11.1
Midtbyhalvøya.

Kommuneplanens arealdel med planområdet vist innenfor rød markering (til venstre)
Aktsomhetskart for Trondheim viser antikvarisk bebyggelse og planområdet innenfor rød markering (til
høyre).

Planforslaget er delvis i tråd med formålet i gjeldende reguleringsplan R0118 “Midtbyplanen”,
vedtatt 28.8.1981. Området er regulert til bolig, forretning og kontor, offentlig bygninger, parker,
turveier og anlegg for leik og sport. Midtbyplanen har bestemmelser om maksimalt fire etasjer
bebyggelse. Planforslaget legger opp til høyere bebyggelse enn dette.
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Forslaget er i tråd med Trondheim kommune sitt aktsomhetskart hvor Nordre gate 4 er klassifisert
som antikvarisk bebyggelse klasse c. Planområdet består og av fredet bygrunn, middelaldergrunn.
Viktige utfordringer i planområdet
Antikvariske verdier
Det er vesentlige verneinteresser innenfor planområdet og den foreslåtte bebyggelsen må
underordne seg den eksisterende historiske konteksten i Midtbyen. Det er ønskelig å bygge videre
på Midtbyens opprinnelige struktur med dagens bygninger, gater og gårdsrom, som omfatter
bebyggelse av ulik størrelse og karakter. Schrøderkvartalet var tidligere en sammensetning av
mange små bygårder i tre, bakgårder og gårdsrom. Ved fornyelse av kvartalet på 1960-tallet ble
denne strukturen revet, og høyere bygninger rundt et større gårdsrom som kunne fange opp
høydene og betjene forretningene i gården ble etablert. Mot Stiftsgårdsparken ble det bygget
lavere, av hensyn til parken, men også for å slippe lys inn i gårdsrommet. Trehusbebyggelsen i
Nordre gate 4 er antikvarisk verdifull bebyggelsen som står igjen i kvartalet i dag.

Flyfoto av Schrøderkvartalet fra 1957 (finn.no)

Flyfoto av Schrøderkvartalet 2020 (finn.no)

Arbeidet med Plan for sentrumsutvikling startet i januar 2017 med mål om å få flere folk i
sentrum. “Områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen” var et av tre arbeid som ble
vedtatt og startet opp 2017. En kulturhistorisk stedsanalyse, DIVE-analyse for nordøstre del av
Midtbyen er utarbeidet som en del av dette arbeidet. Planområdet ligger innenfor det definerte
området «Trehusmiljøet Nordre gate sør». Trehusmiljøet representerer en eldre
eiendomsstrukturer med både stor arkitektonisk verdi og kunnskapsverdi. Trehusbebyggelsen i to
etasjer med saltak, forgård, bakgård og tilhørende gårdsrom er i stor grad intakt og preger disse
delområdene. Den småskala strukturen er svært sårbar for brann, og for alle nye tiltak og volum
som vil endre eller dominere trehusbebyggelsen. Området blir betegnet til å ha en liten
endringskapasitet. Videre omfattes planområdet av «Torvet–Sommerveita», som omfattes av flere
store og robuste bygningsstrukturer av nyere tid, eller endret bebyggelse uten verneverdi.
Området har derfor stor endringskapasitet, selv om middelalderbygrunnen er sårbart for nye
bygningsmessige tiltak.
DIVE-analysen legger tydelig føringer for hvilke tiltak som er akseptable innenfor nordøstre
kvadrant i Midtbyen. Samtidig angir Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med
sentrumsstrategi at det er viktig å styrke Midtbyen som identitetsbærer for hele byens befolkning.
Med fokus på økt byliv er det viktig at planforslaget tilfører positive kvaliteter til området.
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Fortetting gjennom foredling vil være et viktig prinsipp for den videre utviklingen av
Schrøderkvartalet.
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet.
Bebyggelsens utforming
Det innsendte materiale viser ny bebyggelse i Schrødergården på tre, fem og syv etasjer. Forslaget
bygger igjen store deler av gårdsrommet og lar kun et lite portrom med inngang fra Sommerveita
og Nordre gate 4 bestå. Det er ikke akseptabelt å bygge igjen gårdsrommet slik mottatte skisser
viser. Ny bebyggelse skal gis en form og dimensjon som passer inn i eksisterende bymiljø.
De visuelle virkningene planforslaget har i bybildet er godt dokumentert. Illustrasjonene viser at
virkningen av ny bebyggelsen og volumene på inntil syv etasjer er dominerende mot eksisterende
bebyggelse i Nordre gate og den lave trehusbebyggelsen i Nordre gate 4, både fra Nordre gate og
Sommerveita. For at bebyggelsen ikke skal framstå som et stort og massivt volum må den tilpasses
eksisterende bebyggelse i Nordre gate 6, og trappe seg ned mot et eller flere gårdsrom som gir
åpenhet og lys inn i kvartalet og bebyggelsen. Plassering av gårdsrommene, både i forhold til
bebyggelsens struktur og på hvilken kotehøyde eller etasje, skal diskuteres nærmere.
Gårdsrommene må ikke ligge på bakkeplan.
Mot Sommerveita må bebyggelsens gesims følge eksisterende gesims i Nordre gate 4 mot
Sommerveita. Møne må ikke være vesentlig høyere enn eksisterende bebyggelse for at ny
bebyggelse skal passe inn i den eksisterende antikvariske bebyggelsen som avslutter trehusrekka
mot Sommerveita.
I byutviklingstrategien er en av delstrategiene å skape kvaliteter for en by i øyehøyde. Virkningene
av planforslaget mot Nordre gate, Sommerveita og Torvet blir derfor viktige og i det videre
arbeidet. Det må vises hvilke kvaliteter man ønsker å tilføre kvartalet og oppnå med planforslaget.
Helhetlig planlegging av Schrøderkvartalet
Det er ønskelig å se på en felles regulering av hele Schrøderkvartalet, hvor bebyggelsen i
Sommerveita 4 og 6 også blir innarbeidet i planen. Byplankontoret stilte spørsmål om det er
opprettet dialog med eiere av Sommerveita 4 og 6 i oppstartsmøtet. Det ble bekreftet at
forslagsstiller er i dialog med eierne og at det er ønskelig å utarbeide bestemmelser for hele
kvartalet.
Et av målene med prosjektet er å skape økt byliv i kvartalet. Sentrumsstrategien peker på at
Schrøderkvartalet er et av få fortettingsområder med en viss størrelse i Midtbyen, og med
umiddelbar nærhet til Torvet, lite støy, nærhet til flotte grønne kvaliteter i Stiftsgårdsparken
anbefaler byplankontoret at det undersøkes om det kan være mulig å legge til rette for boliger
innenfor planområdet. Forslagsstiller påpeker at de har fokus på økt byliv og mener at
arbeidsplasser, ved kontorvirksomhet og forretninger vil gi mest liv til kvartalet, både på dagtid og
kveldstid.
Stiftsgårdsparken
Det er positivt at det ønskes å skape økt aktivitet i Stiftsgårdsparken, og da primært i tilknytning til
arealene som bebyggelsen innenfor planområdet grenser til. Planforslaget må tilpasses og
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hensynta Stiftsgårdsparken, den grønne lungen som grenser til planområdet. Det er ikke ønskelig å
at det etableres høyere bebyggelse mot Stiftsgårdsparken, ettersom dette vil gi økt
skyggevirkning. De tilhørende trærne i Stiftsgården og antikvariske verdier må ivaretas.
Statsbygg har på vegne av Kongehuset vært restriktive til økt aktivisering av parken. Dermed
må dialogen om mulige tiltak i parken først undersøkes med Statsbygg.
Arkitektonisk uttrykk
Illustrasjonene til planforslaget viser ikke hvilket arkitektonisk uttrykk som er tiltenkt den nye
bebyggelsen. Det er ønskelig at det sees på helhetlig materialbruk og fargebruk, som tilpasses
eksisterende bebyggelse i kvartalet, og som særlig tar hensyn til trehusbebyggelsen i
Sommerveita.
Gateutforming
I tråd med “Designprogram for Trondheim”, som er under arbeid, skal Sommerveita være en
trivelig gate med definerte gangareal og høy kvalitet på materialbruken.
Deler av Sommerveita er opparbeidet med et universelt utformet dekke av skåret brostein i tråd
med Byantikvarens Brusteinsveileder. Det stilles krav om at resterende deler av Sommerveita,
fram til Nordre gate, også skal ha dekke av skåret brostein. Dette må teknisk plangodkjennes av
kommunen.
Trafikk og parkering
Det er ønskelig at parkering for personbil i gårdsrommet og parkeringskjeller, samt trafikk inn i
Sommerveita, begrenses til et minimum. Dagens trafikk som går over Torvet er svært uheldig. HCparkering bør løses i umiddelbar nærhet til planområdet, og må utredes.
Bylogistikk
Hele gatesnittet i Sommerveita og fortauet i Nordre gate må tas med i planområdet. Det må ses på
hvordan bylogistikken både i Sommerveita og i Nordre gate løses på best mulig måte. Det skal
legges til rette for gående og syklende i Sommerveita. Sommerveita skal opparbeides som en
gågate hvor det hovedsakelig kun tillates bylogistikk på gitte tidspunkt.
Det er ønskelig å se på alternativ varelevering for den utadrettede virksomheten i Nordre gate 6.
Interne systemer inne i bebyggelsen, fra Nordre gate, bør utredes for å unngå trafikk over Torvet.
Løsning for varelevering til alle hovedinnganger innenfor planområdet må vises løst.
Høydetilpasning i forbindelse med trapper og ramper til innganger må skje på byggegrunn.
Sommerveita er for smal for at større kjøretøy skal kunne kjøre gjennom Sommerveita og ut i
Nordre gate. Eksisterende næringsvirksomhet i Sommerveita og ny foreslått virksomhet gjør at
varelevering primært må løses innenfor planområdet og Sommerveita med mulighet for å snu.
Renovasjon for næring må løses på egen eiendom og primært innomhus og sikres i
planbestemmelsene. Løsning for varelevering og renovasjon må utredes i planforslaget.
Det må legges til rette for sykkelparkering på gateplan i Sommerveita og i parkeringskjeller i
tilknytning til planlagte utadrettede funksjoner og kontorvirksomhet.
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Brann
Brannprosjektering der Trøndelag brann- og redningstjeneste er omforent om en god løsning må
avklares på et tidlig tidspunkt. Rømningsveier og slukking i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17)
skal vises løst og sikres i bestemmelsene.
Universell utforming
Det må legges vekt på orienterbarhet i bygningsvolumene. Trapp og heis nær hovedadkomst med
en sentral beliggenhet i umiddelbar nærhet av hverandre gir god orienterbarhet.
Parkering for forflytningshemmede og universell utforming skal ivaretas i samsvar med TEK17.
Inngangspartier må være universelt utformet, og lesbare fra gaten.
Grunnforhold og forurenset grunn
Det skal dokumenteres at planforslaget er gjennomførbart, og sannsynligheten for at en ikke
skader antikvarisk bebyggelse.
Vann og avløp
Det må lages en overordnet vann- og avløpsplan som følger reguleringsplanen til behandling.
Håndtering av overvann må følge krav i Trondheim kommunes VA-norm. Det skal prioriteres at
overvann infiltreres på egen grunn, eventuelt knytter seg på avløpsnettet i Sommerveita. Det skal
videre dimensjoneres for tilknytning til fellessystem for fordrøyning og maksimal videreført
vannmengde. Mulighet for grønne tak på ny bebyggelse må vurderes i samråd med kommunen.
Rådgiver for brann skal ta stilling til hva som skal være krav til slokkevann for den
foreslåtte bebyggelsen. Løsningen må være omforent med Trøndelag brann- og redningstjeneste.
Bebyggelse er etter vår vurdering regnet som annen bebyggelse som har krav til slokkevann på 50
l/s.
Følgende krav må innarbeides i bestemmelsene:
“Før søknad om tillatelse til igangsetting av tiltak, skal teknisk plan for vann og
avløp være godkjent av Trondheim kommune."
Se vedlagte merknader fra Kommunalteknikk.
Anleggsfasen
Planområdet ligger i et kvartal som er tilrettelagt for gangtrafikk. Planen må derfor beskrive
hvordan anleggsfasen skal gjennomføres og rekkefølgekrav må sikres i bestemmelsene. Dette
omfatter særlig arbeid som vil påvirke den antikvariske bebyggelsen og tilgjengelighet til
forretningslokaler i Sommerveita.
Videre er rigg- og driftsplan for anleggsperioden viktig, både for trafikk av tungtransport som angir
aktuell kjørerute, og med tanke på myke trafikantene som ferdes i gata. Informasjon om
prosjektet, tydelig skilting med alternative gå- og sykkeltraseer må ivaretas for hele
anleggsperioden.
Sommerveita og fortau i Nordre gate har snøsmelteanlegg med elektriske kabler og delvis dekke
av skåret brostein som kan ha stor risiko for å bli skadet av omfattende tungtrafikk. Istandsetting
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av gatene som følge av eventuell ødeleggelse i anleggsperioden må følgelig sikres i
bestemmelsene.
Krav til komplett planmateriale
Det er enighet i oppstartsmøtet om at komplett reguleringsforslag skal utarbeides i samsvar med
Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av private plansaker.
Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i vår eksterne
reguleringsveileder på https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-ogeiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/ samt vedlagte liste med krav til komplett
materiale. Fristen begynner ikke å løpe før det er levert materiale i samsvar med kravene i listen.
Med komplett planmateriale skal det alltid følge plankart i digital form. Plankartet må være
utformet i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3. Forskriften finnes her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
Planprogram og konsekvensutredning
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder ikke for dette planarbeidet.
Planbeskrivelsen
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.
Gi en kort begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn og
miljø, herunder folkehelseperspektivet.
Nullvekstmålet for personbiltransporten må svares ut. Trondheim kommune inngikk 25.6.2019
byvekstavtale med staten, Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune og
Melhus kommune. Målet med avtalen er at all vekst i persontrafikken skal skje ved gange, sykkel
og kollektivtransport. Det er derfor viktig å finne løsninger i planforslaget som bidrar til å nå
nullvekstmålet for personbiltransport.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen
skal omfatte følgende tema:
 Kulturminner, automatisk fredet og nyere tids kulturminner
 Vannforsyning og avløpsnettet
 Støy og støv
 Forurensning av grunnen
 Kabelpåvisning ved eventuelle gravearbeider
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
 Potensielt sabotasje-/terrormål i nærheten
 Rigg og drift-plan for anleggsperioden
 Bylogistikk, herunder varelevering og renovasjon
 Brannprosjektering
Illustrasjoner
Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for plansaker, som finnes her:
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
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byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-910-2017.pdf
Annet
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plankart og
bestemmelser.
Trondheim kommune ønsker å fremme økt bruk av tre gjennom arbeidet med Trebyen
Trondheim, og ber forslagsstiller vurdere om dette kan være aktuelt i denne planen. Dette bør
vurderes opp mot brannhensyn.
Kommunen oppfordrer til gjenbruk og bruk av miljøvennlige byggematerialer.
Det skal sikres god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater, ferdselsårer og andre offentlige
rom, se Trondheim kommunes veileder for byrom og arkitektur.
Samarbeid
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet
inn på kart.
Byplankontoret og Byantikvaren deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget.
Plankonsulent/forslagsstiller skal holde åpent informasjonsmøte. Møtet annonseres samtidig med
varsel om igangsatt detaljplanlegging.
Behandlingsfrist
Det er enighet om at 12 ukers fristen skal gjelde.
Gebyr
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagsstiller i samsvar med kommunens
gebyrreglement.
Kommunen sender faktura etter første vedtak.
Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Ragna Fagerli
byplansjef

Mari Mathisen Fasting
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Planinitiativ
Planomriss på kart
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Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse
Adresseliste for samrådsparter
Utfylt liste med krav til komplett materiale
Kopi:
Nordregt. 6 AS C/o Barga AS
Trøndelag fylkeskommune
Statsforvalteren i Trøndelag
Byantikvaren
Statsbygg
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