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Maskinistgata 2, gnr/bnr 439/36, 439/185, 439/86 m.fl., detaljregulering  

Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid 

Bakgrunn 

Byplankontoret viser til materiale mottatt 15.09.21 og til møte med oss 07.10.21. Planarbeidet 
gjelder Maskinistgata 2, med gårds- og bruksnummer 439/36, 439/185, 439/86, som er foreslått til 
byggeområder. 

Planområdet berører i tillegg følgende gårds- og 
bruksnummer: 429/218, 439/221, 439/34, 
439/233, 439/145, 439/165, 439/174, 
439/3,439/4, 439/46, 439/20, 439/21, 439/22, 
439/218, 439/84, 410/737, 410/525, 410/518, 
415/88, 415/89, 415/90, 415/186, 415/87, 
415/86, 415/205, 415/163, 415/179, 411/222, 
411/149, 411/295, 439/75, 415/165. 

Planens navn er Maskinistgata 2, gnr/bnr 
439/36, 439/185, 439/86 m.fl. 

Plankonsulent er PKA, ved Charles Edmond 
Francois, cef@pka.no, telefon 403 16 640. 

Forslagsstiller er Bane Nor Eiendom, ved Dag 
Haugdal, daghaugdal@banenor.no. 

 

mailto:cef@pka.no
daghaugdal@banenor.no
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Kontaktpersoner på Byplankontoret er saksbehandler Mia Prøsch Stilson, 
msti@trondheim.kommune.no, telefon 41332737 og partner på saken, Ellen Aga Kildal, 
ellen.aga.kildal@trondheim.kommune.no, telefon 72542500. 

Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for hotell, næring, bolig, grøntstruktur og 
stasjonært avfallssug innen planområdet. Det er ønskelig å styrke eksisterende og sikre nye 
forbindelser for gående og syklende over planområdet. Det er i tillegg ønskelig å regulere arealer 
for fremtidig metrobusstrasé over Nyhavna.  

I forkant at dette oppstartsmøte er det avklart med bygningsrådet gjennom en prinsippsak i møtet 
25.08.2021 i sak 195/21 at planoppstart kan gjennomføres med et nedskalert hotellformål. Det er 
viktig at føringer fra kommunedelplanen for Nyhavna følges opp i detaljreguleringen. 

Forholdet til overordnet plan 

Planforslaget samsvarer i stor grad med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. Området ligger i 
areal avsatt til sentrumsformål i kommunedelplanen for Nyhavna. Området er prioritert for 
bymessig fortetting og transformasjon i byutviklingsstrategi mot 2050. Nytt planinitiativ for 
Maskinistgata viser et nedskalert hotell. Det viser i tillegg en tilpasset kvartalsbebyggelse, som er i 
tråd med foreløpig kvalitetsprogram for Nyhavna.  

       
Det er god sammenheng mellom anbefaling og foreløpig plangrep: Skjermdump fra foreløpig 
utkast til kvalitetsprogram for Nyhavna (til venstre) og utsnitt av planinitiativ mottatt 15.09.2021 
(til høyre). 

Kvalitetsprogrammet for Nyhavna består av kvalitetsprogram for offentlige rom, 
miljøoppfølgingsprogram, kulturminneprogram og kulturnæringsprogram samt teknisk plan for 
infrastruktur. Kvalitetsprogrammet skal i henhold til kommunedelplan for Nyhavna legges til grunn 
for alle planarbeid. Programmet er ikke ferdigstilt. Det vises til versjonen av arbeidet som var til 
offentlig ettersyn sommeren 2021.  

Bystyret vedtok i sitt møte 16.06.21 i sak 98/21 at foreslått metrobusstrasé over Nyhavna skal 
legges til grunn i utarbeiding av planforslaget: 

mailto:msti@trondheim.kommune.no
mailto:ellen.aga.kildal@trondheim.kommune.no
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/byutviklingsstrategi/byutviklingstrategi-for-trondheim-mot-2050
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“Ved utarbeidelse av reguleringsplan for metrobuss over Nyhavna vedtar bystyret at følgende 
legges til grunn:  

1. Metrobusstraséen over Nyhavna skal følge Båtsmannsgata, Maskinistgata, Strandveien og 
Stiklestadveien som beskrevet i alternativ 1 i saken.  

2. Metrobusstasjonene skal lokaliseres i nærheten av Lademoen stasjon langs Maskinistgata, 
og den andre i nærheten av krysset mellom Stiklestadveien og Strandveien. 

3. Antall avkjørsler fra metrobusstraséen må holdes på et minimumsnivå for å sikre 
fremkommelighet for kollektivtransporten. Det skal likevel sikres en god bystruktur og gode 
forbindelser mellom nye boligområder, slik at metrobusstraseen ikke blir en barriere. 

4. Metrobusstraseen skal ikke legge hindringer for eksisterende næringsvirksomhet på E. C. 
Dahls Bryggeri AS og Jarleveien 4. Virksomhetenes adkomst fra avkjørsel i Stiklestadvegen 
må sikres og bryggeriets behov for nødvendig uteområde og snuareal for trailertransport 
av tilsatsvarer og produkter skal ivaretas.” 

Viktige utfordringer i planområdet 

Nabolag, bystruktur og antikvariske verdier: 

Planområdet blir en viktig nøkkel for å koble Nyhavna til andre sentrums- og boligområder og 
gjøre det enklere å finne fram Nyhavna, både i nær framtid, men også når Nyhavna står ferdig 
utviklet. Planområdet er et kollektivknutepunkt med enkel tilgang på metrobusser og 
regionbusser, tog, hurtigbåt, hovedsykkelvei og hovedvei. Området er derfor egnet for 
besøksintensivt program og bolig. Tiltakene i planen må samspille godt med nabolaget. God 
orienterbarhet og fremkommelighet forutsettes sikret. Plassen ved Strandveien, i sørøst, vil 
sammen med aksen fra stasjonen vil få en viktig funksjon som orienteringspunkt for gående og 
syklende på Nyhavna.   

Arealer langs Strandveien forutsettes avsatt til framtidig utvidelse av byøkologisk forsøksområde. 
Det vises til vedtak fattet i Bystyrets møte 31.04.2019. Eksisterende bestemmelser for Svartlamon 
bør evalueres, og eventuelt videreutvikles og innlemmes i ny plan.  

Det er viktig at Strandveien etableres som en tydelig bygate, med bebyggelse på begge sider. 
Dette begrunnes med at det har vært bebyggelse her, som ble revet tidlig på 1900-tallet. Høydene 
må ikke blir for dominerende. Det må sikres variasjon og formet tak mot Strandveien. Mellomila 
55-57 kan være en fin referanse her.  

Øvrig bebyggelse i planområdet må også sikres variasjon i høyder og utforming, slik at nye og 
eksisterende boliger i området oppnår gode sol- og dagslysforhold. Høy kvalitet i materialbruk og 
uteområder må tilstrebes. Målet er en urban og bymessig, lukket kvartalsstruktur, med åpninger 
mellom gate og fellesareal, for eksempel med portaler inn mot grønne områder og plasser. 
Førsteetasjer må brytes opp i fasaden og gjøres aktive, med mange innganger, jamfør 
byutviklingsstrategiens mål om kvaliteter for en by i øyehøyde. Dette gjelder for alle deler av 
planområdet. Parkeringskjellere og øvrige arealer i bakken må sikres god orienterbarhet og 
fremkommelighet. HC-parkering bør plasseres nært heis og trapp.  
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Planområdet: 

Planområdet må utvides slik at sammenheng med tilgrensende områder og nabolag sikres og 
styrkes. Enkelte areal som foreslås innlemmet i planen er det knyttet rekkefølgekrav til gjennom 
kommunedelplan for Nyhavna. Samferdselsarealer, som grenser til planområdet, må tas med i 
hele sin bredde. Noen arealer overlapper med pågående planarbeider, og endelig avgrensing må 
koordineres med dem. Se vedlegg til dette brevet. 

Utvidelsene gjelder: 

 Undergang for gående og syklende mot sør, under Lademoen stasjon og i Strandveien. 
 Undergang for gående, mot øst i Gregus gate. 
 Nord for “Jernbaneparken”, slik at kobling til Strandveikaia sikres. Ta med areal til sørvendt 

fasade Strandveien 96, gnr/bnr. 439/76. 
 Maskinistgata i sin helhet, til planområdets avgrensning mot nord for å ta med seg ny 

parallell veg som skal erstatte eksisterende veg mellom de to rundkjøringene. Vegen kan 
ikke fjernes uten at ny veg er etablert. Det finnes planer om kollektivfelt i begge retninger i 
Maskinistgata. Det skal taes høyde for det. 

 Langs jernbanespor mot vest, for å sikre planskilt kryssing (bru) for hovedsykkelvei ved 
rundkjøring fra Strindheimtunnelen. 

Samferdsel: 

Hovedsykkelvei og forbedret jernbaneinfrastruktur med dobbeltspor og to tog i timen er under 
planlegging. Planarbeidet må koordineres med planprosessen for Lademoen stasjon.  

All trafikk skal komme fra den kommunale Strandveien, ikke fra Maskinistgata. Vi vurderer det 
som mulig å avvike fra parkeringskrav i kommuneplanens arealdel (KPA), grunnet nærhet til 
kollektivholdeplasser og Trondheim sentrum. Det skal ikke etableres mobilitetshus i førsteetasjer. 
Løsninger for bylogistikk kan vurderes i deler av bebyggelsen som ligger under lokk mot 
jernbanen.  

Det skal sikres sykkelveg med fortau, 4 + 2,5 meter, i sør, mellom bygg og jernbanen, slik at 
hovednett for sykkel er sikret over munningen til Strindheimtunnelen, med forbindelse til 
Strandveien. Kort, lesbar og direkte gangveg mellom fremtidig torg ved Fyringsbunkeren og 
underganger for gående og syklende mot sør og vest må sikres i planen, som nevnt i utvidelse av 
planområdet, sammen med øvrige løsninger for gående og syklende. 

Miljøforhold: 

Det er stilt krav til temautredninger for de enkelte delområdene i kommunedelplan for Nyhavna: 

 Lokalklimaanalyse. 
 Dokumentasjon av at planen er geoteknisk gjennomførbar. Geotekniske rapporter skal 

medfølge planforslag. 
 Tiltaksplan mot forurenset grunn: Planområdet ligger på forurenset grunn. Bestemmelser 

som ivaretar dette forholdet må innlemmes i planen. 
 Utredning av støy av samlet støybelastning (sumstøy): 

Støy fra jernbanen og Maskinistgata er en utfordring i planområdet og må utredes. T-
1442/2021 må legges til grunn, da den skiller mellom stille side og dempet fasade. 
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Fremtidig trafikkvekst, inkludert bylogistikk, må tas høyde for i trafikkberegninger. Støyen 
skaper utfordringer for boligformål. Det må enten sikres gjennomgående boliger eller 
vurderes dobbelthøye boliger mot stille side. Alternativt må andre formål vurderes. 

Miljøundersøkelser må gjennomføres i forkant av gravearbeid og bygging. 

Teknisk infrastruktur: 

Kommunedelplanens § 5.3 Teknisk infrastruktur sier at Sentral for stasjonært avfallssug skal ligge i 
delområde 2. Det vurderes alternativ plassering, men dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Det må 
derfor tas høyde for at denne tomten fortsatt kan være aktuell til dette formålet. 

Det må avtales et eget møte om avfallshåndtering. Det er stilt krav om terminal for stasjonært 
avfallssug innen planområdet. Fri etasjehøyde i førsteetasjer må antagelig være 5m for å sikre 
lastebiler inn og ut. Avstand til restavfallshåndtering bør være maks 50 meter. 

Eget notat om vann og avløp vedlegges. 

Grønt: 

Planforslaget innebærer at om lag halvparten av det regulerte friområdet mot Svartlamon blir 
bebygd, som en utvidelse av det byøkologiske forsøksområdet. For planområdet stilles det derfor 
høyere kvalitetskrav til det som opparbeides av offentlig rom og økologisk verdi i gjenværende og 
nye grøntstrukturer, jamfør den nylig vedtatte byutviklingsstrategiens punkt om det grønne - for 
en trygg fremtid. Eventuelle boliger på bakkeplan må sikres forhager godt tilpasset terrenget, og 
som gir god bokvalitet. 

Barn og unges lek og aktivitet må prioriteres i utforming av park nord i planområdet. Det må sikres 
variert lek for ulike aldersgrupper. Planen må ivareta trygge gangforbindelser. Det er aktuelt å 
flytte basketbanen fra Strandveiparken til dette planområdet.   

Sosial infrastruktur: 

Planområdet hører til Lilleby barneskole og Lade ungdomsskole. Vi viser til sak 22/21 om 
skolestruktur, som formannskapet behandlet 16.02.2021. I alternativene inngår Lilleby skole, Lade 
skole, kommunens skoletomt i Lilleby område; “Smelteverket”, det tidligere skoleanlegget på 
Ringve og en framtidig skoletomt på Nyhavna. Det er begrenset skolekapasitet innen skolekretsen, 
spesielt for ungdomstrinnet.     

Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan 

Vi anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet. Arbeidet må ta med 
seg anbefalinger fra kvalitetsprogram for Nyhavna. Disse temaene blir særlig viktig for dialogen 
videre:  

 Variasjon i høyder og arkitektonisk uttrykk innenfor det enkelte kvartalet 
 Førsteetasjer med innhold, fasadeuttrykk, åpenhet og overganger mellom arealer ute og 

inne 
 Blågrønne strukturer må få et overordna fokus 
 Infrastruktur for myke trafikanter i alle retninger blir viktig 
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 Riktig bruk og formål for de ulike delene, sett mot ytre forhold som støy 

Det tas flere forbehold, da denne planen er først ute av delområdene innen kommunedelplan for 
Nyhavna. Det vil derfor være flere tema som berører denne planen som ikke kan avklares på 
nåværende tidspunkt. Tilbakemeldinger i dette brevet vil av den grunn måtte suppleres underveis i 
planprosessen.  

Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide plan i mer enn ett år, vil saken bli avsluttet 
og planomrisset som ligger i kommunens kartløsning bli fjernet. Det vil bli gitt skriftlig beskjed før 
saken avsluttes. Eventuell ny henvendelse i saken etter dette vil da bli registrert som ny sak.   

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 den eksterne 
reguleringsveilederen vår 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.  

Planprogram og konsekvensutredning 

Det har vært dialog før, under og etter oppstartsmøte mellom Trondheim kommune og 
forslagsstiller, da det er uenighet om krav om konsekvensutredning. Reglene for planprogram og 
konsekvensutredning er av kommunen vurdert å gjelde for dette planarbeidet. Tiltaket hotell er 
ikke utredet i kommunedelplan for Nyhavna. Det skal være fastsatt planprogram og det skal 
utarbeides konsekvensutredning fordi tiltak i planen kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. 

Forslag til til tema er:  

 Konsekvenser av formålet hotell 
 for lokalmiljø 
 for arbeidsplasser 
 for lokal kulturvirksomhet og næring 
 barn og unges interesser  
 landskapsvirkning 

Listen er ikke uttømmende. 

Planbeskrivelsen 

Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.  

Nullvekstmålet for personbiltransporten må svares ut. Trondheim kommune inngikk 25.06.2019 
byvekstavtale med staten, Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune og 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kdp_nyhavna_k20110005/vedlegg-reviderte-bestemmelser-datert-20.5.2016.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kdp_nyhavna_k20110005/vedlegg-reviderte-bestemmelser-datert-20.5.2016.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
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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.  

Gi en kort begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn og 
miljø, herunder folkehelseperspektivet. 

Det må redegjøres for anleggsperioden, inkludert trafikk, støv og støy, behov for riggområde og 
tidsaspekt. Dette må sikres med egen bestemmelse i planen. 

Ved regulering av veger skal det utredes hvor mye areal som trengs til skråning/fylling og 
midlertidig anleggsområde. Dette må sikres i planen. 

Planen blir berørt av metrobussprosjektet. Konsekvenser av dette må beskrives. 

Planen omfatter og berører arealer som er i bruk til eller regulert til næring, så må konsekvensene 
for næringsarealet utredes spesielt.   

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen 
skal omfatte følgende tema:  
 
Naturgitte forhold 

 Overvann 
 Grunnforhold 
 Havnivåstigning 
 Vind 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer  
 Kollektiv 
 Vei inklusiv tunnel 
 Bane 

Forhold ved utbyggingsformålet 
 Renovasjon 
 Akutt forurensning 
 Støy og støv 

Forhold til omkringliggende områder 
 Nærhet til bolig- og næringsområder 
 Eksisterende holdeplass 
 Parkområder 
 kulturminner 

Anleggsfasen 
 Trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter 
 Støv og støy 

Ulykker 
Terror/sabotasje/osv 

Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen. 
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Illustrasjoner 

Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for plansaker, som finnes her. 

Annet 

Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plankart og 
reguleringsbestemmelser. Bruk et klart, enkelt og forståelig språk.  

Kommunen ønsker å fremme økt bruk av tre gjennom arbeidet med Trebyen Trondheim, og ber 
forslagsstiller vurdere om dette kan være aktuelt i denne planen. Kommunen oppfordrer til 
gjenbruk og bruk av miljøvennlige byggematerialer. 

Det må legges til rette for at alle parkeringsplasser for bil i nye boligområder skal ha lademulighet, 
enten ved at ladepunkt etableres, eller at det legges til rette for at dette enkelt kan etableres. 
Dette må sikres som krav i bestemmelsene jamfør vedtak i Formannskapets møte 12.02.2019 i sak 
31/19. 

Det skal sikres god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater, ferdselsårer og andre offentlige 
rom, og svalganger skal unngås.   

Kommunen oppfordrer til massebalanse og gjenbruk av masser innenfor planområdet. 

I bystyrets møte 21.11.19, i sak 140/19 ble sak om Nullutslippsbydel behandlet, med følgende 
vedtak: ”Byutviklingsstrategien må vise hvordan klimagassutslipp kan kuttes selv om byen vokser. 
Sluppen, Campus, Granåsen og Nyhavna skal utvikles til å bli nullutslippsområder. Kommunedel- 
og områdeplaner skal uttrykke klima- og miljøambisjoner for bydeler/områder og planens 
virkninger for nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål, klimagassutslipp og energiforbruk og 
-løsninger skal vurderes”. Et nullutslippsområde betyr at utviklingen av Nyhavna skal vise en 
reduksjon mot null klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv.  

Samarbeid 

Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. 

Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes, jamfør 
vedlagte adresseliste. Grunneiere/festere og naboer skal, når de blir direkte berørt, også varsles 
om igangsetting av planarbeid. Nabolister må bestilles via Infoland.  

Plankonsulent/forslagsstiller skal holde åpent informasjonsmøte med relevante parter tilknyttet 
Svartlamon byøkologiske forsøksområde, samt øvrige grunneiere og naboer. Møtet bør 
fortrinnsvis annonseres samtidig med varsel om igangsatt detaljplanlegging. Vi ser at det er behov 
for at forslagsstiller lager en plan for medvirkning med beboere, andre interessegrupper, som 
innbyggerinitiativet, og barnehage på Svartlamon.  

Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget. Se forslag til grov prosesskisse som 
eget vedlegg, og gi gjerne tilbakemelding på denne.   

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
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Behandlingsfrist  
Det er enighet om at behandlingsfristen skal være 20 uker. Detaljreguleringen må kvalitetssikres 
mot eksisterende føringer, som kvalitetsprogrammet. 

Gebyr 
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagsstiller i samsvar med kommunens 
gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter første gangs 
behandling av planforslaget.  
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Mia Anette Prøsch Stilson 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Planinitiativ – fra forslagsstiller 
Planomriss – fra forslagsstiller 
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse – fra forslagsstiller 
Forslag til plan for medvirkning – fra forslagsstiller 
Notat om vann og avløp fra kommunalteknikk 
Adresseliste for samrådsparter 
Utfylt liste med krav til komplett materiale 
Prosesskisse og planområde 
 
Kopi: 
Bane Nor eiendom 
Trøndelag fylkeskommune 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Svartlamon boligstiftelse 
Svartlamon kultur- og næringsstiftelse 


