
  

  

PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS  /  BRATTØRGATA 5, 7010 TRONDHEIM  /  +47 73 52 91 30  /  PKA@PKA.NO           ORG.NR.: 837506492 

Maskinistgata 2, Nyhavna delområde 2 
Detaljregulering med konsekvensutredning 
Planprogram til offentlig ettersyn datert 06.01.2022 

 
 

Hva er konsekvensutredning og planprogram? 
Dette planforslaget krever konsekvensutredning og planprogram. Når en plan har vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en konsekvensutredning sammen med pla-
nen. Hensikten med undersøkelsene og konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke mu-
ligheter, utfordringer og konsekvenser ulike løsningsalternativer kan gi, og hvordan disse skal 
håndteres. Undersøkelsene og konsekvensutredningen bidrar til at dette blir systematisert og er 
kjent både under arbeidet med planen og når det fattes vedtak om planen. 
Kravet om konsekvensutredning innebærer at det skal utarbeides et planprogram. Planpro-
grammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses 
som viktige å undersøke i forhold til miljø og samfunn. Planprogrammet skal beskrive hvilket 
grunnlagsmateriale som må lages for at planforslagets relevante temaer kan vurderes tilstrekke-
lig, beskrive relevante og realistiske plan- og utredningsalternativer og beskrive aktuelle samar-
beids- og medvirkningsprosesser.   
 

Hva kan du komme med innspill til? 
Vi ønsker innspill til vurderingen av hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og un-
dersøkelsene skal inneholde. Et viktig grunnlag for vurderingen av innholdet vil være uttalelser 
fra berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre aktører som belyser hva 
som er relevante utredningsbehov ut ifra sin kjennskap til området og egne ansvarsområder.  
 

Hvordan er prosessen? 
Bane NOR Eiendom som forslagsstiller utarbeider forslag til planprogram og står for høringen av 
det. Etter at planprogrammet har vært på høring, skal det bearbeides med relevante innspill fra 
høringen og sendes til byplankontoret. Planprogrammet fastsettes av bygningsrådet. Det fastsat-
te planprogrammet ligger så til grunn for videre reguleringsplanlegging.  
Bemerkninger i høringsperioden sendes til PKA Arkitekter v/Charles-E. Francois; cef@pka.no. 
  

mailto:cef@pka.no
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1. MÅL OG RAMMER 

1.1 Bakgrunn 

Planområdet ligger på sørsiden av Nyhavna og omfatter det området som er definert i 
kommunedelplanen for Nyhavna som delområde 2 på ca. 38 000 m2. Denne delen av Nyhavna er 
i stor grad behandlet i kommunedelplanen med tilhørende planprogram, men hotellformål 
mangler presisering under hovedformål sentrumsformål, dette er særlig grunnen for 
utarbeidelse av dette planprogrammet. Planområdet ved varsling om planoppstart er samlet sett 
ca. 76 000 m2 for å omfatte omkringliggende samferdselsareal og forbindelser. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å legge føringer for utvikling i et område i endring, 
et transformasjonsområde, herunder tilrettelegge for nytt hotell i tillegg til ny næring, kontor og 
boliger, nye byrom og nye forbindelser i området. Kommuneplanen definerer delområdet 2 som 
et viktig kollektivknutepunkt og at Nyhavna er en bydel som skal ha en attraktiv og fremtidsrettet 
byutvikling. Jernbanefunksjonene knyttet til sidesporet på Nyhavna skal reetableres før området 
transformeres.  
 
Bane Nor Eiendom har gjennom oppstartsmøte vært i dialog med byplankontoret for å avklare 
hvilke rammer som gjelder. Byplankontoret legger det foreløpige kvalitetsprogrammet for 
Nyhavna til grunn for å presisere kravet i kommunedelplan for Nyhavna. Det blir også en parallell 
dialog med Fylkeskommunen for avklaringer knyttet til utbyggingen av Maskinistgata som 
fylkesvei og metrobusstrasé. 
 

1.2 Målsetninger og premisser 

Hovedmålet for planarbeidet er å legge føringer for god byutvikling innenfor et område med 
stort vekstpotensial samt fortetting rundt kollektivknutepunktet. Det vil utformes gode offentlige 
byrom og plasser som oppfordrer til varig opphold og bruk, i tråd med Kvalitetsprogram for 
Nyhavna og kommunedelplan for Nyhavna. 
 
Videre skal planen legge til rette for etablering av hotellarealer tilrettelagt for familier i en 
bymessig sammenheng. Deler av den nye hotell-bebyggelsen skal binde sammen viktige 
offentlige rom for å skape et attraktivt bymiljø til både eksisterende nabolag og fremtidige 
Nyhavna. Planforslaget har som mål å være en katalysator for helhetlig byutvikling videre på 
Nyhavna, som skal bygges med utgangspunkt i den kommunale fortettingsstrategien, med fokus 
på grønn mobilitet og stasjonsnær byutvikling og ta stor nytte av kapasitetsøkning av 
jernbanetrafikken. Å skape et attraktivt knutepunkt der ny bebyggelse og ny park i stor grad kan 
nås med kollektivtransport, sykkel og gange er et viktig mål for planarbeidet. 
 
Det foreslås å regulere hotellformål på omkring 14 500 m2 BTA. 
 

1.3 Problemstillinger 

Trondheim kommune har som ansvarlig myndighet besluttet at planforslaget skal 
konsekvensutredes fordi formål hotell ikke er presisert under sentrumsformål i kommunedelplan 
for Nyhavna. 
 
Ved delområde 2 åpner gjeldende kommunedelplan for ca. 50 000 m2 BRA bolig, kontor, 
besøksintensiv virksomhet, forretning, privat og offentlig tjenesteyting, kultur- og 
servicefunksjoner med vekt på privat og offentlig tjenesteyting. 
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Det er i tillegg pålagt funksjonsblanding i delområde 2. I planforslaget er det foreslått  
13 000 m2 BRA hotell innenfor delområde 2, de øvrige formål vil være tilsvarende redusert. Det 
er forskjell mellom de formålene som kommunedelplanen åpner for og forslaget som skal 
konsekvensutredes for virkning i miljø og samfunn med følgende mål: 

• Tilstrebe en løsning for tiltakene som på en positiv måte forbedrer områdets karakter, 
bokvalitet og lokalmiljø. 

• Utbygging av hotell for å øke brukbarheten på tilliggende offentlige rom med fokus på 
barn og unges interesser. 

• Vektlegge trafikksikkerhet og bærekraftig transport til de planlagte tiltakene slik at det bi-
drar til folkehelse. 
 

1.4 Planområdet 
Nyhavna ligger nord for Trondheim sentrum. Planområdet avgrenses av Skippergata i vest, 
Maskinistgata i nord og Strandveien i øst, samt Nordlandsbanen ved Lademoen stasjon i sør. 
Store deler av planområdet er i dag ubebygd og benyttes som bobilparkering. I dag er det  
lokalisert bilverksted på eiendommen gnr./bnr. 439/145, ved undergangen ved Strandveien. 
Planområdet er flatt med svak skråning/støttemur mot Nordlandsbanen. 
Arealet er, i kommuneplanens arealdel 2012-2024, avsatt til eksisterende næringsbebyggelse og 
sentrumsformål. Kommunedelplan for Nyhavna §2 vurderes til å gjelde fremfor kommuneplanen, 
i tråd med Kommunedelplanens bestemmelse om motstrid. Kommunedelplan for Nyhavna legger 
til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og 
fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende 
grønnstruktur med gode oppholdsarealer. Planområdet omfatter hele delområde 2 fra 
kommunedelplanen som er avsatt til framtidig grønnstruktur og sentrumsformål. Det er 
detaljerte utformingskrav for bebyggelse opp til 5 etasjer, med begrensninger opp til 7 etasjer, 
hvor høyere enn 7 etasjer kan vurderes ved Lademoen holdeplass i delområde 2. 
 

2. ALTERNATIVER 

0-alternativet 
0-alternativet tilsvarer dagens situasjon som tilsvarer den utbyggingen som gjeldende 
kommunedelplan åpner for. Kommunedelplanen åpner for bebyggelse i 5 etasjer, hvorav inntil 
40 % av fasadelengde mot gater og byrom kan være opptil 7 etasjer og deler av bebyggelse ved 
Lademoen stasjon kan overstige 7 etasjer. Området er i dag ubebygget. 0-alternativet er kun et 
utredningsalternativ og skal ikke utarbeides til et fullverdig alternativ. Gjeldende 
kommunedelplan er ikke i samsvar med eldre, overordnede føringer for området. Dette er 
grundig dokumentert i forbindelse med behandling av kommunedelplanen for Nyhavna. 
 
Formål etter § 12-5 nr. 1 –bebyggelse og anlegg: Bolig, kontor, besøksintensiv virksomhet, 
forretning, privat og offentlig tjenesteyting, og kultur- og servicefunksjoner. 
 
Formål etter § 12-5 nr. 2 –samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Torg, gang- og sykkelvei, 
veg, offentlig veg, fortau, annen veggrunn. 
 
Alternativ 1 (forslagsstillers planforslag) 
Planalternativ 1 foreslår plangrep i likhet med alternativ 0, i tråd med føringer fra 
kommunedelplan med følgende avvik: Kvartal sørvest i delområde 2 foreslås ny hotell- og 
næringsbebyggelse på 13 000 m2 BRA som vil erstatte tilsvarende areal av de øvrige bolig- og 
sentrumsformålene som kommunedelplan åpner for (kontor, besøksintensiv virksomhet, 
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forretning, privat og offentlig tjenesteyting, kultur- og servicefunksjoner med vekt på privat og 
offentlig tjenesteyting). 
 
Formål etter § 12-5 nr. 1 –bebyggelse og anlegg: Bolig, kontor, besøksintensiv virksomhet, 
forretning, privat og offentlig tjenesteyting, kultur- og servicefunksjoner, og hotell. 
 
Formål etter § 12-5 nr. 2 –samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Torg, gang- og sykkelvei, 
veg, offentlig veg, fortau, annen veggrunn (ingen endring). 
 
3. UTREDNINGSTEMAER 
3.1 Tema og behandling av alternativer 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger § 14 skal planprogrammet inneholde en 
beskrivelse av utredningsbehov og metodene som skal benyttes for å tilegne seg den nødvendige 
kunnskapen for hvert tema som skal utredes. På bakgrunn av kravene til innhold i 
konsekvensutredninger etter forskriften, og vurderinger gjort i forbindelse med denne planen, er 
behovet for utredninger oppsummert i delpunktene under. Det presiseres at det i planarbeidet 
kan oppstå behov for å utrede nye temaer eller at behovet for utredning av noen av temaene 
kan bortfalle. 
Planalternativene skal undersøkes og utredes til et likeverdig og sammenlignbart nivå. Dersom 
det i konsekvensutredningen avdekkes vesentlige negative konsekvenser av tiltaket, skal det for 
hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 
 
Følgende tema foreslås utredet i konsekvensutredningen: 

• Arkitektonisk utforming og påvirkning på landskap og nærmiljø 

• Trafikk knyttet til omfang av hotellformål opp mot sentrumsformålene samt trafikkløsning 
knyttet til etablering av hotellet 

• Bokvalitet: Støy – konsekvenser for brukere, naboer og omgivelser 

• Lokal kulturvirksomhet, næring og effekt på arbeidsplasser 

• Barn og unges interesser 
 
Øvrige tema foreslås undersøkt generelt i planarbeidet: 

• Overvannshåndtering, flom og havnivåstigning 

• Forurenset grunn 

• Geoteknikk og grunnforhold 

• Støy 

• Luftkvalitet 

• Avfallshåndtering 

• Bil- og sykkelparkering 

• Sol og skyggeforhold 
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Utredningstema Problematikk Metode 

Arkitektonisk utforming 
og påvirkning på 
landskap og nærmiljø. 

Tilstrebe god steds- og 
terrengtilpasning og volumer 
som i landskap og for omgivelser 
får en god funksjonell utforming 
og plassering. 
Tilstrebe løsninger for 
kvartalsstruktur. 

Beskrive dagens situasjon 
og verdifulle kvaliteter. 
Beskrive og vurdere 
endringer som følge av 
tiltaket. Beskrive bymessig 
tilpasning. Illustrere nær- og 
fjernvirkninger av tiltaket. 

Dokumentasjon Illustrasjoner i 3D nær- og fjernvirkninger og fht. terreng og 
bystruktur med kantsonediagrammer. 
Terrengsnitt som viser planlagte volumer. 

Utredningstema Problematikk Metode 

Trafikk knyttet til 
omfang av hotellformål 
opp mot 
sentrumsformålene 
samt trafikkløsning 
knyttet til etablering av 
hotellet 

Konsekvens for trafikk ved 
hotellformål opp mot 
sentrumsformålene. 
Etablering av avkjøring til 
delområde 2 ved Båtmannsgate 
fra og til Maskinistgata, og 
konsekvenser for eksisterende 
adkomst.   
Tilkomst for gående og syklende, 
levering og henting med bil, 
varelevering, renovasjon, 
trafikksikkerhet, sykkel- og 
bilparkering, utrykningskjøretøy, 
eksisterende stier og snarveger, 
kollektivtransport til/fra. 

Beskrive forholdet til 
dagens situasjon og til 
gjeldende reguleringsplaner 
og pågående planlegging i 
nærområdet. 
Vurdere konsekvenser. 
Kartlegge krav og behov, 
vurdere minimums- og 
maksimumsløsninger i 
sammenheng med øvrig 
trafikkbilde og arealbruk. 

Dokumentasjon Trafikkanalyse. Utarbeide prinsippskisser for løsninger. 
Beskrive ivaretakelse av trafikksikkerhet. 

Utredningstema Problematikk Metode 

Bokvalitet: Støy – 
konsekvenser for 
brukere, naboer og 
omgivelser 

Avhengig av løsninger vil 
støynivået utløse krav til 
støyskjerming. Støyskjerming vil 
ha konsekvenser 
landskapsmessig og funksjonelt. 

Utrede støynivå og vurdere 
konsekvenser av eventuelle 
støyskjermingstiltak for 
hver av alternativene. 
Utarbeide støyrapport. 

Dokumentasjon Støyrapport. 
Visualisere og beskrive ulike omfang av skjermingstiltak. 

Utredningstema Problematikk Metode 

Lokal kulturvirksomhet, 
næring og effekt på 
arbeidsplasser 

Området skal utvikles med et 
klart mål om å styrke lokal 
kulturvirksomhet som er med på 
å skape en attraktiv bydel og 
grunnlag for tilhørighet og stabilt 
bomiljø samt arbeidsplasser.  
Det skal vurderes hvordan dette 
kan forankres i eksisterende 
kvaliteter og styrkes gjennom 

Det skal beskrives hvordan 
planforslaget bidrar til en  
sammenhengende 
bystruktur, styrker 
tilliggende 
bydeler/funksjoner og 
sikrer en helhet innenfor 
delområde 2. 
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programmering. 

Dokumentasjon Beskrivelser og illustrasjoner. 
Program for innhold med forventet antall arbeidsplasser. 

Utredningstema Problematikk Metode 

Barn og unges 
interesser 

Det skal være attraktivt for 
barnefamilier å bosette seg på 
Nyhavna. Det skal være 
aktivitetstilbud for barn i alle 
aldre innenfor korte avstander. 
Tilgjengelighet for alle i ulike 
livssituasjoner og aldre skal 
vektlegges. 

Dokumentere dagens tilbud 
og fremtidige behov for 
lekearealer for å sikre nok 
og egnet areal innenfor 
utbyggingsområdet. 
Beskrive konsekvensene 
utvikling av området kan få 
for barn og unges 
oppvekstsvilkår. 
Vurdere konsekvenser av 
planforslaget for skoleveger 
og trafikksikkerhet i 
området. 

Dokumentasjon Illustrasjoner. 
Trafikksikkerhetsplan skoleveg. 

 
3.2 ROS 

I henhold til plan- og bygningsloven skal all planlegging forebygge risiko for tap av liv, skade på 
helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier med mer. Som del av reguleringsplanen vil 
det gjennomføres en ROS-analyse som viser hvordan samfunnssikkerheten ivaretas i planen. 
ROS-analysen gjennomføres med utgangspunkt i veilederen til Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for kartlegging av risiko- og sårbarhet. 
 
Analysen skal omfatte følgende tema (avklart i oppstartsmøtet med kommunen 07.10.2021): 

• Grunnforhold 

• Klimaendringer og havnivåstigning 

• Trafikksikkerhet 

• Fare for terror/sabotasje/ større ulykker 
 
4. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Prosess og frister 

Vi har utarbeidet en medvirkningsplan parallelt med reguleringsplanprosessen som foreslås  
gjennomført i løpet av 2 måneder med 3 møter på 4 ukers intervaller med medvirkende fra  
Svartlamon og representant fra Trondheim Kommune. Medvirkningsplanen er vedlagt. 
 
4.2 Estimert framdrift 
Varsling av planoppstart med planprogram    01.2022 
Forslag planprogram på høring / offentlig ettersyn   01.2022 – 02.2022 
Frist innspill til planprogrammet     03.2022 
Fastsetting planprogram (Bygningsrådet)    06.2022 
Innsending av komplett reguleringsplan med KU   09.2022 
 

Sist endret 06.01.2022 


