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1

INNLEDNING

1.1

Sammendrag

Hensikten med planen er å avklare hovedstrukturen for en omforming av bydelen Lilleby. Områdeplanen skal sikre overordnet arealbruk og gi rammer for utbyggingsmønster, utnytting, grøntområder, kulturminner, teknisk og sosial infrastruktur.
Det er utarbeidet planprogram og konsekvensutredning. Saken vurderes tilstrekkelig utredet i
henhold til KU- forskriftene og planprogrammet. Det forutsettes at det utarbeides detaljerte reguleringsplaner for de fleste delområdene.
Området skal transformeres fra nedlagte industribedrifter til en urban bydel. Det legges opp til
bymessig boligbebyggelse i gjennomsnittlig 5 etasjer og ca 1800 boliger (gitt en gjennomsnittlig
boligstørrelse på 70 m²). I tillegg legges det opp til helse- og velferdssenter eller ungdomsskole, to
barnehager og en utvidelse av skolegården på Lilleby skole. Det åpnes for noe handel og tjenesteyting, som skal utgjøre et nærtilbud. Det er ikke krevd handelsanalyse.
Antall boliger ligger på ca 22,3 boliger per dekar innen de nye byggeområdene for bolig. Det er
svært tett. Det legges opp til at deler av offentlige friområder, skolegård og grønnstruktur kan regnes med som felles uterom i uteromsregnskapene for boligfeltene.
Det har i arbeidet med områdeplanen vært et mål at planen skal ligge innenfor kravene i Framtidens byer. Framtidens byer oppfordrer til høy tetthet i sentrale områder. Det er utarbeidet et miljøprogram som er vedlagt bestemmelsene. Et mer detaljert miljøprogram skal følge detaljplanene.
Det har vært en lang og omfattende prosess for å komme fram til en omforent utforming av planen. Det er fortsatt uenigheter – spesielt omkring rekkefølgekrav.
Områdeplanen ble sendt på høring og kunngjort 31.7.2012. Flere av høringspartene ba om utsatt
høringsfrist og fikk det. Det kom inn 18 merknader. Statens vegvesen la inn innsigelse angående
utforming av Jarleveien. Innsigelsen er imøtekommet.
Områdeplanen har blitt utvidet etter offentlig ettersyn ved at forlengelsen av vegen Ladebekken
ned til Nyhavna er tatt med i planen. Denne vegen har vært til offentlig ettersyn i reguleringsplan
for ny kontorbebyggelse i Lade allé 3. Det er bare vegen som er tatt med i områdeplanen – ikke
kontorbebyggelsen. Det foreligger et vilkår for egengodkjenning fra NVE til planen for Lade allé 3,
og følgelig til områdeplanen nå som denne veien er tatt med. Før områdeplanen vedtas av bystyret må NVE’s vilkår for egengodkjenning oppfylles. Det betyr at utredning av skredsikkerhet med 3.
partskontroll for Ladebekkens forlengelse skal være ferdig.
Områdeplanen vil i hovedsak bidra positivt til en utvikling av Lillebyområdet. Ved styring av boligtyper og boligstørrelse kan området utvikle seg til å bli en livsløpsbydel med færre levekårsulemper enn i dag. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.
1.2 Bakgrunn
Områdeplan for Lillebyområdet er utarbeidet av Lilleby Eiendom AS, som den største grunneieren
på Lilleby, med bistand fra Lund Hagem Arkitekter AS, Sweco Norge AS, Rambøll AS og Asplan Viak
AS og i samråd med Trondheim kommune. Gjennom medvirkning har andre grunneiere i området
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vært involvert i planprosessen. Konsekvensene av planen er utredet i tråd med planprogram fastlagt 29.9.2009.
Oppstart av planarbeidet med konsekvensutredning ble kunngjort i Adresseavisen 3.3.2009.
Grunneiere, offentlige og regionale myndigheter ble varslet om oppstart av planarbeidet med
brev.
Det er 24 grunneiere innenfor planområdet. De største grunneierne er Fesil AS, Veidekke Eiendom
AS, Labek AS, Ladedalen Pluss AS, Coop/Trondos, Ivar Koteng og Karl Ove Bjørnstad. Lilleby Eiendom AS er en sammenslutning av Fesil AS, Labek AS og Veidekke Eiendom AS. Trondheim kommune eier også mange små eiendommer i planområdet.
Saksutredningen bygger på Lilleby Eiendom AS sin beskrivelse av planforslaget med konsekvensutredning, men er vesentlig forkortet. Det er også gjort endringer og tilføyelser for å belyse planforslaget bedre. Lilleby Eiendom AS har akseptert endringene, men er uenig i en del av rådmannens
endringer i bestemmelsene og i reduksjonen av BRA. Dette omtales nærmere i kap. 5.6.
1.4

Endringer etter offentlig ettersyn

Før sluttbehandling er planen videre utredet og justert
 Ny ROS-analyse for fjernvarmeanlegget er gjennomført og avbøtende tiltak er innarbeidet
 Ny uteromvurdering har ført til at BRA er redusert med 10 % i felt B2 og 20 % i B5. Planen
åpner for at dette vurderes på nytt i detaljplanene.
 Sykkelvei langs Jarleveien er tatt inn i planen.
 Det er satt krav om at det ikke tillates boliger i første etasje ut mot Jarleveien og Stjørdalsveien i B/F/T/N-feltene. I de øvrige etasjene kan det bli boliger så lenge støyberegninger viser støynivå (Lden) inntil 70 dBA ved fasade.
 Krav til boligtype/boligstørrelser er styrket for å utjevne levekårene. Planen åpner for at dette vurderes på nytt i detaljplanene.
 Det er vurdert ny plassering av boligen ”Engspretten”, Ladeveien 3c, innenfor områdeplanen, men etter en helhetlig vurdering har rådmannen konkludert med at eneboligen bør
bortreguleres.
 Parkeringstallene er tilpasset kravet for indre sone i ny kommuneplans arealdel, men maksimumsantallet for boligparkeringen er beholdt.
 Knutepunktet mellom bil/sykkel og fotgjengere ved fjernvarmeanlegget er omarbeidet slik at
syklistene får bedre sikt.
 Supersykkeltraseen er smalnet inn fra fem meter til fire meters bredde på det bredeste og
gjennomført mer kompromissløst der den tidligere ble snevret inn på trange partier.
 Bestemmelsene er endret slik at det åpnes for ungdomsskole i feltet o_TY.
 Vegen Ladebekkens forlengelse i vest ned til Nyhavna er tatt med på plankartet.
 Plankartets østre del er tilpasset endringene i utformingen av Dalenbrua før sluttbehandling.
Det er også gjort endringer i bestemmelsene. De fleste endringene redegjøres det for under rådmannens kommentarer til merknadsstillerne, men enkelte endringer er lagt inn som en konsekvens av endringene på plankartet og utredningene over.
Detaljplanlegging av felt B6 og felt B1-B2 er igangsatt. Planene kan bli lagt ut til offentlig ettersyn
før områdeplanen er endelig vedtatt i bystyret.
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1.4 Forholdet til overordnet plan
Planen er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA), bortsett fra i sørvest der felt o_U
er gjort større mot nord. Dette feltet er satt av til framtidig boligbebyggelse og grønnstruktur i
KPA. Resten av området er vist som framtidig boligbebyggelse, framtidig tjenesteyting, framtidig
og eksisterende grønnstruktur og eksisterende sentrumsformål i KPA. Det er lagt inn framtidig
hovednett for sykkel nord for jernbanen langs planområdet i KPA. Dette ivaretas i planforslaget.
Området rundt Lilleby skole, som er satt av til hensynssone bevaring av kulturmiljø i KPA, bevaringsreguleres i områdeplanen. Områdene i vest og nord-vest ligger i KPA innenfor et bestemmelsesområde for god kollektivtilgjengelighet med lavere parkeringskrav. I områdeplanen er hele planområdet regulert med denne lave parkeringsdekningen.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 21.03.13

1.5 Tidligere politiske vedtak som ligger til grunn for planarbeidet
Bygningsrådet vedtok den 6.3.2007, sak 35/07 at ”Hemmeligskogen” skal sikres som friområde
/uteareal til skolen.
I vedtak av 25.5.2009, sa bygningsrådet nei til forespørsel om igangsetting av regulering av tidligere Gaden og Larsen-området. I en flertallsmerknad ble det bedt om å regulere hele Lillebyområdet
under ett. Det forutsatte en prosess hvor alle berørte grunneiere ble hørt, en ny sosial infrastruktur, tilstrekkelig grønne lunger og en identitetsskapende strategi for offentlige rom.
Bygningsrådets vedtak 29.09.09, sak 0136/09
Bygningsrådet ba 29.09.09 Lilleby Eiendom AS utarbeide områderegulering på vegne av kommunen. Planprogrammet ble fastsatt i samme møte. Da ble det blant annet vedtatt at:
”Trondheim kommune mener det er særlig viktig at områdereguleringen gir føringer for sosial infrastruktur og legger til rette for grønne lunger og gode offentlige rom. En utvikling av
området bør vektlegge bærekraft og det å få til en blandet befolkningssammensetning. Det
må sikres medvirkning i planarbeidet for alle interessenter og aktører, og slik at berørte
grunneieres syn får komme fram. Det tas sikte på å utarbeide en egen avtale som regulerer
forholdene mellom partene, Trondheim Kommune og Lilleby Eiendom AS.
FLERTALLSMERKNAD- Ap, SV, Sp, H, FrP, V:
”(…)Lilleby kan utvikles til en livsløpsbydel – en bydel hvor behov i alle livets faser ivaretas.
Det bør gjenspeile seg i forhold til barnehage, skole og boliger i bydelen. Spesielt tanken om
en ny skole for bydelen bør belyses, og merknadsstillerne vil peke på muligheten for plassering av en skole i den nordøstlige delen av planområdet.
Merknadsstillerne vil (…) skape en grønn, sentrumsnær bydel (…) åpning av Ladebekken vil
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tilføre nye rekreasjonsmuligheter for østsiden av byen, og forsterke satsingen på artsmangfold i bynære områder.
De gamle bygårdene på Lilleby kjennetegnes ved sin karrébebyggelse. Merknadsstillerne mener det vil være en spennende tanke å ta igjen denne utformingen av bebyggelsen i detaljplaner for området, der man finner det hensiktsmessig”.
Bygningsrådets vedtak 31.07.12
I sak 58/12 vedtok bygningsrådet å legge planforslag ut til offentlig ettersyn og høring.
VEDTAK:
(…)
Før sluttbehandling må det avklares om hensynssonen til fjernvarmeanlegget er stor nok, og eventuelle avbøtende tiltak må innarbeides i planen. Støy fra fjernvarmeanlegget må også utredes
bedre. Før sluttbehandling må tredjepartskontroll for geoteknikk gjennomføres og det må utredes
hvilke avbøtende tiltak som kan forhindre støyøkning for boligene nord for Ladebekken.
Bygningsrådet ber om at følgende vurderes før sluttbehandling:
 å sette et øvre tak for boliger i B/F/T/N-feltene.
 om det er tilstrekkelig uterom med god kvalitet til så høy BRA.
 å styre boligtype/boligstørrelser mer før sluttbehandling for å utjevne levekårene.
 å sette av plass for ny plassering av boligen ”Engspretten” innenfor planområdet.
 å endre parkeringstallene slik at de blir lik kravet i ny kommuneplans arealdel.
 å omarbeide knutepunktet mellom bil/sykkel og fotgjengere ved fjernvarmeanlegget.
 å etablere egen bussgate i planområdet slik at tilgjengligheten til kollektivtrafikk blir bedret.
 om hele eller deler av planområdet skal etableres med grønne tak
FLERTALLSMERKNAD - Sp, Ap, KrF, SV, H, FrP, V:
Bygningsrådet holder muligheten for at det blir avsatt plass til ungdomsskole i reguleringsområdet
åpen.
Rådmannens oppfølging av bygningsrådets vedtak 31.07.12, sak 58/12
Ny ROS-analyse for fjernvarmeanlegget viser at gjennomføringen av sikringstiltakene i planen gir
en trygg situasjon med de tiltakene som legges inn i planen. Støy fra fjernvarmeanlegget er ikke
utredet. Krav om støyvurdering for fjernvarmeanlegget ved detaljregulering av felt B4, B5 og o_TY
er lagt inn i bestemmelsene.
Tredjepartskontroll for geoteknikk for Lilleby er gjennomført og akseptert av NVE. Denne gjelder
kun for områdeplanen utenom vegen Ladebekkens forlengelse til Nyhavna, ettersom den ble tatt
inn i planen senere.
Krav om gjennomføring av avbøtende tiltak som forhindrer støyøkning for boligene nord for Ladebekken er lagt inn i planen.
Det er ikke satt et øvre tak for boliger i B/F/T/N-feltene, men bestemmelsene sikrer nå bedre at
boliger ikke etableres i første etasje eller i rød støysone med støy over 70dBA ved fasade.
Det er vurdert om det er tilstrekkelig uterom med god kvalitet til så høy BRA. Ny uteromsbereg-
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ning, justert etter rådmannens innspill ved offentlig ettersyn, viser at:










Felt B1 har BRA på 144 %. Dersom man tar ut feltet for bevaringsverdig bebyggelse er BRA
på 187 %. Det gjør det vanskelig å oppnå gode nok uterom, akseptable forhold for bevaringsverdig bebyggelse og akseptable konsekvenser for naboene. Lilleby Eiendom AS mener at dette lar seg løse ved å arrondere bebyggelsen på en annen måte. Rådmannen foreslår å ikke senke BRA i B1 i områdeplanen.
Felt B2 har til dels vanskelige solforhold, gir skygge på den bevaringsverdige nabobebyggelsen og nærmiljøanlegget. Felt B2 har 1/4 av uterommet på tak/balkong. Rådmannen foreslår å senke BRA med ca 10 %, fra 145 % til 130,5 % BRA. Lilleby Eiendom as ønsker opprettholdt opprinnelig bruksareal (BRA) på felt B2.
Felt B4 har en BRA på 173 %, 1/3 av utearealet på tak/balkong og illustrasjonen viser at enkelte blokker får skygge på alle fasadene ved nøkkeltidspunkt. Bebyggelsen skygger mye
for grøntområdet i nord, nærmiljøanlegget i vest og for torget. Lilleby Eiendom AS mener
at dette lar seg løse ved å arrondere bebyggelsen på en annen måte. Rådmannen foreslår å
ikke senke BRA i B4 i områdeplanen.
Felt B5 får dårlige solforhold i juni klokken 18 og har 42 % av utearealet sitt på tak/balkong.
Lilleby Eiendom AS er enig i at det er vanskelig å oppnå kravene i uteromsnormen for den
høye BRA-en de har foreslått for B5. Rådmannen foreslår at BRA senkes med 20 % fra
184 % til 147 % BRA. Lilleby Eiendom as ønsker at reduksjonen på felt B5 kun blir på 10 %.
Felt B6 får gode solforhold. Bebyggelsen vil måtte arronderes for å i større grad ta hensyn
til bevaringsverdig bebyggelse på Sandstad. Rådmannen foreslår at BRA-tallet opprettholdes i områdeplanen og vil se nærmere på dette i detaljplanen.

Områdeplanen skal sikre at Lillebyområdet får et løft. Rådmannen har redusert BRA noe for å
være sikker på at ikke planen åpner for en tetthet som gir dårlig bokvalitet. Det er mulig å se på
dette på nytt i detaljplan dersom forslagstiller finner en arrondering av bebyggelsen som ikke gir
uheldige konsekvenser for naboer, bygninger med antikvarisk verdi og for eget uterom.
For å utjevne levekårene er bestemmelsen om boligtyper og boligstørrelser styrket slik at det nå
stilles krav om en minimumsandel fireroms leiligheter i feltene i øst og ikke bare treroms. Andel
treroms leiligheter er også økt. Det tillates heller ikke ettroms leiligheter i B2-B6. I feltene lengst
vest tillates ettroms leiligheter og et større antall toroms.
Det er vurdert plasseringer for boligen ”Engspretten” innenfor planområdet, men planen legger nå
opp til å rive Engspretten.
Parkeringstallene er endret slik at de er lik kravet i ny kommuneplans arealdel (KPA) indre sone –
men med et viktig unntak; maksimumstallene for bolig ligger fortsatt inne slik at miljøambisjonene
videreføres. Parkeringskrav for indre sone i gjeldende kommuneplanens arealdel er lagt til grunn
for bilparkeringsdekningen for kontor og forretning, selv om området ligger utenfor indre sone.
Knutepunktet mellom bil/sykkel og fotgjengere ved fjernvarmeanlegget er omarbeidet. Sykkeltraseen går nå i bru over jernbaneundergangen og krysset ved undergangen er forenklet.
Etablering av en egen bussgate i planområdet er vurdert, men anbefales ikke. Rådmannen har hatt
et eget møte med AtB og Fylkeskommunen for å drøfte bussbetjening av området. Lillebyområdet
tangeres av en hovedrute med høy frekvens (rute 4), på et vegnett der bussen kan gis god fram-
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kommelighet. Gangavstandene for beboerne vil bedres ved at nærmeste busstopp flyttes til områdets hovedatkomst. Dersom man skulle legge hovedruten gjennom Lilleby, ville dette gi lengre
gangavstander for boliger og virksomheter på den andre siden av dagens busstrasé. Det anses
heller ikke ønskelig at en tung rute forlenges for å kjøre en sløyfe inn i Lillebyområdet. Dette vil
øke reisetiden for øvrige passasjerer, og det vil medføre støy og trafikksikkerhetsproblemer i det
tette boligområdet. Området vil ikke få en befolkningsmengde som forsvarer en egen hovedrute.
Sweco har utarbeidet en utredning om muligheten for bruk av grønne tak på Lilleby. Grønne tak er
allerede nevnt spesifikt i planbestemmelsenes kap. 10.5 Teknisk infrastruktur, der det står: ”Det
skal vurderes bruk av grønne tak og fasader som del av den lokale overvannsdisponeringen”. Notatet tar ikke stilling til om hvorvidt det skal etableres grønne tak på bebyggelsen på Lilleby eller
ikke, men beskriver typer grønne tak, teoretiske muligheter, levetid og kostnader. Konklusjonen er
at det ikke er ønskelig med for mye grønne tak dersom overvannet skal brukes i vannspeilet.
Muligheten for ungdomsskole i reguleringsområdet holdes åpen. På o_TY er det nå åpnet for 8avdelings barnehage og helse og velferdssenter eller ungdomskole. Rådmannen har tatt initiativ til
en mulighetsstudie for ungdomskole på Lilleby.
1.6 Konsekvensutredning og ROS-analyse
Hovedpunktene i beskrivelse med konsekvensutredning er trukket ut i denne teksten. For mer
detaljerte opplysninger; se KU med beskrivelse og underrapporter om det enkelte temaet. Det er
utarbeidet ROS-analyse for planområdet og tre egne ROS-analyser for fjernvarmeanlegget.
1.7 Vurdering av alternativer
I konsekvensutredningen er 0-alternativet vurdert for alle tema. Flere atkomstalternativ har vært
vurdert, også sammenbinding av atkomstvegene fra øst og vest. Dette er ikke konsekvensutredet.
En detaljregulering av byggeområdet lengst mot øst kan eventuelt åpne for en sammenhengende
vei langs jernbanen.
1.8 Utvidelse av planområdet – Ladebekkens forlengelse
Vegen Ladebekkens forlengelse fra Fridheimsveien ned til Nyhavna var på offentlig ettersyn sammen med planen ”Lade allé 3 - Lade Teknopark, R20090016. Arbeidet med planen stoppet opp på
grunn av uenighet omkring høyder. Områdeplanen forutsatte til offentlig ettersyn at denne planen var vedtatt før første detaljreguleringsplan skulle til offentlig ettersyn. Ettersom det ikke
skjedde tas Ladebekkens forlengelse med i foreliggende plan. NVE la inn vilkår for egengodkjenning på planen R20090016 ved offentlig ettersyn om at tredjepartskontroll for geoteknikk skal
være ferdig før detaljplanen vedtas. Det betyr at vurdering av skredsikkerhet for Ladebekkens forlengelse med tilhørende 3. partskontroll må være ferdig før bystyrets vedtak.

2

PLANOMRÅDET – EKSISTERENDE FORHOLD

2.1 Beliggenhet og dagens bruk
Planområdet ligger på Lade. Det dekker et areal på 210 dekar og er avgrenset av Jarleveien i vest,
Dalenbrua i øst, jernbanen i sør og Ladebekken og City Lade i nord. Ladebekken vestover og kobling til Thonning Owesens gate i sør er også tatt med i planen.
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Ca. halvparten av bebyggelsen brukes i dag til lager, småindustri, kontor, og idrettsaktiviteter,
mens den andre halvparten står tom. På større arealer er bebyggelsen revet, og grunnen
midlertidig tatt i bruk som deponi. Flere eiendommer er kjøpt opp med tanke på transformasjon.
I reguleringsplaner fra 1947, 1963, 1970 og 1974 er hovedformålene industri og næringsvirksomhet.
Busstopp
Håkon VII’s gate
Ladebekken
City Lade

Jarleveien

Fesil/ Lilleby og Ila
smelteverk

Bergs maskin
Finnes Barnehjem

Dalenbrua
Lille Dakota
Sandstad
Ladeveien
Lilleby skole
Lilleby stasjon

Hemmeligskogen

Engspretten

Stjørdalsveien

Fjernvarmeanlegget

Jernbanen/
Meråkerbanen

Planområdets beliggenhet og avgrensning med stedsnavn som brukes i saksframlegget.

2.2 Grunnforhold
Sweco Norge AS har gjort en geoteknisk vurdering av bebyggbarhet og skredsikkerhet for Lillebyområdet. Rambøll Norge AS har utført tredjepartskontroll. Konklusjonen er at det er få begrensninger for bebyggelse bortsett fra i nærheten av skråningene ved smelteverket, der det en 2- 3 m
fylling over middels sensitiv leire. Rapport om forurenset grunn påviste forurenset grunn flere steder i planområdet.
2.3 Teknisk infrastruktur
Vann- og avløpsledningene er gamle og klare for sanering. Ladebekken er lagt i kulvert i planområdet. Det er overvann og spillvann (kloakk) i kulverten som føres til Ladehammeren renseanlegg.
Konsekvensutredningen tar derfor ikke for seg bekkeåpning. Det er knyttet restriksjoner til arealbruken over kulverten. Det er satt i gang en prosess for å separere spillvann og overvann i Ladalen
som vil frigjøre arealer fra byggeforbud og redusere utslipp av kloakk i fjorden. Det gamle bekkeløpet er en naturlig flomvei.
Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Ved Lilleby smelteverk er det transformatorer og høyspentmaster. I sør ligger et naturgassbasert fjernvarmeanlegg.
2.4 Naturverdier og biologisk mangfold
Det er ingen registrerte verneverdige naturområder i planområdet nord for jernbanen. Sør for
jernbanen berører planen et skogholt registrert med svært viktig lokal verdi. Det er få trær utenom
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privathagene. Svartlistearten kjempeslirekne er registrert sør for vegen Ladebekken.
2.5 Stedets karakter
Opprinnelig var nordlig del av Ladedalen en ravinedal med bratte skråninger mot Ladebekken.
Store deler av planområdet er planert ut og i sør er jernbanefyllingen dominerende.
Større næringsbygg dominerer i nord og øst, mens mot sørvest og nordvest er det leilighetsbygg i
fire etasjer og rekkehus/eneboliger. I sør ligger Lademoens kvartalsbebyggelse på fire etasjer. Sør
for jernbanen ligger en gravplass. Pipene på smelteverket er et landemerke.
Antikvarisk bebyggelse eller anlegg
Engspretten (Ladeveien 3c), villa Sandstad (Ladeveien 5b) og trehusbebyggelsen i Lille Dakota
(Stjørdalsveien nr 7 og 9a-d) er rester fra 1800-tallets gårds- og villabebyggelse. Byplanen fra 1913
åpnet for industri på Lilleby.
2.6 Trafikkforhold
Det er tre veier inn i området (Stjørdalsveien, Ladeveien og Ladebekken). Området ligger utenfor
kollektivbuen, men delvis i bestemmelsesområde kollektivåre i KPA. Det beste kollektivtilbudet er i
Innherredsveien, 600 meter fra midt i planområdet. Det er buss fra Jarleveien, 500 meter fra midt i
planområdet. Ved City Lade kommer nytt busstopp. Størsteparten av området har da mindre enn
fem minutt gange til buss. Det anses som god bussdekning.
Trønderbanen har holdeplass ved planområdet. Det er flere hull i gjerdet langs jernbanelinjen.
Jernbanen danner en barriere i bydelen. Sykkelbrua Dalenbrua krysser jernbanen øst i planområdet. Fotgjengerundergangen ved smelteverket har lav høyde og dårlig geometri. Også undergangen ved Lilleby stasjon er krapp, trang og lav. Jernbaneverket har startet planarbeid for dobbeltspor
og elektrifisering av jernbanen, og undergangene vil måtte vurderes på nytt i det arbeidet. Sykkelruter krysser og tangerer planområdet. Samlet sett vurderes dagens vegnett som dårlig for gående
og syklende.

Undergang ved smelteverket

Undergang ved skolen/Lilleby stasjon

Dalenbrua ved City Lade

2.7 Støy og luftforurensning
Området er belastet med støy fra jernbane og vegtrafikk. Naturgassanleggets støy fra skorsteinene
er viktig å ta hensyn til ettersom den er lavfrekvent, og fordi kildehøyden ligger ca 25 meter over
bakken.
Planområdet ligger lavt i terrenget, og kan i kalde perioder få opphopning av partikkelforurensning. Kravene i forurensningsforskriften er sjelden overskredet.
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2.8 Skolekrets og skolekapasitet
Lilleby skole (ca. 150 elever) er allerede nå oppe i det antall elever skoleanleggene kan romme. En
ny ungdomskole i Østbyen vil trenges fra ca 2020. Lilleby skole har i dag begrenset uteareal og
bruker Hemmeligskogen ved skolen aktivt.
2.9 Sosiale og økonomiske forhold
Befolkningsstruktur og boligtilbud
Lilleby inngår i levekårssone Lademoen som har en overrepresentasjon av aldersgruppene 20-34
år. Lilleby/Lademoen har større andel blokk og mindre andel eneboliger enn kommunen som helhet. Området har også lavere andel kjede-/rekke-/terrassehus. Lilleby/Lade har en større andel
små leiligheter (1-2 rom) og mindre andel store boliger (4 rom eller mer) enn kommunen som helhet. Samlet ligger ti bolighus innenfor planområdet med til sammen ca. 25 boliger.
Levekår
Det er en klar sammenheng mellom boligtype/-størrelse og opphopning av levekårsulemper.
Trondheim kommunes levekårsundersøkelse for 2011 viser at noen sentrums- og drabantbysoner
kommer ugunstig ut, og Lademoen levekårssone – inklusive Lilleby – hører med blant disse.
Bakgrunnsvariabler for Lademoen per 01.01.11:
Folketall og alderssammensetning

Bygningstyper

Boligstørrelser

Antall innbyggere
4 831

17 år

18-29 år

30-39 år

40-65 år

66 -

12 %

35 %

26 %

20 %

8%

Antall boliger

Enebolig

Småhus

Blokk

3 616

1%

14 %

82 %

felleshusholdn.,
forretningsgård m.v.
2%

Antall boliger
3 279

1-2 rom
62 %

3-4 rom
34 %

5-6 rom
4%

Lademoen er i gruppen av levekårssoner med høyest andel unge aleneboende, 40,5 % av husstandene. Kun Midtbyen, Nedre Elvehavn og Bakklandet – Møllenberg har færre barnefamilier.
Lademoen har høyest andel kommunale utleieboliger, høyest utflytting og høyest intern flytting,
noe som bidrar til ustabilitet.
Lademoen er i gruppen av levekårssoner med:
 … nest høyest arbeidsledighet og høyest andel innbyggere med arbeidsavklaringspenger.
 … høyest andel gjerningsmenn og gjerningssted.
 … høyest forbruk av sosialhjelp og høyest andel uføre.
 … høyest representasjon av innvandrere.
 … laveste medianinntekt per forbruksenhet og flest innbyggere med inntekt under fattigdsomsgrensen.
Arbeidsplasser og arbeidsmarked
I planområdet var det i mars 2010 registrert 47 bedrifter med 975 ansatte (SSB). Området omfatter flere større bedrifter innen renhold, bemanning og catering, hvor mange ansatte er fast stasjonert på andre arbeidssteder i Trondheim. Reelt antall personer med regelmessig oppmøtested på
arbeidssted i planområdet antas derfor å være ca. 520.
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2.10 Barn og unge
Barnetråkkregistreringer fra mars 2010 viser at området benyttes i liten grad av barn og unge. Skolevei gjennom planområdet betraktes som farlig. Tre steder er vist som ”steder jeg unngår” og sju
”steder jeg vil endre”. Vegg for fri tagging og bensinstasjonen (henge på hjørnet) nevnes. Lilleby
skole er favorittsted. Ballplassen ved Jarleveien, idrettsanlegget i Håkon VIIs gate, City Lade, Lademoenparken, fotballbanene på Buran og ved Lade gård og skolegården på Lade skole er avmerkede lekearealer. I Stjørdalsveien 5 er det Taekwondo, og lokaler på smelteverkstomta har vært
leid ut til band. I barnetråkket kom det fram ønske om badeland på smelteverkstomta. Ladeparken
åpnet etter at barnetråkket var gjennomført.

3

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

3.1 Planens hovedgrep og detaljeringsnivå
Planen er en grovmasket områdeplan, med krav om detaljreguleringsplan for nye byggeområder.
Det er tatt hensyn til eiendomsgrenser der det ikke har hindret en god bystruktur. Bebyggelsesstruktur, høyder, bygningstyper, boligsammensetning, byggegrenser og fotgjengernett i byggefeltene fastlegges i detaljreguleringsplanene.
Hovedgrepene i planen er som følger:
 Det legges til rette for ca 1800 nye boliger og offentlig tjenesteyting.
 Stjørdalsveien rettes opp mot Jarleveien for å gi bedre avvikling for myke trafikkanter som
skal til Nyhavna, for å kunne prioritere bussen gjennom kryssene og for å skjerme eksisterende bebyggelse mot støy.
 Ladebekken oppgraderes og forlenges til Nyhavna. Størstedelen av trafikken til p-kjellerne i
det nye området skal ha atkomst herfra.
 Prinsippene i framtidens byer skal kunne følges i detaljplanene.
 Skråningen nedenfor City Lade rustes opp. Nederst legges et torg med vannspeil der gamle
Ladebekken gikk.
 To offentlige grøntdrag i nord-sør-retning skal binde grøntdraget langs jernbanen sammen
med grøntområdene i nord.
 Grønnstruktur i byggeområdene med et nett av interne gangforbindelser sikres i bestemmelsene.
 Flere av de verneverdige bygningene bevares i planen.
 En ny høystandards sykkeltrasé med arbeidstittel Supersykkeltraseen anlegges langs jernbanen og knytter Lilleby mot Midtbyen og Ranheim.
 Størstedelen av planområdet brukes til tette byggeområder med gjennomsnittelig fem etasjer, mens det vestlige området får større innslag av næring og østlig del av planområdet blir
offentlig tjenesteyting (ungdomskole eller helse-velferdssenter) og barnehage.
 Hemmeligskogen og naboeiendommene innlemmes i skolegården.
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De stiplede linjene representerer eksisterende veger
som stenges.

Planens hovedgrep og kontekst - sammenheng med omkringliggende områder.

3.2 Planlagt arealbruk
Byggeområdene settes av til boligbebyggelse, tjenesteyting, undervisning, kontor, fjernvarmeanlegg, forretning og næring. Planområdet reguleres også til forskjellige former for samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur og grønnstruktur. Det settes av hensynssoner for frisikt, kulvert, brannog eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg og for bevaring av kulturmiljø.
3.3 Planlagte byggeområder
Felt B1-B7: Boligbebyggelse
Felt B1-B7 skal benyttes til boligbebyggelse. Det tillates etablert i sum inntil 10 % forretning, kulturinstitusjoner eller annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor og bevertning innenfor hvert
felt, B1, B2, B4, og i sum inntil 5 % forretning og annen offentlig eller privat tjenesteyting innenfor
hvert felt B5 og B6.
Felt o_TY: Offentlig tjenesteyting
Innenfor feltet skal det etableres offentlig eller privat tjenesteyting. Det planlegges en barnehage
og et helse- og velferdssenter eller en ungdomsskole.
For et helse- og velferdssenter med ca 70 sykehjemsplasser og 50-60 omsorgsboligplasser er det
behov for ca 12 daa – evt noe mer ved vanskelig terreng. For en ungdomsskole med ca 600 elever
er det behov for ca 20 daa. Da utgjør utearealet ca 15 daa, men store deler av dette kan være en
del av offentlig friområde (o_Fri1 og o_T) som ligger inntil tomta og vil være tilgjengelig som uteoppholdsareal for elevene. Barnehagen er tenkt å ha inntil 8 avdelinger/140 barn, og dette vil kreve et areal på 5-6 daa. Felt o_TY er på 17,8 daa, noe mindre enn behovet. Sambruk av parkering og
utearealer vil være nødvendig.
Det er regulert inn et totalt bruksareal på 16.100 m² innenfor felt o_TY. Da er det anslått at helseog velferdssenteret eller ungdomsskolen er 12.500 m² og barnehagen 1600 m². Videre er det tatt
høyde for at min 2.000 m² kan benyttes til offentlige eller private kulturinstitusjoner eller annen
offentlig eller privat tjenesteyting. Det er naturlig at de mest offentlige funksjonene som flerbrukshall eller dagsenter, aktivitetssenter og kafé plasseres ut mot torget.
Dette området lengst øst er vurdert som best egnet for offentlig tjenesteyting på grunn av god
tilknytting til gang- og sykkelvegnettet, parken og torget. Det er ønskelig med samlokalisering av
offentlig tjenesteyting. For å gi fleksibilitet for detaljplanlegging er funksjonene slått sammen til en
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stor tomt med formålet offentlig tjenesteyting.
Lilleby helse- og velferdssenter…
Sykehjemmet vil helst ligge i de to nederste etasjene. Parkering skal hovedsakelig legges til kjeller.
Bygget kan bli inntil seks etasjer, med uterom på takterrasser.
… eller Lilleby ungdomskole
Det er satt i gang en mulighetsstudie for ungdomskole hvor HUS arkitekter AS er engasjert. De ser
blant annet på muligheten for å legge både skole, idrettshall, barnehage og evt flere funksjoner
inn i ett stort volum som legges inn mot terrenget i seks etasjer. På grunn av lysforhold og behov
for direkte tilgang på utearealer anses ikke denne løsningen som god for barnehagen. Sokkeletasjen mot torget foreslås reservert for garderober og allmenne formål.

Tidlig skisse fra HUS arkitekter, mai 2013

Barnehagen
Barnehagen skal ha 25 kvm uteareal pr barn innenfor gjerdet for barnehagen. Med en 8 avdelings
barnehage med 140 barn krever dette 3600 kvm uteareal i tillegg til fotavtrykket på 800 m for
1600 m² BRA i 2 plan. Hele utearealet må derfor disponeres til barnehage og skoleplass. Barnehagen kan eventuelt trekkes ut fra høyhuset, eventuelt med skoleaktiviteter på taket.
Atkomst
Kommuneplanens arealdel sier at det ikke skal lages parkeringsplasser til ansatte på skoler og barnehager. Deler av torget kan fungere som snuplass for foreldrekjøring til barnehagen. Torget kan
også brukes til HC-parkering og varelevering for barnehagen og til skolen, som har sin alminnelige
atkomst via skolegården på motsatt side av bygningen. Det er et ønske om å se på mulighetene for
alle typer idrettsaktiviteter på skolegården mot Dalenbrua. Mye forurensede masser må fjernes
fra skolegården. Dette gir mulighet for alternativ utforming av uteområdene.
Felt o_U: Undervisning, Lilleby skole
Feltet o_U er Lilleby skole, og kan også benyttes til barnehage, helsestasjon og fritidsklubb eller
liknende, som i dag. Skolegården utvides med ca 3,8 daa, ved at tre private eiendommer, to parkeringsplasser og "Hemmeligskogen", inkluderes i skoletomta. Der parkeringsplassene ligger i dag
skal det etableres nærmiljøanlegg for skolen og for boligene innenfor planområdet.
Felt FV: Fjernvarmeanlegg
Feltet skal benyttes til energianlegg/fjernvarmesentral. Driftskjøretøy sikres tilgang. Anlegget utløser faresone for brann- og eksplosjonsfare, som angitt på reguleringskartet. Tiltak fra analysen er
lagt inn i bestemmelsene for hensynssonen.
Felt o_VA: Vann- og avløpsanlegg
Feltet skal benyttes til vann- og avløpsanlegg (pumpeanlegg).
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Felt B/F/T/N1, B/F/T/N2: Bolig, forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, næring
Innenfor feltene kan det etableres boliger, forretning, offentlige eller private kulturinstitusjoner
samt annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, bevertning og håndverksvirksomhet. Arealet innenfor angitt bestemmelsesgrense #1 i felt B/F/T/N2 kan benyttes til offentlig kjørevei og
fortau frem til regulert kjørevei o_KV7 er opparbeidet.
Det tillates ikke boliger i første og andre etasje mot Jarleveien og Stjørdalsveien. Minst halvparten
og minimum ett av soverommene i hver boenhet skal ha vindu mot stille side.
Felt F/T/N: Forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, næring
Innenfor feltet kan det etableres forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor.
Maks tillatt utnyttelse (BRA) tilrettelegger for ca en dobling av dagens utnyttelse. På 3Dillustrasjonene er felt F/T/N kun vist med dagens utnyttelse, men bebyggelsen er ikke særlig synlig
på noen av disse illustrasjonene.
Felt B8, B9, N1 og f_LO
Feltene er vist som midlertidig anleggsområde #9, men skal tilbakeføres til opprinnelige formål når
Ladebekken (o_KV5) er ferdig opparbeidet, for å sikre hjemmel til tiltredelse av arealer som berøres ved opparbeidelse av Ladebekken.
Felt I
Felt I er regulert til industri i dag og utvides på grunn av omregulering av snuplass ved Dalenbrua.
Forretningsformål i B/F/T/N1, B/F/T/N2, F/T/N og B1-B7
Forretningene skal ikke overskride 650 m² BRA pr. bruksenhet og ikke over 3000 m² BRA totalt i
hele planområdet. Forretningene skal ha inngang direkte fra gater/torg eller gangstrøk/ gangveger. Detaljreguleringsplan skal redegjøre for varelevering. Lilleby Eiendom ønsker å heve forretningsandelen.
3.4 Grad av utnytting
Samlet BRA for planen (eksisterende + nytt) er ca 177.000 m². Dette utgjør rundt 90 % BRA i planområdet som helhet (ca 210 dekar). Grad av utnytting er angitt på plankartet i maks m² bruksareal
(BRA). Tabellen under angir hvilken % -BRA det gir, samt % -BYA som er vist i illustrasjonsplanen.
FELT
Feltstørrelse
(daa)

B1

B2

B4

B5

B6

o_TY

B/F/T/
N2
4,2

F/T/N

SUM

17,8

B/F/T/
N1
7,4

21,5

10,7

29,7

5,4
(5,7

13,0

2,8

112,8

ved
1.gangs
beh.)

Maks
BRA
(m²) offentlig
ettersyn
Maks
BRA
(m²) sluttbehandling
%-BRA
offentlig ettersyn

30900

15500

51400

10500

23000

16100

12500

7500

5800

173.20
0

30900

13950

51400

8400

23000

16100

12500

7500

5800

169.55
0

144

145

173

184

177

90

169

179

207

154
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%-BRA slutt- 144*
130
173
156
177
90
behandling
%-BYA
29
29
35
37
35
19
Ant boliger á 441
199
734
120
329
0
70 m2
Boliger per 20,5** 18,5
25
21
25,3
0
dekar per felt
etter reduksjonen i BRA
* Dersom feltet H570_2 holdes utenfor er det 187 % BRA i B1.
**Dersom feltet H570_2 holdes utenfor er det 26,7 boliger per dekar i B1.

169

179

207

150

43
x

36
x

52
x

1800

x

x

x

22,3

Bruksareal (BRA) i eksisterende bygg skal regnes uten tillegg for tenkte plan. For felt B3, B7 og
o_U, FV og o_VA skal eksisterende utnyttelse gjelde. Det er ikke angitt utnyttelse for felt I.
3.5 Bebyggelsens plassering, utforming og byggehøyder
Planområdet ligger i en overgangssone mellom byområder med svært variert bystruktur, med variasjon i orientering, tetthet og skala. Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende, men synliggjør
et mulig utbyggingsprinsipp. Den viser at bebyggelsen kan ta opp i seg strukturer, orientering,
tetthet og skala fra tilliggende områder.
Innenfor felt B1, B2, B4, B5, B6, B/F/T/N1, B/F/T/N2, F/T/N og o_TY åpner planen for at bebyggelsen oppføres med maks byggehøyde 20 meter for boligbebyggelse og maks 24 meter for ren næringsbebyggelse og tjenesteyting. Det tilsvarer 6 etasjer. Maks BRA tilsvarer bebyggelsen vist i illustrasjonsplanen i fem etasjer. Endelige byggehøyder for det enkelte byggefelt skal fastsettes i
detaljreguleringsplan. For bebyggelse innenfor felt B3, FV og o_VA skal eksisterende byggehøyder
gjelde. Ved detaljplanene vil skygge på uterom, nærmiljøanlegg og naboer legges til grunn for fastsetting av byggehøyder.

Eksempel på bebyggelse som varierer i høyde fra 3 – 6 etasjer, vest- Skisse fra detaljplanarbeidet for B1 og B2
re del sett fra øst. Feltet B1 og B2 til høyre i bildet.
viser samme BRA, men med større spenn i
høydene

3.6 Antikvariske hensyn
Flere eksisterende bygninger med verneverdi bevares. Kulturminnene med antikvarisk verdi A og B
og størst verdi innen klasse C på byantikvarens temakart bevares helt eller delvis. Det er lagt inn
hensynssoner for bevaring av kulturmiljø rundt bygningene, for helhetlig vurdering ved bygge- og
anleggstiltak. Mot Stjørdalsveien skal en åpning på 25 meter ved Finnes barnehjem eksponere
bygget mot veien.
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3.7 Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet
Eksisterende bebyggelse som ikke omfattes av hensynssoner forutsettes revet på sikt. Den eksisterende boligen ”Engspretten” ligger i område foreslått regulert til offentlig undervisning og gang/sykkelvei o_GS2. Boligen og uthuset må derfor fjernes. Dette står det mer om under avsnittet
”virkninger”, pkt 4.16.
3.8 Bomiljø
Leilighetsfordeling
Planen angir at det skal være variasjon i boligtypene innenfor hvert felt avsatt til bolig. Til offentlig
ettersyn sa bestemmelsen i § 4.4 at min 40 % av leilighetene innenfor hvert felt skal være treroms
eller større og at boligsammensetning og -størrelser innenfor det enkelte felt skal fastlegges nærmere i detaljreguleringsplan. Til sluttbehandling er bestemmelsen spesifisert nærmere. Nå står det
i § 4.4 at:





10- 40 % av leilighetene i B1 skal være toroms eller mindre, hvorav 10 % kan være ettroms.
Det tillates ikke ettroms leiligheter i B2, B4, B5 og B6.
10-30 % av leilighetene i hvert av feltene B2, B4, B5 og B6 skal være toroms.
Minimum 20 % av leilighetene i hvert av feltene B2, B4, B5 og B6 skal være fireroms eller
større.

For øvrig skal boligsammensetning og boligstørrelser innenfor det enkelte felt fastlegges nærmere
i detaljreguleringsplan.
Bestemmelsen er vridd slik at det blir flere store leiligheter i de indre områdene der det er best
tilknytting til nærmiljøanlegg, mens det i de mer støyutsatte feltene i vest, innenfor bestemmelsesområde kollektivåre tillates flere småleiligheter.
Tilgjengelighet
De offentlige samferdsels- og grønnstrukturanleggene ivaretar krav til universell utforming på
plannivå (maks stigning 5 % for g/s-veiene), bortsett fra o_GS11 som har en stigning på 10 %. Alle
uteområder og trafikkanlegg skal utformes slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Der
det er sitteplasser skal det avsettes plass til rullestol.
Størrelse, lokalisering, utforming og kvalitet på uterom, universelt utformede utearealer
Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner skal det settes av leke- og oppholdsarealer i tråd med
gjeldende kommunale normer. I detaljreguleringsplaner skal det stilles krav om utomhusplan.
Denne skal blant annet vise lokalisering og utforming av nødvendige leke- og oppholdsarealer,
sykkelparkering og grønnstruktur.
Deler av felles utearel til boliger i B1, B2, B4, B5 og B6 kan avsettes i de offentlige områdene
o_Fri1, o_Fri2 og o_U. Lilleby eiendom ønsker at andel av nærmiljøanlegg som kan regnes med
skal økes. Rådmannen mener at det ikke er tilrådelig. I alt åpner planen for at hele 4500 m² av offentlige områder kan legges inn i uteromsberegningen.
Det er utført sol-/skyggestudier for bebyggelsen i illustrasjonsplanen. Alle nybygg i de nye boligfeltene (B1, B2, B4, B5 og B6) er her vist i 5 etasjer. Bebyggelsesmønster og byggehøyder vil optimaliseres i detaljreguleringsplanene, for å oppnå tilstrekkelig gode solforhold ved nøkkeltidspunktene.
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Ivaretakelse av eksisterende og etablering av ny vegetasjon
Hageanleggene til Sandstad og Finnes barnehjem er angitt med hensynssone for bevaring. På
grunn av forurenset grunn er ingen trær utenfor boligbebyggelsen regulert til bevaring.
Støytiltak
Støy skal ikke overskride grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 tabell 2,
eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter dette. Støyskjermingstiltak skal utformes som en integrert del av utomhusanlegg og bygningsmiljø. Støyskjerm mot
jernbanen skal være opparbeidet før det gis ferdigattest for bebyggelsen innenfor felt B5, B6 eller
o_T.
3.9 Parkering
Parkering i planforslaget
Bilparkering skal innpasses etter følgende norm innenfor det enkelte felt:
- Boliger
minimum 0,5 maks 1,0 plasser pr 70 m² BRA eller per bolig
- Kontor
maks 0,5 plasser pr 100 m² BRA
- Forretning og service
maks 1,25 plasser pr 100 m² BRA
Minst 5 % av plassene innenfor hvert byggefelt skal lokaliseres og utformes slik at de er særlig egnet for forflytningshemmede. Sykkelparkering innenfor det enkelte felt skal opparbeides i tråd
med krav i kommuneplanens arealdel.
Minimum 95 % av bilparkeringsplassene for felt B1, B2, B4, B5, B6, B/F/T/N1, B/F/T/N2, F/T/N og
o_TY skal etableres under terreng eller integrert i bebyggelsen. Det tillates ikke parkering i sokkel
ut mot fasaden. Innenfor felt o_TY tillates parkering på bakkeplan ved atkomstveien o_KV3.
Det er en intensjon at regulert gateparkering innenfor formålene o_P/AVG skal være offentlig betalingsparkering. Barnehagen kan benytte offentlig gateparkering langs o_KV12 ved henting/
bringing. Her legges det opp til gratis parkering, men maks f.eks. 20 minutter. Plassene reserveres
ikke for barnehagen. Dette kan ikke reguleres i reguleringsplan, men må skiltes.
I dag er det ca 20 skråparkeringsplasser langs Ladeveien som benyttes av skolens ansatte og av
barnehagen. Ny regulering av Ladeveien tilrettelegger for 10 kantparkeringsplasser som erstatning
for skråparkeringen. Det kan være aktuelt å soneregulere disse p-plassene, ved skilting.
3.10 Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur
Planlagte offentlige samferdselsanlegg
Det er regulert ny trasé for Stjørdalsveien mellom Ladeveien og Jarleveien. Når denne realiseres,
forutsettes det at Ladeveien stenges mot Jarleveien. Det planlegges signalregulerte fotgjengerkryssinger i det nye krysset, over Stjørdalsveien og Jarleveien. Det nye krysset vil bli mer oversiktlig
og vil ha færre konfliktpunkt, ettersom det får en arm mindre. De to andre hovedkjøreatkomstene
til planområdet er vist via Ladebekken og via Håkon VIIs gate. Det forutsettes at Fridheimsveien
mot Jarleveien stenges når nytt kryss i forlengelse av Ladebekken og Strandveien er etablert.
Områdene skal utformes etter retningslinjer gitt i ”Designprogram for Midtbyen”. Gatene på Lilleby tenkes oppført som bygater med trerekker, langsgående parkering og brede fortau i tråd med
den bymessige bebyggelsen som tenkes anlagt. Det planlegges ikke egne sykkelfelt i Stjørdalsveien
og Ladeveien. Det forutsettes at syklistene kan benytte kjørebanen, både fordi disse gatene vil ha
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lav trafikkbelastning og lav hastighet, og fordi det finnes en alternativ parallell trasé for syklister
langs jernbanen. Profiler for tre gater er vedlagt reguleringsbestemmelsene.
Offentlige fortau og gang- og sykkelveger danner et tett nett. Stiplede linjer i illustrasjonen under
viser sekundære ganglinjer som skal fastsettes i detaljreguleringsplaner.

Lilleby skole

Engspretten

Fjernvarmeanlegget

Langs jernbanens nordside reguleres det en sykkelvei i 4 meters bredde med parallell gangvei på 3
meter og grøntanlegg mellom i min 3 meters bredde. Sykkelveien er en del av den nye høystandard hovedforbindelsen for syklister, som skal etableres mellom Leangen og Trondheim sentrum.
Jernbaneverket har stanset planene med supersykkeltraseen øst for Leangen i påvente av å kunne
ta denne med i reguleringsplanen for tospors jernbane.
Ved tre punkter er eksisterende bebyggelse flaskehalser for den ønskede utformingen av
sykkeltraseen; ved skolen, ved fjernvarmeanlegget og ved eneboligen ”Engspretten”. Ved skolen
foreslås det å flytte skurene - eventuelt midlertidig å smalne profilen av til en gang- og sykkelveg,
ved fjernvarmeanlegget foreslås det at gangvegen legges rundt og Engspretten foreslås revet.
Langs Ladeveien, utenfor planavgrensningen i vest, må traseen for sykkelveien snevres inn på
grunn av plassmangel. Her er Ladeveien og området syd for veien regulert til gatetun i gjeldende
regulering (reguleringsplan r0343).
I Ladebekken legges det opp til sykkelfelt i vegbanen og langs Jarleveien foreslås det sykkelvei med
fortau.
Torget (o_T) og vannspeilet
Felt o_T skal tjene som et offentlig torg. Området skal også benyttes til varelevering, av- og påstigning og som snuplass.
Vannspeil skal opparbeides innenfor bestemmelsesgrense #7. Denne beliggenheten gir mulighet
for gode solforhold og oppholdskvaliteter rundt vannspeilet i sommerhalvåret, både på torget og i
den grønne, sydvendte parkskråningen. Vannspeilet kan islegges om vinteren.
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Kollektivanlegg
Det er ikke planlagt eller regulert inn kollektivanlegg innenfor planområdet, men planen tilrettelegger for bedret tilgjengelighet til slike anlegg utenfor planområdet gjennom nye gangforbindelser med universell utforming. Jarleveien skal bli kollektivgate sør for avkjøring til Lilleby. Når det
gjennomføres skal busstoppet som ligger på brua over Ladebekken flyttes lengre sør, ved
B/F/T/N1.
Felles private kjøre- og gangveier
Områdeplanen viser ingen felles private kjøre- og gangveier. Disse vil reguleres i detaljplaner. Atkomstvegen for den eksisterende bebyggelsen i Lille Dakota foreslås flyttet fra østsiden av bebyggelsen til vestsiden. I bestemmelsene står det at denne skal være felles privat for bebyggelsen i B2
og B3 og skal legges inn ved detaljregulering av B2. Dagens atkomstveg øst for ”Lille Dakota” blir
da gang- og sykkelveg.
Løsning for varelevering
Bebyggelsen i B4 og o_TY kan benytte område o_T (Fesiltorget) til varelevering og som snuplass.
Behov for varelevering innenfor øvrige felt vil avklares i detaljreguleringsplaner for feltet.
Kjøreatkomster
Avkjørsler er vist på plankartet og angir hovedatkomst til parkeringskjellere og øvrige kjøreatkomster til det enkelte felt. Endelig plassering skal fastsettes i detaljreguleringsplan.
Felt B1, B2, B4 og F/T/N skal ha sin hovedkjøreatkomst via Ladebekken, som forlenges ned til Nyhavna. Jarleveien har stor trafikk, og det har vært ønskelig å avlaste krysset StjørdalsveienJarleveien. Ladebekken ligger en etasje lengre ned i terrenget, og slik unngås ramper til p-kjellerne.
I tråd med premissene i Framtidens Byer blir det da mer direkte å sykle til byen enn å gå i motsatt
retning først mot parkeringskjellerene.
I felt o_TY skal et eventuelt Helse og velferdssenter ha sin hovedkjøreatkomst via kjøreveg o_KV3
(Håkon VIIs gate). Dette er fordi det skal være mer naturlig å sykle/gå/ta buss når man skal til
Midtbyen (vestover), mens det med bilen er lett å komme ut på hovedvegnettet for den som skal
langt (Omkjøringsveien) el. Dersom det bygges ungdomsskole vil denne ha langt mindre parkering
enn et helse- og velferdssenter og vil følgelig kunne ha bi-atkomst til utearealene fra øst og hovedatkomst fra vest.
Barnehagen skal ha sin hovedkjøreatkomst via Stjørdalsveien (o_KV12).
Felt B5, B6 og B/F/T/N2 skal ha sin kjøreatkomst fra Stjørdalsveien, og B/F/T/N1 og del av trafikken
til F/T/N skal ha sin atkomst videre via Ladeveien (o_KV4).
Felt FV skal ha atkomst for driftskjøretøy fra Stjørdalsveien (o_KV2). o_VA skal ha sin atkomst fra
Ladebekkens forlengelse (o_KV6).
Energiløsning, fjernvarme
Fjernvarme er den mest sannsynlige energikilden for oppvarming og varmt tappevann. Dersom
man ønsker å bygge etter passivhusstandarden, vil det kunne være aktuelt å søke om unntak fra
tilknytningsplikten.
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Ledningsplan
Det legges opp til stor grad av lokal overvannshåndtering.
For å oppnå tilfredsstillende brannvannsdekning er det nødvendig å etablere et ringsystem. VAnettet må skiftes ut og bestemmelsene setter krav om felles VA-plan for hele området. Byggegrense mot Stjørdalsveien er i illustrasjonsplanen vist langs fortau. Det er viktig at det blir plass til
offentlig infrastruktur i grunnen langs vegen. Det fastsettes ved detaljplanlegging sammen med
utarbeiding av detaljert overordnet V/A-plan.
Avfallsløsning
Offentlig avfallssugstasjon er planlagt i sokkel ved P-anlegget i område B1 helt nordvest i området.
Nedkast vil plasseres nært hver enkelt boenhet. I tillegg til avfallssug forutsettes det satt ut konteinere for glass og metall. Andre boligområder, opp til 1,5 km unna, vil kunne koble seg på stasjonen.
3.11 Friområder og parker
Det skal anlegges tre nærmiljøanlegg (innenfor o_FRI1, o_FRI2 og o_U). Nærmiljøanlegget mellom
torget og City Lade er tenkt for ungdom. De to andre planlegges for barn i skolealder. Det legges
ikke opp til ballbaner i planområdet. Ballbingen på Lilleby skole må flyttes, for eksempel til utvidelsen av skolegården, for å gi plass til sykkelvegen.
3.12 Hensynssoner
Sikringssone – restriksjoner for anlegg i grunnen (H190_1)
Her ligger kulverter som leder til Ladehammeren renseanlegg. Innenfor sonen tillates det ikke oppført bebyggelse eller anlegg, eller tiltak som har uheldige konsekvenser for kulvertene. Hensynssonen er utvidet etter offentlig ettersyn slik at ny trasé for overvann gjennom Dalenbrua og videre
over o_TY er tatt med.
Faresone – brann-/eksplosjonsfare (H350_1)
Før igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor felt B1, B2, B6, B/F/T/N1 og B/F/T/N2 gis, skal
det oppføres gjerde innenfor sonen, som reduserer faren for påkjørsel ved manøvrering av tankbil.
Før igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor felt B4 og B5 gis, skal det oppføres tett gjerde
eller annen hindring som begrenser gasspredning innenfor hensynssonen. Videre skal det utføres
følgende tiltak knyttet til igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor felt B4 og B5:
- Etablere drenering rundt fyllplassen.
- Kameraovervåking av losseområdet.
- Etablere rutiner for rask avstegning av lossing (ved lekkasje).
- Dimensjonere sikkerhetsrutiner og beredskap i samsvar med endret risikobilde under og
etter utbygging.
Effekten av tett gjerde eller annen hindring som begrenser gasspredning skal dokumenteres med
en spesifikk CFD-analyse (Computer Fluid Dynamic – datasimuleringer av fluiddynamikk) ved detaljregulering av felt B4 og B5.
Faresone – høyspenningsanlegg (H370_1)
Innenfor sonen skal høyspentledning fjernes ved etablering av bebyggelse. Skravuren for faresone
vil da kunne fjernes ved detaljplanlegging.
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3.13 Gjennomføring, miljøoppfølging
Krav om rekkefølge for gjennomføring av tiltak innenfor planområdet
Det er foreløpig ikke inngått utbyggingsavtaler for planområdet. Det er foreslått rekkefølgekrav for
opparbeidelse av samferdselsanlegg og grønnstrukturanlegg i reguleringsbestemmelsene.
Disse er vist i en matrise (vedlagt saken). Den viser hvilke anlegg som er forutsatt opparbeidet før
det gis ferdigattest innenfor områdene.
Videre er det gitt rekkefølgekrav om uteoppholdsareal og nærmiljøanlegg, nødvendige tekniske
anlegg (V/A, avløpssug, el og fjernvarme), trafikksikker skoleveg og trafikksikker atkomst til friområdene og nærmiljøanlegg samt støyskjerm langs jernbanen. Krav om nye sikkerhetstiltak ved
fjernvarmeanlegget er lagt til etter offentlig ettersyn.
Ladebekken (o_KV10) skal være ferdig før ferdigattest gis for boliger i B1, B2, B4 og F/T/N. Sammenkoblingen til Nyhavna (o_KV13) skal være ferdig før ferdigattest gis for boliger i B1, B2, B4,
F/T/N. Ved åpning av o_KV7 skal Fridheimsveien stenges ved utkjørsel til Jarleveien og o_KV13 må
derfor åpnes før o_KV7 tas i bruk. Ladebekken planlegges med tosidig fortau og tosidig sykkelfelt i
veibanen, unntatt under brua (Jarleveien).
Det har vært vurdert å legge inn rekkefølgekrav om oppgradering av brua i Jarleveien (over Ladebekken) slik at vegen ikke smalnes inn under brua. Dette er ikke lagt inn som rekkefølgekrav, men
samferdselsarealet på plankartet er bredt nok til at brua senere kan forlenges, slik at vegen blir
bred nok, uten planendring. Innsnevringen vil være en flaskehals, men løsningen ansees som god
nok. Forlengelse av Ladebekken til Nyhavna blir allerede et omfattende rekkefølgekrav ettersom
det medfører riving av en lagerhall (deler av eller hele) som står midt i traseen.
Vilkår for utbygging
Nok skole- og barnehagekapasitet skal dokumenteres før tillatelse til tiltak for boliger kan gis.
Vilkår for avbøtende tiltak ved fjernvarmeanlegget
Et område på ca 1360 m² som tilsvarer avgrensningen av hensynssonen skal gjerdes inn. Ved
igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor felt B4 og B5 stilles det krav til oppføring av tett
gjerde eller annen hindring som begrenser gasspredning innenfor hensynssonen. Ved igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor øvrige boligfelt, stilles det krav til oppføring av gjerde rundt
fjernvarmeanlegget, som reduserer faren for påkjørsel ved manøvrering av tankbil. Avgrensning av
sonen og plassering av gjerde er dimensjonert slik at tankbil kan manøvrere innenfor gjerdet og
slik at eksisterende dieseltank kan betjenes med bil. Et tett gjerde vil erfaringsmessig redusere
avstand til nedre brennbarhetsgrense med 60-70 prosent. Det stilles krav om at effekten av tett
gjerde eller annen hindring som begrenser gasspredning skal dokumenteres med en spesifikk CFDanalyse (Computer Fluid Dynamic – datasimuleringer av fluiddynamikk) ved detaljplanlegging av
felt B4 og B5.
Krav til anleggsfasen
I planbestemmelsene er det angitt støygrenser for anleggsperioden. Økt anleggstrafikk kan gi utfordringer for trafikksikkerhet. Bestemmelsene sikrer at utbygger ivaretar sikkerhet til alle trafikantgrupper i anleggsområdet. Det skal utarbeides plan for gjenvinning av byggeavfall og utgravningsmasser. Miljøsaneringsplaner og massehåndteringsplan skal følge detaljplanene.
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Krav til utredninger
Rapport fra geotekniske undersøkelser og geoteknisk prosjektering skal foreligge sammen med
søknad om rammetillatelse. Før vedtak av den første detaljreguleringsplanen innenfor områdeplanen skal det utarbeides overordnet landskapsplan og plan for teknisk infrastruktur for hele planområdet i samarbeid med Trondheim kommune.
3.14 Planlagt gjennomføring
Planen skal gjennomføres over en periode på 15-20 år. Dersom det blir helse- og velferdssenter på
Lilleby estimeres 2020-2025 som sannsynlig innflyttingstidspunkt. Fram til helse- og velferdssenteret bygges kan eventuelt tomten ha midlertidig bruk, for eksempel med midlertidig barnehage.
Dersom det blir ungdomsskole kan o_TY bli bebygd raskere.
3.15 Miljøaspektet
Intensjonen er at detaljplanene skal kunne basere seg på prinsippene i programmet Framtidens
byer. Siden ulike grunneiere har ulike ambisjoner, vil det være vanskelig å pålegge strengere føringer enn TEK10. Intensjonen til Lilleby Eiendom er at deres byggefelt skal ligge på samme nivå
som i programmet Framtidens byer.
Det er utarbeidet et eget miljøprogram som angir hovedretningslinjene i miljøarbeidet i områdeplanen og der det er angitt hvordan miljøambisjonene kan følges opp i den påfølgende planfasen.
Det er avkrevd miljøoppfølgingsplaner for hvert delfelt. Det er satt makskrav som parkeringskrav
for boliger for å stimulere til redusert bilbruk.

4

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

4.1 Virkninger for landskapskarakteren og fjernvirkningen
Områdeplanen legger opp til gjennomsnittlig fem etasjer og inntil seks etasjers bygg i en tett, bymessig struktur. Perspektivene under viser byggegrenser og maksimal byggehøyde innenfor feltene, og er ikke en illustrasjon av hvordan omfanget vil bli i virkeligheten. Høydene som er konsekvensutredet er opp til seks etasjer. Der utbyggere foreslår høyere bygninger i detaljplanene vil
disse måtte utredes spesielt.
Perspektivene viser at seks etasjer glir inn i det øvrige visuelle landskapsbildet. Områdeplanen gir
ikke dominerende silhuettvirkning sett fra omkringliggende standpunkt. Høyhus i dette landskapsrommet vil være bebyggelse fra mellom 8 – 13 etasjer.

Perspektiv fra Kuhaugen, ved Skyåsvegen 52.
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Perspektiv fra Ringve botaniske hage.

4.2 Virkninger for kulturminner og kulturmiljø
Fem av elleve objekter med antikvarisk verdi bevares, helt eller delvis, mens det åpnes for at de
øvrige kan eller skal rives. Med søknad om tillatelse til riving skal det foreligge daterte foto av eksteriøret. Fotoene skal arkiveres på byggesaken.
De to store industrihallene, Ila og Lilleby smelteverk og Bergs maskin, er vektet opp mot hverandre. Det anses som uhensiktsmessig å bevare begge. Konklusjonen er at Ila og Lilleby smelteverk
rives og deler av Bergs maskin bevares, ettersom den har høyest arkitektonisk kvalitet. Bestemmelsene åpner for stor grad av transformasjon.
Når det fra byantikvarens side ikke har vært lagt vekt på at flere kulturminner skal bevares, har det
sammenheng med ønskene om sentrumsnær fortetting, og at det ville være krevende å finne fornuftig bruk av mange anlegg, i sær de større. De bygninger som byantikvaren har signalisert ønskelig å prioritere, er regulert til bevaring. Det bør betraktes som et minimum.
Hele den gamle trehusrekken langs vestsiden av Leksvik gate burde etter byantikvarens syn vært
bevart. Planen legger opp til at halve husrekken, den delen med høyest antikvarisk verdi, bevares.
Selv om boliganleggene nærmest Stjørdalsveien har redusert verdi som kulturminner, mener byantikvaren at den miljømessige helheten er svært viktig. En helhetlig eldre trehusrekke langs den
ene siden av gaten vil kunne spille meget fint sammen med den brede grønne ”stripen” øst for
rekken.
Byantikvaren har også påpekt at det kunne vært aktuelt å bevaringsregulere deler av interiørene
på Sandstad og Finnes barnehjem. Dette er ikke gjort.
Ved detaljregulering av hageanleggene rundt Sandstad og Finnes barnehjem må det beskrives hva
som er bevaringsverdig og det må utarbeides en skjøtselsplan.
4.3 Virkninger for biologisk mangfold
Realisering av områdeplanen vil være positivt for naturverdiene lokalt, men også for et større område. Det er satt av sammenhengende grønnstrukturer som vil kunne fungere som habitater og
ferdselsårer for flere plante- og dyrearter. Vannspeilet vil kunne gi et mer variert utvalg av habitater for planter og dyr enn i dag. Bestemmelsene sikrer fjerning av svartlistete arter, slik at faren for
spredning reduseres.
Sør for jernbanen må enkelte trær hugges i området med svært viktig lokal verdi for å binde gangog sykkelvegene best mulig sammen.
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4.4 Virkninger for transportproduksjon
På kort sikt vil det bli en nedgang i trafikken i Jarleveien i 2014 når Strindheimtunnelen åpner.
Framtidige større feltutbygginger innen Kommunedelplanen for Lade-Leangen vil gi økt trafikk til
og fra Lade. De høye miljøambisjonene gjør at det foreslås lav parkeringstetthet, lett tilgang til
kollektivtrafikk, og gode gang- og sykkelveger.
Trafikksikkerheten og trafikkavviklingen inne i Lillebyområdet vil bli ryddig og oversiktlig. Trafikkavviklinga i krysset Jarleveien/Stjørdalsveien vil fungere greit. Av trafikksikkerhetshensyn legges
det opp til to T-kryss fremfor løsning med X-kryss. Dette vil også bidra til at bussen lettere kan
prioriteres i kryssene.
4.5 Virkninger for trafikksikkerhet
Risiko for påkjørsler er størst i trafikk-knutepunktet ved Jarleveien. Hastigheten er imidlertid lav,
og nye veger i planområdet vil bli utviklet i samsvar med gjeldende regelverk med gode fortau og
oversiktlig kryssing.
Trafikken inn og ut av Lillebyområdet vil øke, og spesielt i trafikk-knutepunktet ved Jarleveien vil
dette berøre skoleveien til elever på Lilleby og Lade skoler, samt fare knyttet til barns ferdsel etter
skoletid. Det må legges stor vekt på oversiktlig kryssing, spesielt vest i planområdet.
Stenging av Ladeveien nord og Fridheimsveien og etablering av to T-kryss vil samlet sett føre til
bedre trafikksikkerhet enn i dag. Det er lagt til rette for signalregulerte kryssinger for alle fotgjengerstrømmer langs og på tvers av Jarleveien.
Supersykkeltraseen langs jernbanen vil gi høyere hastighet for syklende, og det kan skje ulykker
mellom syklende og mellom syklende og gående. Samtidig vil møter mellom bil og sykkel reduseres med egen sykkeltrasé. Samlet sett vil risikoen for de syklende reduseres. Det er viktig at siktforhold ivaretas der sykkeltilbud møtes og der gangtilbud og sykkeltilbud krysser.
Fjernvarmeanlegget forsynes med gass fra tunge kjøretøy. Planen er omarbeidet etter høring slik
at disse ikke rygger over fortau.
Det stilles krav om plan for anleggstrafikk i planbestemmelsene.
4.6 Virkninger for rasfare
Grunnundersøkelsene gir antydning til setningsømfintlig grunn, og det anbefales å bruke pelefundamentering, eller kompensert fundamentering ved å bygge med kjeller under dagens bakkenivå. I
felt B1/B2 og o_TY anbefales det å bygge ut bygg med P-kjeller i skråningsfot mot Ladalen og Fesil i
første omgang, med tanke på stabilitet i skråningene og i disse feltene forøvrig. Rapport fra geotekniske undersøkelser og geoteknisk prosjektering skal legges ved søknad om rammetillatelse
innenfor det enkelte felt, jf krav i reguleringsbestemmelsene. Der vil disse anbefalingene konkretiseres slik at utbyggingen skjer i en hensiktsmessig og forsvarlig rekkefølge. Det er ikke behov for
en generell utbyggingsrekkefølge i resten av området.
Der planområdet er utvidet etter offentlig ettersyn for å ta med Ladebekkens forlengelse er grunnen vanskelig. Det kan bli nødvendig å legge stabiliserende masser nord for veien.
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4.7 Virkninger for flomfare
Flomvegen langs den gamle Ladebekken holdes åpen for bebyggelse. Dette sikres gjennom byggegrenser.
4.8 Virkninger for forurensning i grunnen
Det er utarbeidet en rapport om forurenset grunn. Blottlegging av forurenset grunn kan medføre
utvasking av kjemikalier til omgivelsene. Det er lagt inn bestemmelse om utarbeiding av og gjennomføring av tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn.
4.9 Virkninger for støy
Det er utarbeidet et eget notat om konsekvenser av støy. Det anbefales å etablere hovedmengden
av boligbebyggelsen i øst hvor trafikken og støybelastningen avtar, og at boliger langs de mest
trafikkerte vegene må sikres skjermede utendørs oppholdsarealer.
Planlagte boliger som ligger nærmest Jarleveien, Stjørdalsveien og vestre del av Ladebekken vil
ligge i rød og gul støysone. Kvartalsstruktur gir mulighet for å sikre disse boligene gode og støyskjermede utendørs oppholdsareal.
Det er gjort nye vurderinger av støy etter offentlig ettersyn, og Trondheim kommune har endret
bestemmelsen § 5.6 slik at det ikke tillates boliger i første etasje mot Stjørdalsveien i B/F/T/N1 og
B/F/T/N2 ettersom boligene vil komme i rød/gul støysone, og ved detaljregulering skal det redegjøres nærmere for støy. Dersom utredningen viser mer enn (Lden) 70 dBA ved fasade tillates det
ikke boliger. Det stilles krav om at eventuelle støyutsatte boliger blir gjennomgående med minst et
soverom på stille side.
Felt o_TY vil ikke bli belastet med vegtrafikkstøy over grenseverdiene. Hele skolegården til Lilleby
barneskole ligger i dag i gul støysone. Bestemmelsene stiller krav om støyskjerm langs jernbanen.
Økt trafikk langs Ladebekken vil gi et noe høyere støynivå for eksisterende boligbebyggelse nord
for planområdet. Det må vurderes lokal skjerming, for eksempel med tette rekkverk mot sør for de
nærmeste balkongene og eventuelt lokale skjermer for fellesarealer på bakkenivå. Det er stilt krav
i bestemmelsene om at avbøtende tiltak skal gjennomføres.
Lilleby skole – skolegården
får bedrede støyforhold

Eksisterende boliger i Lilleby borettslag og Sandstad får bedrede støyforhold

Eksisterende boliger langs Ladebekken får mer støy på uteoppholdsarealet sitt

Før

Saksfremlegg - arkivsak 11/47892-38 (204683/12)
25

Trondheim kommune
Etter

Støy fra naturgassanlegget er ikke kartlagt. I reguleringsbestemmelsene stilles det krav om utdypende støyvurderinger for fjernvarmeanlegget ved detaljregulering av feltene som påvirkes.
4.10 Virkninger for luftforurensning
Luftforurensning fra biltrafikk
Det er utarbeidet en egen rapport om luftforurensing. Kvartalene ut mot Jarleveien (B/F/T/N 1 og
2 og F/T/N) er mest utsatt. Disse danner en barriere for luftforurensning innover i området.
Ved renovering av bebyggelse mot Jarleveien må ventilasjonsanlegg og vinduer utformes slik at
inneklima ikke påvirkes av luftforurensning fra vegtrafikk. Boliger ut mot Jarleveien vil ikke kunne
regne balkong mot vest med til sitt uterom i et uteromsregnskap.
Luftforurensning fra jernbanen
Det forventes en betydelig vekst i godstrafikk med jernbane forbi planområdet i 2029. Dette betyr
at utslippene øker til ca. 660 kg NO2/år. Dette er et moderat utslipp.
Luftforurensning fra fjernvarmeanlegget
Spredningsberegning viser at det i verst tenkelige situasjoner kan bli konsentrasjoner av NO 2 ved
bakken på ca. 40 og 30 µg/m3 etter utslipp fra fjernvarmeanlegget. Maksverdier fra folkehelseinstituttet er 75 µg/m3 NO2/døgn.
Anleggsperioden
I anleggsperioden vil det bli forhøyede verdier av svevestøv på grunn av massetransport og oppvirvling av støv. Det kan være aktuelt å benytte støvdempende kjemikalier for å redusere plagene.
Intern bruk av masser planlegges for å redusere transport av masser ut av området.
4.11 Virkninger for beredskap og ulykkesrisiko
Ved offentlig ettersyn var det utarbeidet to ROS-analyser for fjernvarmeanlegget med to ulike
konklusjoner. Den ene var utarbeidet av Norsk Energi i regi av Statkraft Energi Fjernvarme (Stemsrud 14.05.12) og den andre av Sweco på vegne av Lilleby Eiendom as. Den første rapporten bemerker at det er stor risiko knyttet til å etablere barnehage/skole og aldershjem / institusjoner i
nærheten av anlegget. Anbefalte tiltak er å unngå etablering og å utvikle og implementere beredskapsplaner. Den andre setter opp en rekke sikkerhetsavstander hvor en skal unngå brennbart
opplag, etablering av institusjoner osv.
Safetec Nordic AS har etter offentlig ettersyn bistått Veidekke Eiendom AS og Lilleby Eiendom AS
med å gjennomføre en risikovurdering av Statkraft Varme sitt fjernvarmeanlegg. Risikovurderingen
er utarbeidet sammen med partene som utarbeidet de første to ROS-analysene. Den konkluderer
med at følgende tiltak må gjennomføres for å redusere risikoen til akseptabelt nivå:
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- Sette opp tett gjerde eller annen hindring rundt anlegget for å begrense en eventuell
gasspredning. Dette tiltaket reduserer også risikoen for 3. part mht. til påkjørsel under snuing med tankbil.
- Etablere drenering rundt fyllplassen, slik at utbredelsen til eventuelle lekkasjer blir begrenset. Denne bør lede lekkasjer mot et egnet oppsamlingskar.
- Kameraovervåking av området, særlig losseområdet.
- Sikre at man har gode rutiner for rask avstegning av lossing (ved lekkasje).
- Dimensjonere sikkerhetsrutiner og beredskap i samsvar med endret risikobilde under og
etter utbygging.
Angitt hensynssone på ca 1360 m2 er tilstrekkelig for at tankbil kan manøvrere innenfor inngjerdet
sikringssone, og for å kunne etablere tiltak for oppsamling av gass ved en eventuell lekkasje.
4.12 Virkninger for befolkningsstruktur
Områdeplanen vil gi en økning av større boliger som i dag er underrepresentert i bydelen og vil gi
utjevning av levekårsutfordringene. Temaet vil tas til ny vurdering i detaljreguleringsplanene dersom befolkningsstatistikken viser endrede behov.
Antall barneskolebarn er beregnet til å toppe seg ca i 2040 med maks 150 barn med Trondheim
kommunes prognoser. De baserer seg på erfaringstall fra blokkbebyggelse på mer enn fire etasjer.
I detaljplan for B1 og B2 foreslår Lilleby Eiendom innslag av rekkehus. Det vil gi flere skolebarn.
I områdereguleringsplanens bestemmelser sikres det en variert boligsammensetning. Mens det i
dag er rundt 60 % ett og toromsleiligheter i Lademoen krets vrir områdeplanen fordelingen over i
maks 40 % ett og toroms i feltene i vest mens feltene i øst vil ligge på kommunegjennomsnittet
med kun opp mot 30 % tomroms. Ved å legge inn flere store og mellomstore leiligheter ønsker
rådmannen å sikre den stabiliteten som området trenger.
Kan hende vil det ikke flytte inn så mange barnefamilier der de første årene når området er nytt,
men på sikt vil bestemmelsen sikre et tilbud for barnefamilier som området mangler i dag. Dersom
det ikke blir innslag av familieboliger som rekkehus, i detaljplanene, blir det desto viktigere at det i
flerleilighetsbyggene utvikles familievennlige boliger på bakkeplan. Dette må vurderes i detaljplan.
4.13 Virkninger for kriminalitetsforebygging
Med et økt antall boliger øker også oversikten over området. Norges Byggforskningsinstitutts
sjekkliste “Bedre planlegging, færre farer – kriminalitetsforebyggende sjekkliste for arealplanleggere” skal fylles ut i detaljregulering av det enkelte felt.
4.14 Virkninger for barn og unge
Det blir lite trafikk inne i boligfeltene. Det vil bli gode forbindelser til idrettsanlegget på Ladesletta,
Ladeparken, Ringve gård og strandområdene i Korsvika/Ladestien.
I Ladebekken, Jarleveien, Ladeveien og Stjørdalsveien, må hastighetsbegrensende tiltak gjennomføres for å sikre barns interesser. Om vinteren vil trailere til fjernvarmeanlegget kjøre i Stjørdalsveien. Dette er negativt for barn og unge. Skoleveg vil krysse Stjørdalsveien.
Det vil bli tre nye nærmiljøanlegg innenfor planen og felles private lekeplasser i hvert boligfelt.
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Barn og unge skal medvirke i detaljutformingsprosessen for lekearealer og friområder.
4.15 Virkninger for konkurranseforhold arbeidsplasser
Konsekvensutredningen anslår en øking i arbeidsplasser fra ca. 520 til ca. 930. Den største økningen vil komme innen offentlig virksomhet. Det er ikke satt minimumstall for næring i B1-B7, slik
at felt B1-B7 kan bli ren boligbebyggelse.
4.16 Virkninger for boligene innenfor planen
Engspretten gnr 415/bnr 30
Supersykkelvegen foreslås lagt langs jernbanen der huset står i dag. Ved førstegangsbehandling
var gang- og sykkelvegen foreslått lagt rundt huset. Huset kunne da stå, men ble regulert til offentlig grønnstruktur. Da kunne beboerne velge å fortsette å bo i huset, eller kreve huset innløst. Dette
forslaget innebar at sykkelvegen ville fått en innsnevring og en lavere standard med blanding av
gang og sykkel langs dette strekket. En slik innsnevring vil bidra til å øke konfliktnivået mellom syklende og gående – som er spesielt uheldig her, siden det er en sykkeltrase som trolig får
høyhastighets-sykling.
Boligen ligger rett ved jernbanelinja mellom en industrihall og jernbanen – langt nærmere jernbanen enn det som tillates bygd i dag. Den er utsatt for støy, rystelser og stein-/is-sprut fra jernbanen. Boligen vil antageligvis også komme i konflikt med den nylig oppstartede planen for tospors
jernbane. Det er videre liten antikvarisk verdi på bebyggelsen. På denne bakgrunn foreligger det
ikke tungtveiende planfaglige hensyn som tilsier at boligen skal bevares innenfor planområdet.
I bygningsrådsvedtaket fra 31.07.12 sto det at ny plassering for boligen innenfor planen skulle vurderes før sluttbehandling. Eiere av boligen ønsker primært å beholde dagens situasjon, sekundært
å flytte boligen innenfor planområdet. Flere alternative plasseringer av boligen har til orientering
vært vurdert, men rådmannen har ikke funnet en løsning som lar seg gjennomføre juridisk.
Innregulering av supersykkelvegen medfører følgelig at Engspretten bortreguleres, og eierne vil på
vanlig måte få erstattet sitt tap ved gjennomføring av planen. Endringene til sluttbehandling gjør
at sykkelvegen får høy standard gjennom området, med separering av fotgjengere og syklister
langs hele planområdet.
Lille Dakota
Småhusrekka Lille Dakota i Stjørdalsveien 7 og 9 a-d har varierende antikvarisk verdi.
De nordligste husene er markert med hensynssone for kulturmiljø og ligger i B3. De sørligste ligger
i B2, og utnyttingen er satt høyere enn i dag. Det åpnes for en transformasjon dersom eierne ønsker det.
Et grøntområde legges øst for husrekka. Ny bebyggelse i B1 og B2 vil bli høyere enn dagens nabobygg. En ny felles atkomstveg i vest vil sikre en viss avstand til den nye bebyggelsen. Solforholdene
på ettermiddag og kveld blir dårligere enn i dag, men ved avtrapping av høyder trenger ikke endringene å bli store. Dette vil avklares i detaljregulering.
Oppgradering av Lillebyområdet vil også gi eksisterende bebyggelse i Lille Dakota fordeler. Eiendommene vil komme til å øke i verdi, og bokvalitetene vil øke med oppgradering av offentlig friområde i o_FRI2. Bilkjøring vil øke noe i nærområdet, men ikke inntil bebyggelsen.
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Sandstad
Den mest verneverdige enkeltboligen i området, Sandstad, er beskyttet av en hensynssone trukket
i tomtegrensa, samt at det er en bestemmelse knyttet til bevaring av selve bygget.
Solforholdene på morgenen vil bli påvirket negativt av ny bebyggelse, men det er avhengig av
plassering og høyder. Mellom Lilleby skole og Sandstad vil det bli etablert et nærmiljøanlegg og
sammen med generell oppgradering av området vil det gi eiendommen Sandstad bedre omgivelser.
4.17 Virkninger for Lilleby skole
Lilleby skole skal bestå, og vil med planen få en elevtallsvekst. Skolegården utvides med ca. 3,8
daa, inklusive Hemmeligskogen og grøntarealene på begge sider av denne og en parkeringsplass i
privat eie. Parkeringsplassene erstattes av gateparkering langs Stjørdalsveien.
Ny gang- og sykkeltrasé er planlagt langs jernbanelinja gjennom skolegården til Lilleby skole. Det
er en konflikt mellom arealbruk til denne ferdselsåra og skolegården. Sykkelvei med forventet høy
hastighet er en dårlig kombinasjon med små barn i leik, og her må det gjennomføres avbøtende
tiltak for å forebygge uhell og ulykker. Forslaget om å flytte skuret lenger inn i skolegården er et
bra tiltak i så måte. Samtidig er en god sykkeltrasé og lett tilknytning i øst-sør-aksen en verdi også
for elevene. Ballbingen foreslås flyttet til dagens parkeringsplass (innenfor område avsatt til nærmiljøanlegg) for at det skal bli plass til gang- og sykkelvegen.

Foreslått utvidelse av
skolegården/
nærmiljøanlegg
Hemmeligskogen
innlemmes i skoletomta
Barnehagens
uteareal
Skuret og ballbingen kan flyttes litt nordover
4.18 Virkninger for naboer
Naboene nord for Ladebekken vil kunne få skygge på fellesarealene mot Ladebekken. Naboene
vest for Lilleby skole vil ikke få skygge av tiltaket. Bebyggelsen vest for Jarleveien langs vegen Ladebekken og Ladebekkens forlengelse vil få ny adkomst ned til Nyhavna når Fridheimveien stenges. Det vil bli rød støysone langs Ladebekken, men her er det industri og kontorbebyggelse i dag.
4.19 Avveiing av konsekvenser
Utbyggingen vil bety en vesentlig oppgradering av Lillebyområdet. Bydelen vil omformes fra et
nedlagt industriområde til en moderne og urban boligby. Nye og varierte boliger i området vil
kunne utjevne den negative levekårsstatistikken.
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Planforslaget viser et anslag på ca 22,3 boliger/daa i de nye byggeområdene for bolig (felt B1, B2,
B4, B5 og B6), ut fra en gjennomsnittlig boligstørrelse på 70m². Til sammenlikning har Ilsvika 18,5
boliger per dekar og Rosenborg park 23,1 boliger per dekar. 22,3 boliger/daa er høy tetthet og
bymessig bebyggelse, dels med uterom på tak, dels med uterom i offentlig grønnstruktur. Det må
presiseres at offentlig tilliggende grønnstruktur og samferdselsanlegg ikke inngår i grunnlaget for
beregningen av antall boliger pr daa, slik at tallet er lavere dersom disse arealene regnes med.
Uteromsregnskapene som følger saken baserer seg på BRA-tall fra førstegangsbehandling og viser
uteoppholdsareal på restareal og svært store takterrasser, og negative konsekvenser i form av
skygge. Lilleby eiendom ønsker at større andel av offentlig grønnstruktur og skolegård skal kunne
regnes med til felles uterom i detaljplanen enn det rådmannen mener er forsvarlig.
Maksimum BRA henger sammen med høyder og krav til uteoppholdsareal. Rådmannen er opptatt
av ikke å regulere inn mer BRA enn det som er mulig for å få nok uteoppholdsareal og BRA er derfor redusert noe etter førstegangsbehandling.
Supersykkeltraseen langs jernbanen, oppgradering av snarveger gjennom Lilleby og tre nye nærmiljøanlegg er svært positivt for folkehelsa.
Områdeplanen vil ikke kunne realiseres uten vegen Ladebekkens forlengelse mot Nyhavna. Den
går nedenfor et område der det er kvikkleire, og NVE har følgelig krevd geoteknisk utredning av
skredsikkerhet med tredjepartskontroll for vegen.
Forutsetning for geoteknisk vurdering og gjennomføring av Ladebekkens forlengelse avhenger av
om vegen bygges samtidig med utbygging i Lade alle 3 eller om den må bygges før Lade alle 3 prosjektet kommer til gjennomføring.
Vegstrekningen er lagt inn som et rekkefølgekrav og utredning av sikkerhet mot kvikkleireskred og
3.tredjepartskontroll av denne, må være ferdig før behandling i bystyret. Kan hende bør vegen
anlegges midlertidig først slik at den kan ferdigstilles med toppdekke samtidig med bebyggelsen
langs vegen.
Lilleby eiendom AS har bedt om at areal til næring økes i boligfeltene B1, B2, B4, B5, B6, mens
rådmannen mener det heller bør vurderes i detaljplan for B/F/T/N1 og B/F/T/N2 om behovet for
næringsarealer kan løses ved at bygninger inntil Jarleveien/ Stjørdalsveien reguleres til næring. På
den måten kan boliger plasseres mest mulig skjermet mot vegtrafikkstøy.
4.20 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Utvidelse av skoletomta
Planen medfører utvidelse av skolegården med ca 3,8 daa. Grunnen må erverves.
Barnehage og ungdomskole eller helse- og velferdssenter
Felt o_TY er på 17,8 daa, noe mindre enn det meldte behovet. Betydelige erverv og anleggskostnader må påregnes.
Drift og vedlikehold av gatenett og grønnstruktur
Driftsutgiftene til samferdselsanlegg på Lilleby vil øke. Sykkeltraseen er en stor brikke i en super-
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sykkeltrasé fra Leangen (senere Ranheim?) til Ila. Supersykkeltraseen, torget og offentlig grønnstruktur må også driftes.
Vannspeilet
Det er ikke avklart hvem som skal ha vedlikeholdsansvar for vannspeilet og rensesystemet for
overvannet, men det må mest sannsynlig driftes privat. Rådmannen ønsker ikke å overta driften
før anlegget har nok overvannsgjennomstrømming til å klare seg uten pumpe for å skape sirkulasjon i vannet. Det vil ikke skje før separering av overvann fra områdene øst for Lilleby har kommet
mye lengre enn i dag.
Dersom man ikke kommer til enighet om driftsansvar for vannspeilet vil vannspeil måtte basere
seg på overflatevann – og det må kunne tåle å ligge tørt i tørkeperioder. Å drifte et kunstig vannspeil som er avhengig av kunstig vanntilførsel vil være en stor utgift for kommunen, og rådmannen
ønsker derfor å fraråde at kommunen tar på seg driftsansvaret for vannspeilet om det baseres på
pumpedrift.

5

MERKNADER TIL PLANARBEIDET

5.1 Medvirkning
En fyldig oppsummering fra medvirkningsmøtene ble gjengitt i vedlegg til førstegangsbehandlingen. Der ble det kommentert hvordan momentene fra møtene er fulgt opp i planen. Det ble avholdt offentlig samrådsmøte 10.04.10. Det er også gjennomført flere åpne møter for å informere
om og diskutere saken med grunneiere og andre berørte.
Det ble avholdt møte med Lade velforening 16.11.09. Møte med alle grunneiere ble avholdt
16.11.09, 10.03.10 og 01.03.11. Den 06.05.10 ble det arrangert workshop på Leangen gård der
grunneiere, utbyggingsinteressenter, Trondheim kommune, Lund Hagem AS, Sweco Norge AS og
Rambøll AS deltok. Planen ble presentert inngående, og det ble diskutert i grupper hvordan området bør utvikles. Den 16.03.11 ble det arrangert et åpent folkemøte i Rådhuset, der ca. 50 personer deltok. For øvrig har det vært avholdt møter med FAU og rektor, Lilleby skole, med utbygger i
B6 22.02.11, 30.01.12, 22.05.12 og 16.11.12, med grunneierne innenfor B/F/T/N 1 og B/F/T/N2
14.04.11, med Trondos 14.03.11, tre møter med Faveo og eier av 415/62 og 415/63 og to møter
med grunneierne innenfor Engspretten. Flere naboer og grunneiere har fulgt med aktivt per telefon, men det har kommet inn lite skriftlig materiale. Ungdommens bystyres byutviklingskomité
fikk en orientering om saken 16.02.11.
5.2 Innspill til planforslaget før første gangs behandling
Innspill til planforslaget før første gangs behandling ble svart opp i saksframlegget ved fastsetting
av planprogrammet og ved førstegangsbehandling. Uttalelsene i sin helhet var da vedlagt.
5.3 Høringsuttalelser og merknader etter offentlig ettersyn
Det kom inn 19 merknader. Statens vegvesen kom med vilkår for egengodkjenning om oppbygging
av Jarleveien.
Sør-Trøndelag fylkeskommune, 01.10.12
Siktforhold for syklisten må ivaretas.
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Mendelsohns konfeksjonsfabrikk (Stjørdalsveien 5a i felt B2) har høyere kulturhistorisk verdi enn
Røkeriet (Leksvikgata 2a). Bygg som er markert med hensynssone bevaring bør ha tykk strek på
plankartet. Bestemmelsene bør sikre at Bergs maskin sikres åpen hall inne i noe av bygningen.
Ladeveien 13, 415/46 kan vurderes markert med hensynssone bevaring.
Bestemmelse 8.6 foreslås strøket eller endret slik at fasadebevaring er overordnet fasadeendring.
Ila og Lilleby Smelteverk representerer viktig industrihistorie. Det har kulturhistorisk interesse og
potensiell verneverdi. Vår konklusjon er likevel ikke å kreve vern av komplekset. Det ville være
positivt å bevare og gjenbruke deler av anlegget. Det anbefales at mange kan få oppleve anlegget
før det rives ved et samarbeid mellom kultur- og skolesektor og frivillige organisasjoner. Komplekset bør dokumenteres før riving.
Rådmannens kommentar: Siktforhold for syklister er ivaretatt i kryss. Sykkeltraseen går nå i bru
over jernbaneundergangen for å bedre siktforholdene ved jernbaneundergangen. To bygg som er
markert med hensynssone bevaring har ikke tykk strek på plankartet. Det er fordi disse er vurdert
til å tåle større grad av transformasjon. Hvilke deler av byggene som reguleres til bevaring i detaljplanene er ikke avklart enda. Bestemmelsene sikrer ikke at Bergs maskin får åpen hall inne i noe av
bygningen. Ladeveien 13 er vurdert satt av til bevaring, men er så mye endret de siste år at antikvarisk verdi er redusert. Bestemmelse 8.6, første ledd tredje linje, er endret slik at det nå står at en
annen utforming tilpasset det bevaringsverdige miljøet kan vurderes dersom særlige grunner tilsier det. Bestemmelsene stiller krav om fotodokumentering av bygg før riving.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 19.09.12
Fylkesmannen vil berømme kommunen og tiltakshaver for å ha høye miljøambisjoner ved utvikling
av dette byomformingsområdet. Fylkesmannen foreslår at Lilleby legges inn i indre sone for parkering i den nye arealdelen.
Det er positivt at hver detaljplan skal redegjøres for hvordan grønnstrukturen knytter seg til andre
regulerte områder innenfor planen. Det bør også omfatte hvordan planen forholder seg til områder utenfor planområdet.
Kommunen har tatt høyde for forurenset grunn på en god måte i bestemmelser og ved miljøoppfølgingsprogram. Det er bra at kommunen er føre-var vedrørende hvordan massen skal håndteres
ved at miljøsaneringsplaner og massehåndteringsplaner skal følge de ulike detaljplanene.
Rådmannens kommentar: Bestemmelsene er endret slik at minimumsparkeringskravene er lik de
for indre sone for parkering i ny arealdel – men maksimumsantallet for parkering er beholdt.
Jernbaneverket, 24.09.12
Jernbaneverket ber om at det presiseres i bestemmelsene at Jernbaneverket skal godkjenne plasseringen og utformingen av støyskjermen og sikkerhetsgjerdet langs Nordlandsbanen.
Rådmannens kommentar: Det er tatt inn en passus i § 9.11 som sier at ”Støyskjerm langs jernbanen og sikring mot jernbanen skal være opparbeidet etter planer godkjent av jernbaneverket og
Trondheim kommune”.
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NVE, 12.12.12
NVE har mottatt tredjepartskontroll for geoteknikk og ber kommunen følge de rådene som de
geoteknisk fagkyndige gir.
Rådmannens kommentar: Områdeplanen ivaretar dette i § 10.2.
Statens vegvesen, 25.10.12
Statens vegvesen mener at restriktiv parkeringsdekning er riktig grep. Sykkelveg med fortau bør
legges inn langs Jarleveien. Jarleveien ser ut til å være regulert til tofelts veg. Vilkår for egengodkjenning: Jarleveien må reguleres som firefelts veg og det må sikres bedre gang- og sykkelvegtilbud langs Jarleveien.
Rådmannens kommentar: Jarleveien er regulert like bred som i dag – som firfeltsveg. Ved offentlig
ettersyn foreslo rådmannen et fire meter bredt fortau med trerekke. Det er endret til sykkelveg
med fortau på til sammen fem meters bredde og trerekke.
AtB, 11.09.12
Som planen viser er det i randsonen til området en god kollektivdekning. Både Innherredsveien og
Jarleveien har et godt busstilbud innenfor det som kan betegnes som rimelig god nærhet.
I byområdet vurderes 400 - 600 meter gangavstand til buss som tilfredsstillende. Bygningsrådet
foreslår en egen kollektivgate gjennom planområdet. En slik gate vil kunne gi et bedre tilbud med
kortere gangavstander til et framtidig busstilbud.
I denne omgang kan AtB ikke si noe om hvordan rutestrukturen i Ladeområdet vil bli framtida,
men med de nye utbyggingsområdene og nye veisystemene til og fra Ladehalvøya vil AtB vurdere
dagens tilbud opp mot framtidige behov.
Rådmannens kommentar: Det vises til side s. 7 der merknaden fra bygningsrådet besvares.
Syklistenes landsforbund, 02.11.12
Det er mye bra i planen, særlig sykkelekspressvegen langs Meråkerbanen. Skillet mellom gående
og syklende bør fortsette forbi Lilleby skole, slik at konflikter unngås. Det bør settes av plass til
sykkelveg med fortau og buffersone til trær/ snøopplag langs Jarleveien. I krysset Stjørdalsveien/Ladeveien bør det være prioritert overgang for sykkel. Detaljplanen bør etablere opphøyde
overganger med skiltet vikeplikt for kryssende trafikk.
Planen bør sikre gående en direkte trasé mellom krysset Stjørdalsveien/ Ladeveien, og krysset Jarleveien/ Stiklestadveien. Dette vil gi kortere gangvei i en trase der Stjørdalsveien går i dag. Det er
viktig at gående tilbys korteste vei gjennom B/F/T/N2 #1, og det må sikres i reguleringsplanen.
Tilkoplingen til Dalenbrua er ikke god, men Syklistenes landsforbund ser at det er vanskelig å gjøre
dette annerledes enn med en turvei grunnet høydeforskjell. Universell utformet sykkelveg med
fortau vil medføre en lang omvei, som ikke er ønskelig.
Turveien o_TV1 bør bli minst 3 meter bred slik at den lar seg brøyte. Sykkelvegen langs Meråkerbanen er smal bak fyringsstasjonen og bør økes.
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Sykkelekspressvegen bør ligge i høyde med jernbanen i bro over undergangen ved fjernvarmeanlegget, slik at kryssende gang- og sykkeltrafikk går under sykkelekspressvegen.
Jernbaneundergangen ved Lilleby stasjon burde tas med for å etablere en bredere undergang som
går rettere på Ladeveien og den nye sykkelekspressvegen.
Rådmannens kommentar: Alle innspillene er tatt til følge unntatt prioritert kryssing for syklister og
utvidelse av planområdet for å ta med undergangen ved Lilleby stasjon. Sykkelkryssinger med forkjørsrett har vist seg å gi flere ulykker, det etableres derfor brede gangfelt istedenfor. Undergangen ved Lilleby stasjon utvides nå uavhengig av denne planen.
Trøndelag brann- og redningstjeneste, 07.11.12
Brannvesenets kjøretøyer må kunne kjøre fram til hovedinnganger. De må kunne kjøre gjennom
området eller snu.
Rådmannens kommentar: Kjøring til hovedinnganger ivaretas ved senere planfaser. Brannbil vil
kunne snu på o_T.
Lilleby skole ved rektor, brukerrådet, FAU og elevrådet, 18.09.12
Skolen har de siste årene hatt elevtallsvekst, og i løpet av det nærmeste tiåret antyder skolebruksplanen et elevtall rundt det firedobbelte av i dag. Det vil medføre et betydelig behov for utearealer. Utvidelse av skolegården ser Lilleby skole meget positivt på. Å gi skolegårdareal til ekspressykkelvei, er merknadsstillerne skeptiske til ettersom skolen behøver hver kvadratmeter. Arealet
foran skolebygget vil bli redusert. Dette er trygghetssonen for de yngste elevene.
Merknadsstillerne er skeptiske til høyhastighetssykkeltraseen også av sikkerhetsmessige grunner.
Leskuret er verneverdig, og i så dårlig forfatning, at flytting er lite tilrådelig. Det bes om at det utredes en mulighet for å legge sykkelstien på andre siden av jernbanesporet, der det allerede i dag
går en gang- sykkelvei.
Rådmannens kommentar: Det er lagt inn rekkefølgekrav i § 5.3 om fysisk skille mellom sykkelbanen og skolegården. Supersykkeltraseen bygges på nordsiden av jernbanen først og fremst fordi
sørsiden av jernbanen er der dobbeltsporet vil komme. På strekket Ranheim- Midtbyen er det færre flaskehalser på nordsiden av sporet.
Idrettsrådet i Trondheim, 28.09.12
Idrettsrådet viser til prosjektet 2030 og ber om at det i tilknytning til skolen må legges til rette for
en kunstgressbane. Størrelse 5-er bane eller 7-er bane må vurderes. Det må også sikres at det tilrettelegges for urbane aktiviteter i friområdene, som skating, BMX-bane eller rails osv.
Rådmannens kommentar: Det er plass til en bane på 40x20 meter på utvidelsen av skolegården
der parkeringsplassen ligger i dag. Innholdet i dette nærmiljøanlegget vil bestemmes senere med
medvirkning fra FAU og elevråd. Ettersom det er bare 150 meter til nærmeste grusbane kan det
hende skolen foretrekker å bruke plassen til andre ting. Skating, BMX-bane, rails osv tenkes lagt i
nærmiljøanlegget i o_Fri1 der det i større grad skal tilrettelegges for ungdom. Overordnet landskapsplan er under utarbeiding.
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Per Knutsen Arkitektkontor AS, på vegne av Heimdal Bolig/TOBB i felt B6, datert 20.09.12, 28.02
og 21.03.13
Byplankontoret har foreslått at Engspretten flyttes inn i B6 i saksframlegget til førstegangsbehandling. Det må være feil prioritering, da reduksjonen i utbyggingspotensialet blir på ca. 2000 m² TBRA
over bakkenivå. I tillegg til flyttekostnader vil dermed tomt til en verdi av opp mot 16 mill. kr. kunne gå tapt. Flytting av Engspretten i nærheten av nåværende beliggenhet bør legges til grunn. Det
vil være et godt og rimelig alternativ som ikke vil gå utover planlagt bruk av B6. Illustrasjoner som
illustrerer forholdet var vedlagt.
Det bes om at felt B6 deles i to deler B6-A (Heimdal/TOBB) og B6-B (Bjørnstad). Tillatt BRA for B6A bes satt til 22.500 m² og bestemmelsen om høydereduksjon i § 4.3 annet ledd bes sløyfet.
Hvert felt bør kun omfattes av rekkefølgebestemmelser av betydning for feltets funksjonalitet.
Rekkefølgekrav som strekkes over flere felt vil vanskeliggjøre fremdriften. Mindre grunneiere vil bli
prisgitt fremdriften til de største.
Planbestemmelsene stiller en rekke krav som er unødig kostnadsdrivende eller kan fastlegges i
detaljplanleggingen:
1: I § 4.6.3 står det at parkeringskjellere under uteoppholdsareal skal dimensjoneres for å tåle en
jordoverdekking på 100 cm. Det gir en unødvendig kostbar utbygging og høyere boligpriser. Per
Knutsen Arkitektkontor AS anbefaler at § 4.6.3 strykes.
2: I § 4.6.5 kreves det at minst 5 % av bilplassene i kjeller skal reserveres ladbar motorvogn, og
med strømkapasitet slik at antall kan utvides til 10 %. Per Knutsen Arkitektkontor AS mener at det
vil være vanskelig å praktisere i et borettslag eller lignende. De anbefaler isteden en bestemmelse
om at det skal etableres tilstrekkelig strømkapasitet slik at minimum 10 % av parkeringsplasser i
kjeller kan gis ladepunkt.
3: I § 4.10.1 2. ledd er det stilt følgende krav; "Boliger i 1. etasje skal ha privat uteplass i direkte
tilknytning til boligen, på bakkeplan eller på sokkel”. Det gir uhensiktsmessige og kostbare løsninger (og derfor høyere boligpriser) i oppgangsblokker og blokker med midtkorridor. Slike blokker vil
ha leiligheter med høy første etasje mot blokkens atkomstsystem. Disse leilighetene kan ha privat
uteplass i form av balkong. De er usikre på om bestemmelsen med privat (dvs. eid) uteplass er
gjennomførbar for blokkbebyggelse etter Seksjoneringsloven. Per Knutsen Arkitektkontor AS anbefaler at bestemmelsens andre ledd strykes og erstattes med: Alle boliger skal ha balkong. Boliger i
1. etasje skal ha balkong eller enkel adgang til uteplass på bakkeplan.
Rådmannens kommentar: For kommentarer om Engspretten, se 4.16. Oppdeling av felt B6 i B6a og
B6b er vurdert. Dette er ikke ønsket av Bjørnstad som eier den øvrige delen av B6 da en deling vil
gjøre hans eiendom vanskelig å utnytte. Delingen er gjennomført slik at BRA er fordelt som i illustrasjonene som fulgte områdeplanen til offentlig ettersyn, men detaljplaner må fortsatt inneholde
begge felt slik at felles løsninger for uterom og avkjørsel til p-kjeller er en mulighet.
Høydereduksjon i § 4.3 annet ledd er beholdt.
Rekkefølgekravene strekker seg over flere felt fordi flere av dem er funksjoner som vil benyttes av
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flere felt – som sykkelveger og større parker. Dette krever at en utbyggingsavtale utarbeides som
omfatter alle utbyggerne innen planen.
Angående jordoverdekking er bestemmelsen endret til at Parkeringskjellere og andre underjordiske anlegg under uteoppholdsareal eller grøntareal skal dimensjoneres for å tåle en jordoverdekking på 80 cm. Det skal være mulig å plante store trær og feste store lekeapparater.
§ 4.6.5 endres slik at minst 5 % av parkeringsplassene i parkeringskjeller skal ha lader for ladbar
motorvogn. De blir da ikke reservert.
§ 4.10.1 Ordet ”privat” er fjernet i bestemmelsen.
Rosmo Eiendom AS, eier av eiendommene 413/135 og 140, 06.09.12
Plankartet mangler innkjørsler/atkomster til eiendommene nevnt over (og til naboeiendom
Trondheim Shoddy). Lokal vei o_KV3 er lagt inn på Rosmo sin eiendom uten at dette har skjedd
etter avtale med Rosmo. Det bes om at atkomstvegen fra øst, o_KV3, endres slik at veien ikke
kommer inn på 413/136 samt at dagens atkomster beholdes på plankartet. Rosmo ber om et møte
slik at man kan får til en omforent løsning.
Rådmannens kommentar: Møte med Rosmo ble avholdt etter at as-built-tegning fra brua ble lagt
inn i planen. Det er lagt inn atkomstpil.
Naboer i Ladeveien 3c (Engspretten), 04.09.12
Beboerne i Engspretten har bedt om at teksten deres ikke redigeres. Rådmannen har allikevel
valgt å utelate helseopplysninger og oppramsing av de i kommunen som merknadsstilleren ble satt
over til på telefon.
”Vi har prøvd å få hjelp fra Dere vedrørende informasjon om denne saken, men ingen har vært villige til å i det hele tatt prøve å hjelpe oss vedrørende spørsmål vi har hatt rundt denne saken.
Vi har hele tiden blitt sendt rundt om i systemet og den ene personen sender ansvaret videre til
neste person. Ingen har villet ta tak i dette og etter samtale med utbygger så vet de heller ikke mer
om saken og sier jeg må snakke med kommunen igjen.
Vil bare bemerke at dette har vært en svært uryddig prosess og mener vi har fått alt for lite informasjon om denne saken og om våre rettigheter. Det skal ikke være slik at vi som selv ikke har satt
oss opp i denne situasjonen må bli nødt til å prøve å innhente all informasjon selv samt å bli omgjort til en kasteball mellom alle ulike avdelinger i Trondheim Kommune.
Slik rådmannen ser det er det flere løsninger:
1: Sykkelveg mellom hus og jernbane utformes smalest mulig, og boligen får stå. Uthuset rives.
Det betyr høyhastighetssyklister inntil husveggen.
2: La sykkeltraseen gå rundt huset. Det betyr en lengre sykkelbane. Det er ikke ønskelig.
3: Jobbe for å flytte boligen til et annet sted på Lilleby - kan hende bare trekke den 15 meterlengre unna jernbanen (innenfor B6), eller flytte huset inntil den andre bevaringsregulerte
småhusbebyggelsen, enten inntil "Lille Dakota" eller inntil Sandstad.
4: Rive huset. Eierne får da erstatning. Eierne frykter at denne ikke vil dekke en ny enebolig på
Lade.
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Alternativ 1 og 2 helt uaktuelle da vi ikke ønsker en sykkelveg helt inntil husveggen. Når det gjelder
alternativ 3 og 4 så får vi komme tilbake til det når vi får mer informasjon om hva som utbygger
kommer fram av vedtaket. Hvis alternativ 4 om riving av huset blir vedtatt så ønsker vi erstatning i
form av tilsvarene enebolig i Ladeområdet som vi bor i dag. Vi har to barn som har sin vennekrets
og som går på skole her.
Saksbehandler i kommunen hadde også gitt oss ok på utbygging av huset for en tid tilbake så det
kom litt brått på oss når hun en dag i juni 2012 ringte oss opp og ba oss komme inn på en samtale.
Vi fikk da beskjed om at det hadde vært en planendring den uka og at de ville sende inn forslag om
riving av huset. Siden kommunen hadde gitt oss ok på utbygging (Noe som ikke er startet opp
ennå) så har vi pusset opp, lagt ny bordkleding på hele huset, skiftet ut alle vinduer, lagt nytt tak,
takrenner, pipe m.m. Forstår at planen ble endret i siste liten, men vil bare si at vi har brukt mye tid
og penger på huset i den tro at det skulle bestå.
Håper vi blir mer involvert i denne saken framover og at vi kan få en fast person å snakke med.
Dette er en sterk inngripen i våre liv og håper Dere forstår dette. Ønsker i tillegg herved å søke
økonomisk støtte til advokathjelp da vi trenger bistand i denne saken. Ønsker at alt vi har skrevet
blir tatt opp og ikke redigert bort av den som behandler denne e-posten”.
Rådmannens kommentar: Det er uheldig at beboerne ikke fikk kontakt med sin saksbehandler i
juli- august i forbindelse med offentlig ettersyn. Det var på grunn av ferieavvikling. Forslag om flytting av boligen innenfor B6 er vurdert av rådmannen, men ikke funnet juridisk gjennomførbart.
Innregulering av supersykkelvegen medfører følgelig at Engspretten bortreguleres, og eierne vil på
vanlig måte få erstattet sitt tap ved gjennomføring av planen.
Fjelnset, nabo i Ladeveien 5 – ”Sandstad”
Området sliter med dårlig rykte, hyblifisering, lav levestandard, mange sosialboliger, små leiligheter og høy kriminalitet. Det er gjennomtrekk på skolen og ustabilt nærmiljø. Det må gjøres noe
aktivt fra kommunens side for å gjøre området attraktivt for barnefamilier. De er viktig for å få en
stabil bydel. Det må bli variasjon i boligmassen, med rekkehus/lavblokker.
Det må mer til enn å definere barnefamilieleiligheter i førsteetasjen i 6-etasjers bygg. Hvor stor
prosentandel barnefamilier er det på Rosenborg Park, Ladeporten og Nedre Elvehavn?
Fjelnset er glad for at Sandstad bevares, men ønsker ikke blokkbebyggelse nærmere enn 100 m fra
eiendommen. Skal det bygges nær Sandstad og Finnes Barnehjem må det være småhus. Byantikvaren må trekkes inn i utformingen av tilstøtende eiendommer.
Fjelnset er fornøyd med at området mellom Lilleby skole og Sandstad blir skolens uteareal. Sykkeltrasé gjennom skolegården er ikke forenlig med skoledrift. Den vil gripe for mye inn på skolegården dersom en skal ha nødvendig skjerming. Det foreslås å flytte skuret lengre inn på skolegården.
Det vil føre til at skolegården blir for liten og uoversiktlig. Supersykkeltraseen må enten planlegges
mot kirkegården eller som tunell under skolen.
Rådmannens kommentar: Boligsammensetning og -størrelser innenfor feltene skal være variert. I
detaljplan for B1-B2 foreslås det ”hagehus”. Bebyggelsen må tilpasses Sandstad, så nærmeste nabo blir lav, selv om det blir blokker nærmere enn 100 meter. Se pkt. 4.17 om virkninger for Lilleby
skole.
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Lilleby Borettslag, 29.08.12
Lilleby borettslag ønsker en bestemmelse om at bilatkomst til gårdsplassen deres opprettholdes.
Rådmannens kommentar: Det er lagt inn i § 5.6.
Joff Eiendom AS, Stjørdalsveien 9E, 10.09.12
Stjørdalsveien 9E ligger i B2. Joff Eiendom ønsker spesifisering av BRA knyttet til tomten for å åpne
for ulik framdrift. Rundt 1/3 av BRA for B2 bør tilfalle eiendommen; ca. 5 167 m². Det tilsvarer en
utnyttelsesgrad på 33 % og gjennomsnittlig 5 etasjer. Utviklingen av B1 må hensynta tinglyst veirett for Stjørdalsveien 9E over B1.
Rådmannens kommentar: BRA for eiendommen er ikke spesifisert. Ettersom eiendommen ligger
like vest for lav bebyggelse må konsekvensen for nabobebyggelsen utredes i detaljplanen. Det er
for tidlig å si om det kan bygges fem etasjer på deres eiendom. Veirett er ikke hensyntatt i planforslaget. Det er en privatrettslig avtale. Bestemmelsene krever at ny felles atkomst reguleres inn i
detaljplan mellom boligene i B3 og Stjørdalsveien 9E.
Nils Christian Meland 24.08.12 på vegne av eierne på gnr 411, bnr 257
Meland ønsker at planen griper minst mulig inn på eiendommen gnr 411, bnr 257, som ligger sør
for jernbanen ved fjernvarmeanlegget, slik at de kan omregulere til bolig senere. Meland la ved en
skisse som viser en mindre omfangsrik veiføring.
Rådmannens kommentar: Eiendommen er i kommuneplanens arealdel satt av til eksisterende
grønnstruktur. Det har vært avholdt møte med Meland om denne saken. For at syklistene skal ha
gode stigningsforhold og gode siktforhold – også etter at jernbanen får dobbeltspor - må gang- og
sykkelvegen legges litt unna jernbanelinjen. Løsningen er forenklet, men ikke slik at den griper
mindre inn i eiendommen gnr 411, bnr 257.
Senris AS, eier av Gnr. 414 Bnr. 400,
Senris AS klager på at o_Fri3 griper inn på deres eiendom og vil at planavgrensingen skal følge
eiendomsgrensen.
Rådmannens kommentar: Arealet er framtidig grønnstruktur i kommuneplanens arealdel og muliggjør sti opp til platået langs skråningen. Merknaden tas ikke til følge.
Koteng Eiendom AS, mai og juni 2013
Koteng Eiendom AS kom ikke med merknad da planen lå ute til offentlig ettersyn, men ba i møte
mai 2013 om at rekkefølgekravet om opparbeiding av o_Kv7 utvides til også å gjelde feltet
B/F/T/N1. Koteng Eiendom AS ba også om at bestemmelsen om å ikke tillate boliger i første og
andre etasje i feltene langs Jarleveien sees på på nytt. De ber om at bestemmelsen § 4.17 hvor det
står at det gjennom #3 skal anlegges en gangforbindelse fjernes ettersom en gangforbindelse vil
punktere fasaderekka mot Jarleveien og slippe støy inn i bakgården.
Rådmannens kommentar: Rekkefølgekravet om opparbeidelse av o_Kv7 er endret slik at den skal
være ferdig før bebyggelsen i begge feltene langs o_Kv7 gis ferdigattest. Bestemmelsen om boliger
i andre etasje langs Jarleveien er endret slik at den stemmer med ny arealdel. Bestemmelsen om
#3 er beholdt. Det kan vurderes i detaljplan om gjennomgangen skal føre rett til busstoppet i Jarleveien eller om den skal svinge av mot sør slik at den kommer ut i o_Kv7.
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Lilleby Eiendom AS
§ 3.1: Lilleby Eiendom AS vil fjerne følgende fra § 3.1: "Planområdet for detaljreguleringsplan skal
omfatte offentlige formål mellom byggeområdet planen skal detaljere og neste byggeområde eller
mellom byggeområdet og områdeplanens avgrensing." De mener at områdeplanen gir tilstrekkelig
detaljerte føringer og styring for de offentlige formålene/ anleggene.
§ 4.3: Lilleby Eiendom AS vil fjerne denne setningen i bestemmelsen ”Minimum 20 % av bygningsmassen i B2, B4, B5 og B6 skal ha en gesimshøyde på maks. 10 meter over ferdig planert terreng”. Dette tilsier tre-etasjes bebyggelse. Lilleby Eiendom AS er enig i at det skal være variasjon i
høyder og leilighetsmiks innenfor hvert felt, men mener konkret fastsettelse av prosenter for ulike
høyder hører hjemme på detaljplannivå. De mener at muligheten for rekkehus er sikret i områdeplanen.
Lilleby Eiendom AS vil også ha inn ”Over angitte maks byggehøyder tillates det oppført nødvendige
tekniske installasjoner, rekkverk for takterrasser og pergolaer/ overdekninger med en maksimal
høyde på 4,5 meter”.
§4.4: Lilleby Eiendom ønsker ikke å ha med en bestemmelse om styring av boligstørrelser i områdeplanen.
§ 4.5: I bestemmelsene er det angitt at bebyggelsen skal plasseres minimum fire meter fra offentlig grønnstruktur og at avstand mellom boligblokker på 3 etasjer eller mer skal være minimum 1,5
ganger gesimshøyden. Lilleby Eiendom AS mener planen bør gi rom for å kunne oppføre bebyggelse nærmere grønnstruktur og friområder dersom dette er godt begrunnet. LE mener også at avstanden mellom bygningene må vurderes mer grundig på detaljplannivå.
§ 4.6.3: I bestemmelsene er det angitt at parkeringskjellere under uteoppholdsareal skal dimensjoneres for å tåle en jordoverdekning på 100 cm. Lilleby Eiendom AS mener det er tilstrekkelig at
dette gjelder der det skal plantes trær. De foreslår en bestemmelse om at der det skal plantes
trær, skal dekket dimensjoneres for å tåle en jordoverdekking på 80 cm.
§ 4.6.3: Endelig plassering av adkomster/avkjørsler skal fastsettes i detaljreguleringsplan.
§ 4.8: I bestemmelsene er det angitt at alle fasader dimensjoneres i forhold til høyeste forekommende maksimalstøy. Lilleby Eiendom vil fjerne denne bestemmelsen.
§ 4.10.2: Lilleby Eiendom AS vil endre § 4.10.2 ved å øke hvor store andeler av felles uterom som
kan legges i offentlig grønnstruktur/skolegård fra 4500-5500m².
§ 4.11: Rådmannens forslag til begrensing av handel, slik at handel på Lilleby kun skal dekke eget
behov, er som følger: ”Forretningene skal ikke overskride 650 m² BRA pr. bruksenhet og ikke over
3000 m² BRA totalt i hele planområdet”.
Lilleby Eiendom AS vil øke andelen handel som følger: ”Forretninger skal ikke overskride 650 m²
BRA pr bruksenhet, og ikke over 2000 m² BRA totalt i felt B1 og B2 samlet, ikke over totalt 2000 m²
i felt B4, og ikke over totalt 1500 m² i felt B5 og B6 samlet”.
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§ 9.2: Lilleby Eiendom AS er uenig i rekkefølgekrav om Ladebekkens forlengelse til Nyhavna. De
anser det som et unødvendig krav. I beskrivelsen sin har Lilleby Eiendom AS angitt at eksisterende
adkomst til Ladebekken via Fridheimsveien også kan benyttes selv når store deler av området er
utbygd, siden trafikken i Jarleveien reduseres som følge av ny tunnel for E6.
Utretting av Stjørdalsveien utløser stenging av Fridheimsvegen slik at Ladebekkens forlengelse
også bør være rekkefølgekrav for de som har rekkefølgekrav om oppretting av Stjørdalsveien.
Rådmannens kommentar: Lilleby eiendom AS (LE) har utarbeidet planforslaget på vegne av og i
samarbeid med kommunen. De støtter mange av endringene rådmannen har foretatt, men mener
at bestemmelsene gir for detaljerte føringer på dette nivået i planprosessen.
Om § 3.1: Rådmannen mener at detaljutforming av turveger i grøntdrag, oppdeling av parkering
og grøntanlegg osv langs Stjørdalsveien og andre detaljer bør fastsettes i detaljplan. §3.1 beholdes.
Om § 4.3: Setningen om høydebegrensing i § 4.3 er tatt inn for å sikre variasjon i høyde, og for å
sikre muligheten for rekkehus i feltene. Dette mener rådmannen vil kunne bidra til stabilt boligmiljø og trekke barnefamilier til området. Det tillates ikke oppført tekniske installasjoner, osv 4,5 meter over angitte byggehøyder. Høydene er allerede svært store og i tett by bør dette integreres i
bebyggelsen. Dette er heller ikke med på fjernvirkningsstudiene i konsekvensutredningen.
Om § 4.5: Avstand fra ny bebyggelse til offentlige friområder og parker er viktig å opprettholde for
at områdene skal kunne driftes, for at ikke boligene skal komme så tett på at det gir et privat preg
på parkanleggene og for at boligene skal kunne vedlikeholdes ved å sette en stige/et stillas på
egen grunn. For å få barnefamilier inn i området kan det være fordelaktig at de nederste leilighetene i blokkene har mulighet til direkte utgang til terrasse eller hage, slik at de har et sted å sette
barnevogn, uteleker el. ved egen dør.
Om § 4.6.3: Rådmannen ønsker at det skal kunne plantes trær eller plasseres ut lekeapparater
andre steder senere. Se for øvrig svar til Per Knutsen Arkitektkontor AS.
Om § 4.8: Rådmannen er enig i at bestemmelsen om maksimalstøy fjernes, da nye retningslinjer
for støy i arealplanlegging gjør den unødvendig.
Om § 4.10.2: Planforslaget åpner for at 4500m² av det felles uterommet Trondheim kommune
krever i reguleringsplaner kan legges utenfor byggeområdene. Det dekker kravet til 180 boliger.
Rådmannen mener at det ikke er tilrådelig å øke dette tallet da det vil kunne gi dårlige uterom
internt i feltene og for lang avstand til lekeplasser for små barn.
Om § 4.11: Fotavtrykket av bebyggelsen vist i felt B5 og B6 i illustrasjonsplanen er samlet på ca
6700 m², ca 22 % av førsteetasjene i felt B5 og B6 samlet. Rådmannen har økt handelsarealet i
feltene for kombinert bebyggelse og anlegg, men ønsker å beholde maksbegrensingen i området
for øvrig for ikke å danne et nytt lokalsenter på Lilleby som trekker mer trafikk inn i boligområdet.
Om § 9.2: Rådmannen baserer seg på at krysset Fridheimsveien/Jarleveien er dårlig utformet og at
det skal stenges for gjennomkjøring. Rådmannen er enig i at utretting av Stjørdalsveien utløser
stenging av Fridheimsveien slik at Ladebekkens forlengelse også er lagt inn som rekkefølgekrav ved
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oppretting av Stjørdalsveien.
5.4

Utvidelse av planområdet; merknader til Ladebekkens forlengelse fra planen
”Lade Alle 3, Lade teknopark, detaljregulering”.

”Lade Alle 3, Lade teknopark, detaljregulering”

Illustrasjon fra offentlig ettersyn for ”Lade Alle 3, Lade teknopark, detaljregulering”.

Områdeplanen for Lilleby forutsetter at vegen Ladebekken skal videreføres til Nyhavna slik at Fridheimsveien kan stenges. Planområdet er utvidet etter offentlig ettersyn slik at Ladebekkens forlengelse til Nyhavna er tatt med på plankartet. Ved førstegangsbehandling av områdeplanen var
det antatt at denne delen av Ladebekken snarlig ville bli regulert i planen ”Lade Alle 3, Lade teknopark, detaljregulering”, men den er ennå ikke sendt til sluttbehandling. I planforslaget Lade teknopark foreslås et næringsbygg med en høyde på 6 etasjer, og uenigheter omkring høyde har gjort at
planarbeidet har stoppet opp. For å kunne gjennomføre rekkefølgekravet i områdeplanen er derfor Ladebekkens forlengelse tatt med nå. Kontorbebyggelsen ”Lade teknopark” er ikke tatt med.
Planen ”Lade Alle 3, Lade teknopark, detaljregulering” var på høring 28.10.11-09.11.2011. Alle
merknader som har noe med grunnforhold og trafikk å gjøre er tatt med under og besvart.
Barnas representant, 21.12.2011
Barnas representant vil påpeke at det er vesentlig at planforslaget tilrettelegger for trygg og sikker
ferdsel for gående og syklende i området. Det er stor trafikk i området i dag, og planforslaget medfører sannsynligvis økte trafikale utfordringer. Barn og unge benytter området som ferdselsåre til
skole og fritidsformål, og det er derfor viktig å iverksette tiltak, både i forhold til sikkerhetsmessige
(gangvei/fartsreduserende tiltak) og miljømessige hensyn. Dette må sikres i form av bestemmelser.
Rådmannens kommentar: Rådmannen tolker merknaden dit hen at det er Lade allé det vises til.
For øvrig vil Ladebekkens forlengelse få fortau og sykkelfelt.
Fylkeskommunen
Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven og
viser ellers til uttalelse fra vitenskapsmuseet NTNU og Fortidsminneforeningen
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Norges vassdrags og energidirektorat, 20.12.11
NVE stiller krav til egengodkjenning av planen. Før kommunen kan egengodkjenne detaljreguleringsplanen må geoteknisk konsulent og Tredjepartskontrollør dokumentere at det planlagte tiltaket vil ha tilstrekkelig sikkerhet mot skred. Dette gjelder både anleggsfasen og permanent.
Rådmannens kommentar: Tredjepartskontroll er igangsatt og må foreligge før planen vedtas i bystyret.
Arbeidsgruppen på vegne av beboerne i området, 27.12.11
Massiv utbygging vil skape kaos med villparkering i boliggatene. Det vil bli ulemper med økt trafikkstøy, trafikkfare og forurensning i hele området. Det vil ytterligere virke ødeleggende på bomiljø og trivsel. Utbyggingsplanene må derfor reduseres.
Det er kjent at det er svært vanskelig byggegrunn på tomten, og Rambølls rapport er urovekkende
(Rambølls ref.) 6090888/MALTRH). Vi forutsetter derfor at de geotekniske undersøkelsene og de
nødvendige geotekniske tiltak blir konkretisert og at det blir tatt tilbørlig hensyn til byggegrunn og
stabilitet for den eksisterende bebyggelsen i området.
Rådmannens kommentar: Dersom det blir villparkering i boligområdene langs Ladebekken vil
soneparkering vurderes som tiltak. Støysonene i konsekvensutredningen når ikke like langt fra
Ladebekken som Lade allé. Når det kommer ny bebyggelse nord for Ladebekken vil denne virke
som støyskjerm for bebyggelsen bak. Angående byggegrunn, se svar til NVE.
NTNU, Vitenskapsmuseet 22.12.12
Det er et potensial for kulturminner i grunnen. Det er viktig at entreprenør gjøres oppmerksom på
meldeplikten. Det bes om at en bestemmelse som omhandler meldeplikt for skipsrelaterte material eldre enn 100 år tas inn i planen og at NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie skal varsles ved eventuelle funn. Det bes om at NTNU Vitenskapsmuseet blir informert
om når man planlegger gravestart.
Rådmannens kommentar: Det tas inn i bestemmelsen § 10.3 om anleggsperioden.

6

RÅDMANNENS VURDERING OG ANBEFALING

Planforslaget følger i hovedsak kommunens arealplanpolitikk. Det vil bidra positivt til en utvikling
av byen og en omforming av Lillebyområdet.
På bakgrunn av områdets sentrale beliggenhet legges det opp til en svært høy utnyttelsesgrad. Det
er planlagt et overordnet transportsystem som prioriterer myke trafikkanter og kollektivtrafikk
framfor privatbiler, og en lav parkeringsdekning. Med disse tiltakene vil man senke klimagassutslippene som følger av transport.
Rådmannen finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert, er utført i samsvar
med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede
planer og mål for byutviklingen.
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.
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Rådmannen i Trondheim, 5.7.2013

Einar Aassved Hansen
kommunaldirektør

Ann-Margrit Harkjerr
byplansjef
Ragna Fagerli
saksbehandler
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