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Figur 1 - Planområdet med nærområdet 
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1 Hensikt med planen  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etableringen av Ocean Space Laboratories (OSL) 
på de arealene som i dag utgjør Marinteknisk Senter på Tyholt campus. OSL skal bli det framtidige 
nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene. OSL skal 
gjøre havromsnæringene mer produktive gjennom teknologiutvikling i forskningssamarbeid og 
industripartnerskap, økt spredning og bruk av kunnskap i fagmiljøene.  

Planen skal bidra til at OSL bygges ut på en mest mulig bærekraftig måte, og som gir positive 
ringvirkninger til kunnskapsbyen Trondheim og til nærmiljøet på Tyholt og Valentinlyst. Planen 
skal ta hensyn til barn og unge og naboer i området.  

Planarbeidet må også ses i lys av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–
2028 og NTNUs campusutvikling på Tyholt.  

1.1 Vurdering av utredningsplikt 
Planforslaget utløser krav til planprogram og konsekvensutredning etter PBL. §§ 4-1 og 4-2. Planen 
skal tilrettelegge for næringsbygg og bygg for offentlig eller privat tjenesteyting med mer enn 15 
000 m² ny BRA på tomten. Tiltakene faller inn under kriteriene i § 6 i forskrift om 
konsekvensutredning med tilhørende vedlegg. 

1.2 Planprogrammets formål 
Planprogrammet legger til rette for en god planprosess for berørte parter, og skal danne et grunnlag 
og en forutsigbarhet for videre planarbeid. Planprogrammet avklarer utredningsbehov samt krav til 
metodebruk og dokumentasjon.  Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn slik at naboer, 
berørte, interesseorganisasjoner og overordnede myndigheter kan uttale seg og gi innspill.  

1.3 Forslagsstiller 
Forslagsstiller er Statsbygg, og plankonsulent er Gottlieb Paludan Architects Norge. 
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2 Beskrivelse av plan- og influensområdet 
Planområdet ligger på Tyholt, øst for Midtbyen og Kristiansten festning. Avstanden til Trondheim 
sentrum og NTNUs campus på Gløshaugen/Elgeseter er relativt kort i luftavstand, men det er stor 
høydeforskjell. Området ligger også langs en akse mellom Lerkendal/Gløshaugen og Strindheim. 

 
Figur 2 - Luftfoto av området. Fotograf Erik Børseth. 
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2.1 Planforslaget avgrensning 
Det foreslåtte planområdet er på ca. 101 daa og består i hovedsak av NTNUs eiendommer. Her ligger 
i dag bl.a. Marinteknisk senter, Skipsmodelltanken, Havbassenget, Kavitasjonslaboratoriet og 
Tyholttunet barnehage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3- Avgrensning av planområdet. 
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Eierforhold  

Adresse Gnr./Bnr. Eier Leieavtaler 

Paul Fjermstads veg 59  57/137  NTNU (Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet) 

 

Professor J. H. L. Vogts veg 1 og 3  57/241  NTNU (Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet) 

 

Skipsmodelltanken Tillegg 2  57/272  NTNU (Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet) 

 

Otto Nielsens veg 10/  
Skipsmodelltanken Tillegg 3  

57/295  NTNU (Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet) 

Tyholttårnet AS leier 
ca. 48 
parkeringsplasser på 
terreng (5-års 
leieavtale)  

Skipsmodelltanken Tillegg 4  57/331  NTNU (Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet) 

 

Professor J. H. L. Vogts veg 1B  57/345  NTNU (Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet) 

 

Otto Nielsens veg 14 (deler av 
grøntområdet «Spruten») 

57/344 Midt-Norge Invest As  

Spruten Friluftsområde, Tillegg 1 54/352 Trondheim kommune  

Spruten Friluftsområde 57/351 Trondheim kommune  

Vegareal, Otto Nielsens veg 57/296 Trondheim kommune  

Tyholt (deler av grøntareal KPA mot 
vegareal Kong Øysteins veg) 

Deler av 57/1 Midt-Norge Invest As   

Trøndelag Kringkaster Deler av 57/156 (areal 
mot 
Kringkastingsvegen) 

NRK (Norsk Rikskringkasting 
AS) 

 

Otto Nielsens veg 6 (Barnehage NRK) Deler av 57/329 (areal 
mot 
Kringkastingsvegen) 

NRK (Norsk Rikskringkasting 
AS) 

Festeavtale, NRK 
Marintek Barnehage 
Stiftelsen 

Otto Nielsens veg 4 (vegareal) 57/313 Ingen registrert eier  

Kringkastingsvegen 2 (Bolighus - areal 
mot Kringkastingsvegen) 

Deler av 57/168  Telenor Eiendom Holding AS Festeavtale, Tyholt 
Borettslag 

Kringkastingsvegen 4 (Bolighus - areal 
mot Kringkastingsvegen) 

Deler av 57/169 (areal 
mot 
Kringkastingsvegen) 

Telenor Eiendom Holding AS Festeavtale, Tyholt 
Borettslag 

Kringkastingsvegen 6 (Bolighus - areal 
mot Kringkastingsvegen) 

Deler av 57/170 (areal 
mot 
Kringkastingsvegen) 

Telenor Eiendom Holding AS Festeavtale, Tyholt 
Borettslag 

Kringkastingsvegen 8 (Bolighus - areal 
mot Kringkastingsvegen) 

Deler av 57/171 (areal 
mot 
Kringkastingsvegen) 

Telenor Eiendom Holding AS Festeavtale, Tyholt 
Borettslag 

Kringkastingsvegen 10 (Bolighus - areal 
mot Kringkastingsvegen) 

Deler av 57/172 (areal 
mot 
Kringkastingsvegen) 

Telenor Eiendom Holding AS Festeavtale, Tyholt 
Borettslag 
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Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet består i hovedsak av laboratoriebygg med 
vannbasseng i ulike størrelser, verksteder, undervisningsarealer og arbeidsplasser, samt et større 
undervisnings- og kontorbygg (Marinteknisk senter). I tillegg ligger det en privat barnehage 
(Tyholttunet barnehage) nord på tomten. Dagens bygningsmasse på tomten har et bruksareal på 
anslagsvis 26 500 m2, og totalt cirka 32 000 m2. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Den nordvestre delen av planområdet er preget av eldre laboratorieinfrastruktur, som er unik i 
Norge. De eldste bygningene med antikvarisk verdi ligger i nordvest, del av av Skipsmodelltanken og 
Kavitasjonslaboratoriet. 

Grønt 
I planområdet inngår friområdet Spruten, som er et mye brukt område for turgåing, og er særlig 
mye brukt som akebakke om vinteren. Et lite skogholt ligger også her.  

Boliger og barnehage 
Boligene i Kringkastingsvegen ligger svært tett på planområdet. Disse forutsettes beholdt som 
boliger, men Kringastingsvegen tas inn i reguleringsplanen for å kunne sikre gode adkomster til 
området. Innenfor planområdet, på nordsiden, ligger en barnehage. 

Adkomst og forbindelser 
Adkomst for bil, renovasjon, varelevering og sykkel, er fra Otto Nielsens veg og Paul Fjermstads veg. 
Det er stier fra Kong Øysteins veg, gjennom grøntområdet Spruten, fram til Marinteknisk senter. En 
sti går på nordsiden av bygningene. 

2.2 Området rundt planområdet - influensområdet 
Planforslaget vil ha innvirkning på områder utenfor planavgrensingen, og planen skal bidra til å  
lage gode sammenhenger i området. Det er derfor definert et influensområde.  
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Planområdet ligger i et blandet byområde mellom Tyholttårnet og Valentinlyst lokalsenter. 
Nærområdet preges av småhusbebyggelse, enkelte boligblokker samt større bygg for kontorer og 
offentlige tjenestetilbud. Det fins flere spisesteder i området: Kvilhaugen gård, Tyholttårnet, og ved 
Valentinlystsenteret. Det er også et stor offentlig tjenestetilbud, med Strinda videregående skole, 
Blussuvold ungdomsskole,  helsestasjon, legesenter mm. I sør øst ligger Eberg barneskole og 
idrettsområde.   

Landskapsmessig ligger barnehagen nord i planområdet på det høyeste punktet på Tyholt, og så 
skråner planområdet nedover mot øst. På østsiden av Valentinlystsenteret ligger et grøntdrag som 
går helt opp til Estenstadmarka. 

Hovedvegen gjennom området er Kong Øysteins veg, hvor det også er kollektivruter og sykkelfelt. 

Figur 4 - Planforslagets influensområde. 
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3 Gjeldende planer 

3.1 Kommuneplanens arealdel 
Store deler av området (gult i figuren under) er satt av til «Boligbebyggelse – Nåværende». 
Arealformål boligbebyggelse omfatter ifølge bestemmelsene mindre næringsvirksomhet og offentlig 
og privat service i tillegg til boliger.  

Deler av området (grønt i figuren under) er satt av til «Grønnstruktur – Framtidig». Innenfor 
arealformål grønnstruktur tillates kun tiltak «for å fremme friluftslivet, turveier og områder for lek 
og rekreasjon», dersom viktige økologiske funksjoner opprettholdes. 

Arealet rundt Tyholttunet barnehage (rødt i figuren under) er satt av til «Offentlig eller privat 
tjenesteyting – Nåværende».  

 
Figur 5- Utsnitt av kommuneplanens arealdel, med foreslått planavgrensing. 
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner i og ved planområdet 
 

 
Figur 6 - Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan fra 1977 

r1077e – Reguleringsplan Tyholtområdet   
Planen ble stadfestet 27.09.1977 og regulerer området til offentlige bygninger og Kringkastings-
vegen, del av Paul Fjermstads veg og avkjørslene til campus til kjøreveg. Planen la til rette for 
Havbassenget, forlengelse av Skipsmodelltanken mot øst og Marinteknisk senter. I byggeområdet 
kan det oppføres bygninger i inntil 4 etasjer med gesimshøyde inntil 15 meter, jf. § 2. Areal mellom 
byggegrense og offentlig vei eller naboeiendom skal kunne nyttes som friområde, jf. § 4.  Deler av 
planen er endret, for et område omkring skipsmodelltanken på Tyholt begrenset av Paul Fjermstads 
veg, Håkon Håkonsens gate, Kong Øysteins veg og boligbebyggelse omkring Persaunet hageby. 
 
r1077g – Del av gnr. 57/241, Skibsmodelltanken  
Planen ble utarbeidet i 2011 som en mindre vesentlig endring for å kunne fradele en parsell på ca. 
750 m2 for en ny lagerbygning i bakgården nord for Skipsmodelltanken.  

r1077h – Otto Nielsens veg 10, Forskings- og demonstrasjonsanlegg for hydrogen  
Intensjonen med planen fra 2006 var å tilrettelegge for et besøks- og forskningssenter som ikke ble 
realisert. I 2012 ble det gitt tillatelse til oppføring av garasje for oppbevaring av maskiner og utstyr 
for vaktmestertjenester her. 
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r0227a – Paul Fjermstads veg, Asbjørnsens gate, Tyholtvegen m.m.  
Denne reguleringsplanen fra 1962 berører mindre deler av NTNUs eiendom gnr. 57/bnr. 241 i 
randsonen til søndre plangrense. Dette gjelder regulert veiareal i Professor J. H. L. Vogts veg, 
boligtomt i Tankvegen 15B og veiareal i Tankvegen og Aasta Hansteens veg. (Er ikke vist i kartet 
nedenfor). 

 
Figur 7- Kartet viser avgrensingen på gjeldende planer med røde og svarte stiplede linjer, mens arealet for nytt planforslag er 
vist med blått. 

3.3 Pågående planarbeid i nærheten 

Gnr/bnr 19/16601 – Utvikling av NRKs eiendom i Otto Nielsens veg 2B  
NRK ønsker å flytte fra Tyholt til bycampus Elgeseter. NRK Eiendom jobber med mulighetsstudier 
for etterbruk av eiendommene i Otto Nielsens veg 2B.  

Sykkelveg med fortau   
Miljøpakken med grunnlaget for et forprosjekt på sykkelveg med fortau fra toppen av 
Blussuvollbakken, via Sigurd Jorsalfars veg og Granåsvegen frem til Ingvald Ystgaards veg. 
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Tyholttårnet 
Eierne av Tyholttårnet ser på muligheter for å utvikle eiendommen for mer publikumsrettede 
funksjoner. 

Videreutvikling av Valentinlyst senter  
Aberdeen Asset Management AS ønsker å utvide Valentinlystsenteret og fortette kvartalet med 
boligblokker.  

Boligutbygging – Valentinlyst 
Det er startet planarbeid for flere boliger ved Valentinlyst borettslag. Det planlegges leilighetsbygg 
og oppgradering av grøntområder. 

Idrettshall 
Kommunen planlegger oppstart av reguleringsplan for idrettshall ved Eberg idrettsområde. 
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4 Målsettinger, plangrep og beskrivelse av tiltaket 

4.1 Målsettinger 
Planen skal legge til rette for etablering av Ocean Space Center på Tyholt campus og videreutvikling 
av et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø 

• Attraktivt campusområde med ledende teknologi og forskningsfasiliteter 
• Ledende forskningsmiljø og som tiltrekker seg studenter og forskere fra hele verden  
• Bidra til Trondheim som internasjonal forsknings- og studieby 
 

Planen skal bidra til å oppnå byens og prosjektets miljøambisjoner 

• Legge til rette for bærekraftige transportformer¨ 
• Minst mulig utslipp 
• Legge til rette for biologisk mangfold og klimatilpasning 
• Legge til rette for bærekraftige energiløsninger og effektive arealer 

  

Planen skal ha løsninger som bygger opp under Tyholt/Valentinlyst som en attraktiv bydel  

• Legge til rette for rekreasjon 
• Lage gode forbindelser og trygg skoleveg  
• Legge til rette for gode uterom og møteplasser, 
 

4.2 Overordnet plangrep 
Planforslagets overordnede grep viser utbygging mot Otto Nielsen veg i sør. Som fotgjenger og 
syklist skal man inviteres inn i området fra alle kanter, delvis via adkomstveier, delvis via grønne 
forbindelser.  

Det grønne området kalt Spruten søkes bevart. På grunn av størrelsene på laboratoriene er det 
mulig at det grønne området blir berørt, men det skal i så fall erstattes. Det er et mål å ikke berøre 
akebakken og en vesentlig del av skogen. 

Det skal etableres en god, lesbar og inviterende forbindelse gjennom området, fra Otto Nielsens veg 
til Valentinlyst. Sti- og snarveisystem beholdes og videreutvikles.  

Planen skal legge til rette for at gangforbindelsene over campus opprettholdes og utbedres med nye, 
mer tilgjengelige traséer, herunder en offentlig tilgjengelig forbindelse fra Otto Nielsens veg og 
Tyholttårnet til Spruten og Valentinlyst senter. Dette er viktige gangforbindelser som har potensial 
til å være ryggraden for områdeutviklingen.  
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Figur 8 - Kartet viser avgrensingen påreguleringsplanen planer med røde og svarte stiplede linjer, mens arealet for nytt 
planforslag er vist med blått. 

 

Den offentlig tilgjengelige gangforbindelsen skal 
binde områdene sammen, og det er et mål å få til 
urbane og grønne kvaliteter langs denne 
forbindelsen.  

Den stiplede linjen viser ikke nøyaktig plassering, 
men at den bør forbinde Otto Nielsens veg og Kong 
Øysteins veg, via byggeområdet og grøntområdet. 

Campus skal åpnes ut mot forbindelsen. For å løse 
dette kan det være at forbindelsen delvis må gå på 
tak over nedgravde bygningsvolumer, og det må 
arbeides med gode løsninger for universell 
utforming. 
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Adkomst med bil, vare- og renovasjonsbiler er via Otto Nielsens veg, fra avkjørsel og inn på eget 
manøvreringsareal inne på eiendommen. Varelevering skjer fra dagens avkjørsel i Otto Nielsens veg, 
mens bil, taxi, og lignende, planlegges fra ny adkomst lengre vest i Otto Nielsens veg. Her skal det 
også vurders om ny adkomst kan betjene Tyholttårnet. 

 

4.3 Beskrivelse av tiltaket 
Bygningsvolumet for Ocean Space Laboratories vil være på ca. 50 000 m2 bruttoareal. Det vil 
inneholde nye våtlaboratorier, tørrlaboratorier, felles lager og verksted, kontor- og 
undervisningsarealer, bibliotek, innovasjonssenter og møtesenter, samt tilhørende infrastruktur og 
utearealer. Det skal rives cirka 30.000 m2, slik at det totalt økte arealet er 20 000 m2 .  I tillegg skal 
det reguleres inn reserveareal for framtidig campus på arealet som ikke tas i bruk for utbygging i 
første fase. 

Laboratoriene med tilknyttede funksjoner er tenkt lokalisert i sammenhengende haller med 
innvendig høyde på 14 meter. Det vurderes også å gjenbruke Havbassenget og supplere det med et 
påbygg for NTNU. 

Totalt skal Ocean Space Laboratories gi plass for ca. 550 studenter og ca. 520 arbeidsplasser. Dette 
er en økning på 130 mennesker i forhold til i dag. Økningen er knyttet til flere ansatte hos Sintef og 
et nytt innovasjonssenter.  

Den delen av Skipsmodelltanken som ligger mot Paul Fjermstads veg og har høy antikvarisk verdi, 
skal beholdes. Det er mulig at denne får ny bruk, . Det er behov for ny gavlvegg mot øst.  
Eksisterende havbasseng har antikvarisk verdi. Dette vurderes ombygget til forskningslaboratorier, 
og kan også være aktuelt å rive.  

Arealene som ikke bygges ut som en del av Ocean Space Laboratories-prosjektet, ønskes avsatt som 
utbyggingsreserve for universitets- og campusformål. Ledige utbyggingsarealer vil bl.a. være viktig 
for framtidig studentvekst og for samlokalisering og klyngedannelse med samarbeidspartnere og 
næringsliv. Målet for regulering av utbyggingsreserven er å gi rammer som tillater kompakte, 
fleksible, og energi- og kostnadseffektive universitetsbygg. Størrelsen på dette arealet fastsettes 
gjennom planprosessen, på bakgrunn av de utredningene som beskrives i kapittel 5. Antall ansatte 
og studenter vil være avhengig av byggenes størrelse, og hvilke type campusfunksjoner som legges 
her. 
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Figur 9- Snitt fra mulighetsstudie utført av Lerche arkitekter. Disse viser størrelser på de største våtlaboratoriene; 
sjøgangsbassenget og havlaboratoriet. Prosjektet skal utvikles gjennom kommende periode, men størrelsen på de ulike 
bassengene står fast. Illustrasjoner: Lercke arkiter 

 

Det store laboratoriene med bassenger foreslås hovedsakelig plassert på den søndre delen av 
campus. Grunnen er at den eksisterende Skipsmodelltanken og eksisterende havbasseng må holdes 
i drift under hele anleggsfasen av hensyn til SINTEF sin markedsposisjon. Plasseringen vil også være 
gunstig for varelevering med tungtransport pga. kort avstand til hovedveinettet, og med henblikk på 
småhusbebyggelsen i nærområdet.  

Det legges opp til etablering av nye møteplasser ved inngangene til campus, i tilknytning til viktige 
gangforbindelser og parkareal. Disse skal være inviterende og tilgjengelige for alle.   

Prosjektets overordnede miljøambisjon er å utforme Ocean Space Laboratories som et tilnærmet 
null-utslippsbygg ved bruk av solceller og varmepumper for gjenvinning av energi fra kjøling av 
vann-bassengene. Andre miljøtiltak som skal utredes nærmere, er knyttet til ytterligere reduksjon 
av klimagassutslipp, BREEAM-sertifisering, samarbeid med Forskningssenter for miljøvennlig 
energi – Zero Emission Neighbourhood (FME ZEN) og anskaffelse av energieffektivt utstyr. Det er en 
ambisjon å ha åpne overvannsløsninger. 
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Intensjonen er å bygge færre parkeringsplasser enn i dag, samtidig som antallet mennesker øker. 
Det planlegges ikke parkering for campusutbygging i reservearealene. Hva som er riktig antall 
parkeringsplasser skal vurderes utfra hensynet til 0-vekstmålet og behov for tilgjengelighet. 

 

4.4 Anleggsfase og overskuddsmasser 
Prosjektet medfører omfattende sprenge- og gravearbeider og bortkjøring av masser, fordi 
bassengene i laboratoriene skal graves ned og ligge på fast grunn 

Dette medfører at det vil være større anleggsarbeid for å lage byggegroper, med behov for å 
transportere bort masser, før selve byggearbeidet starter. 

 

4.5  Forutsetninger for laboratoriene 
For at Ocean Space Laboratories skal fungere optimalt utfra de store investeringene og for at det 
skal være teknisk gjennomførbart, ligger det noen forutsetninger som det må tas hensyn til:  

• Opprettholde driften i eksisterende sjøgangsbasseng og havbasseng i anleggsperioden 
• Innpassing av laboratorier med tilhørende lager og verksted på de gitte arealene, med de 

størrelsene som er nødvendig for bassenger og teknisk utstyr 
• Laboratoriene må ha samme innbyrdes gulvnivå for å kunne flytte utstyr mellom dem 
• Trinnfri varelevering (for varelevering og transport til og fra verksted og lab etc.) 
• Tilstrekkelig manøvreringsplass for store kjøretøy (trailere m. m) fram til varelevering 
• Bunnen av bassengene må fundamenteres på fjell 
 

4.6 NTNUs kvalitetsprinsipper 
I tillegg har NTNU et eget kvalitetsprogram for campustvikling, som skal sørge for at bygg og anlegg 
støtter opp om virksomheten. I kvalitetsprogrammet er det pekt på seks viktige egenskaper: 

Samlende, urban, nettverk av knutepunkt, effektiv, bærekraftig og levende laboratorium. 
 

 

  



 

19 Høringsutkast 

 

5 Metode og utredningstema 
 

5.1 Metode 
Hensikten med utredninger i en reguleringsplan er å få oversikt over virkninger og konsekvenser av 
tiltakene som planen tillater. Konsekvensene vurderes utfra omfang og alvorlighetsgrad. Dersom 
det identifiseres negative eller uønskede konsekvenser, skal det også beskrives avbøtende tiltak, og 
hvis nødvendig skal disse sikres i planen.  

Måloppnåelsen for planforslaget skal beskrives, og konsekvensene av alternativene skal også 
beskrives i forhold til måloppnåelsen. 

 

5.2 Utreder både anleggsfase og driftsfase 
I denne planen er det store forskjeller mellom driftsfasen og anleggsfasen. Begge fasene kan ha 
virkninger på miljø og samfunn, men på ulike måter. Hvert enkelt utredningstema vurderes derfor i 
forhold til både en driftsfase (ferdig utbygd) og en anleggsfase.  

I utredningene lages en beskrivelse av tiltaket og en beskrivelse av anleggsfasen. For enkelte 
utredningstemaer utredes også to faser av utbyggingen; først Ocean Space Laboratories og deretter 
utbygging på reserveareal for framtidig campus dersom planen gir rom for framtidig reserveareal. 

 

5.3 Utredningstema 
Følgende er utredningstema i planen: 

• Arkitektonisk utforming og påvirkning på landskap og omgivelser  
• Kulturminneverdier  
• Trafikkavvikling, inklusiv kollektivtrafikk, atkomst, varelevering og gang- og sykkelnett  
• 0-vekstmålet for biltrafikk og omfang av planen i forhold til dette målet 
• Grønnstruktur  
• Støy og støv 
• Teknisk infrastruktur, inklusiv vannforsyning og håndtering av avløp og overvann  
 

I tillegg til konsekvensanalysen skal det utarbeides en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 
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5.4 Alternativer som skal utredes 

Alternativ 1 
Foreslått plangrep og tiltaket beskrevet i kapittel 5, utredes som alternativ 1. Innenfor dette 
alternativet vil det være justeringer utfra det man kommer fram til i konsekvensutredningene og fra 
prosjekteringsarbeidet som skal gå parallelt med planarbeidet. 

 

Alternativ 0 
0-alternativet defineres som gjennomføring av gjeldende reguleringsplan. Området er regulert til 
offentlig formål. Bebyggelse i henhold til planen er i hovedsak realisert i eksisterende 
bygningsmasse. Reguleringsplanen åpner for at det innenfor byggeområdet kan oppføres bygninger 
i inntil fire etasjer med gesimshøyde inntil 15 meter.  

  

Varianter av alternativ 1 

Arbeids- og studieplassene hos 
Sintef, NTNU og 
innovasjonssenteret bør plasseres 
nært hverandre Disse er mer 
fleksible og kan plasseres på ulike 
måter i forhold til laboratoriene.   

Her skal alternativ 1 videreutvikles 
med konsentrasjon av arbeids- og 
studieplasser i ett av følgende 
områder:  

- konsentrasjon mot Otto Nielsens 
veg 

- på midten av anlegget 

- mot nordvest 

De tre variantene er vist med blå 
stiplede sirkler. 
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5.5 Arkitektonisk utforming og påvirkning på landskap og omgivelser 
 

Utredningstema Problematikk Metode 

Visuelle virkninger; 
nær- og fjernvirkning 

Driftsfase: 

• Det skal etterstrebes en god 
steds- og terrengtilpasning, 
slik at anlegget henger 
sammen med omgivelsene, 
og volumer som blir synlige i 
landskapet får en god 
forming og plassering. 

• Tyholttårnet som viktig 
landemerke og 
identitetsmarkør skal ikke 
svekkes.  

• Beskrive dagens situasjon, 
verdifulle bygningsmiljøer og 
karakteristiske landskapstrekk 

• Beskrive og vurdere endringer 
som følge av tiltaket 

• Illustrere nær- og 
fjernvirkninger av tiltaket 

Anleggsfase: Ikke relevant Ikke relevant 

Dokumentasjon:  • Beskrivelse 

• Illustrasjoner av nær- og fjernvirkninger 

 

Utredningstema Problematikk Metode 

Sol og skyggeforhold – 
konsekvenser for 
naboer 

Driftsfase: 

• Boliger innenfor og inntil 
planområdet skal ha 
akseptable sol- og lysforhold 

• Beskrive dagens situasjon og 
beskrive endringer / 
konsekvenser som følge av 
tiltaket 

 

 Anleggsfase: Ikke relevant Ikke relevant 

Dokumentasjon:  • Vise tiltaket og eventuelle varianter i digital 3D-modell, og vise 
sol/skyggeforhold på bakkeplan innenfor planområdet og på 
tilgrensende områder, på tidspunkter beskrevet i Trondheim 
kommunes krav til uterom og illustrasjoner i plansaker. 

 

Utredningstema Problematikk Metode 

Eksisterende 
bebyggelse, gateliv, 
byliv, møtesteder 

Driftsfase: 

• Virkninger for gateliv og 
byliv skal vurderes  

• Dokumentere hvordan 
utbyggingsalternativet vil 
påvirke utforming av gateløpet 
med tanke på gateliv og byliv.  

• Utomhusplan som viser byrom, 
gater og møtesteder 

 Anleggsfase: Ikke relevant Ikke relevant 

Dokumentasjon: • Beskrivelse 

• Utomhusplan som viser byrom, gater og møtesteder 
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5.6 Kulturminneverdier 
 

Utredningstema Problematikk Metode 

Hensyn til 
kulturminneverdier 

Driftsfase: 

• Det skal tas hensyn til 
kulturminnene i så stor grad 
som mulig.  Vurdere 
konsekvenser av ulike 
utbyggingsalternativ for 
eksisterende 
kulturminner/kulturmiljø. 

• Beskrive eksisterende 
kulturminneverdier som 
grenser til eller berøres av 
tiltaket 

• Vurdere konsekvenser for 
eksisterende 
kulturminneverdier 

 Anleggsfase:  

• Vurdere mulige 
konsekvenser for 
eksisterende 
kulturminneverdier 

• Beskrivelse av dagens tekniske 
tilstand, og vurdere 
konsekvenser av eventuelle 
rystelser. 

Dokumentasjon:  • Beskrivelse 

• Illustrasjoner av nær- og fjernvirkninger av tiltaket 
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5.7 Trafikk, tilgjengelighet og sikkerhet under drifts- og anleggsfase 
 

Utredningstema Problematikk Metode 

Endring i trafikken i 
området - Framtidig 
turproduksjon  

Driftsfase 

• De trafikale virkningene av 
tiltaket. Beskrive hva slags 
trafikk som genereres av 
tiltaket i planforslaget.  

• Dette skal sammenstilles 
med en framskriving av 
dagens trafikk i og rundt 
planområdet. 

• Framtidig fordeling av 
trafikk på vegnettet   

 

 

 

 

Kilder:  
Reisevaneundersøkelsen for 2018 

NTNU og Trondheim kommunes 
undersøkelse av studenter og 
ansattes reisevaner høsten 2019 

Beregne nyskapt trafikk i antall 
personturer fra planforslaget: 

• Antall turer skal beskrives per 
transportmiddel (gange, sykkel, 
kollektiv, bil). 

• Beregne antall turer per 
transportmiddel iht.  RVU 2019, 
gitt av Trondheim kommunes 
trafikknotat.  

• Beregning skal være iht. 
gjennomsnittstall og Håndbok 
V713, evt. justeringer etter 
lokale forhold. 

Framskriving av dagens trafikk 

• Beskrivelse av forventet 
trafikkvekst i og rundt 
planområdet til 2030. Det 
vurderes om Byutredningens 
referansealternativ for KPA 
2030 skal legges til grunn. 

• Det skal utredes med både lav 
prognose og høy prognose for 
biltrafikkvekst 

Framtidig trafikkfordeling på 
vegnettet ved hjelp av beste 
estimat, i dette tilfellet vil det 
være en vurdering av området. 

 Anleggsfase 

• Trafikkproduksjon i 
anleggsfasen, som følge av 
flytting av masser og annen 
anleggstrafikk. 

 

Estimere trafikk og beskrive 
fordeling av trafikken på vegnettet. 

Dokumentasjon 

 

• Beskrivelse med dokumentasjon av kilder og metode 

• Kart som viser framtidig ÅDT for prognoseåret på berørt vegnett, 
for de ulike trafikantgruppene 
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Utredningstema Problematikk Metode 

Oppnåelse av 0-
vekstmålet for 
biltrafikk 

Driftsfasen: 

• Vil utbygging av studie- og 
arbeidsplasser i dette 
området bidra til 0-
vekstmålet for biltrafikk? 

• Vurdere omfanget av planen 
i forhold til kommunens 
målsetting om «rett 
virksomhet på rett sted». 

 

• Basert på utredning om 
framtidig turproduksjon, vurder 
om det er behov tiltak i 
planområdet som bygger opp 
under 0-vekstmålet og gir best 
mulig bærekraftig mobilitet. 

• Vurdere antall 
parkeringsplasser for bil og 
sykkel forhold til 0-vekstmålet. 

• Vurdere tilgjengelighet til 
lokalservicefunksjoner og 
sentrumsfunksjoner i en 
framtidig situasjon (2030).  

 Anleggsfasen: Ikke aktuell.  

Dokumentasjon • Beskrivelse med vurdering av konsekvenser og nødvendige tiltak 

 

Utredningstema Problematikk Metode 

Gang og sykkelnett Driftsfasen:  

• Tilgjengelighet for 
allmenheten gjennom 
området  

• Forbindelser til viktige 
målpunkt i gang- og 
sykkelavstand (handel, 
service, 
kollektivholdeplasser og 
rekreasjonsområder) 

• Legge til grunn beregnet 
turproduksjon for gående og 
syklende 

• Beskrive tilgjengelighet for 
gående og syklende til og 
innenfor planområdet 

• Kart som viser gang- og 
sykkelforbindelser, samt 
sykkelparkering.  

• Beskrive universell utforming 

 Anleggsfasen: 

• Midlertidig tilgjengelighet 

• Beskrive tilgjengelighet for 
gående og syklende rundt 
anleggsområdet 

Dokumentasjon Beskrivelse og kart som viser traséer 

 

Utredningstema Problematikk Metode 

Kollektivtrafikk Driftsfasen: Vise ny plassering 
av kollektivholdeplass i Otto 
Nilsens veg.  

• Sees i sammenheng med 
gangforbindelser og behov for 
tilrettelegging for 0-vekstmål i 
punkter ovenfor. 

 Anleggsfase: Ikke aktuell  

Dokumentasjon Tegning som viser ny plassering av holdeplasser og sammenheng med 
gangforbindelser. 
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Utredningstema Problematikk Metode 

Vegnettets kapasitet 
og framkommelighet 

Driftsfase: 

• Vurdere planforslagets 
konsekvenser for vegnettets 
kapasitet og 
framkommelighet 

  

Beregnet turproduksjon og 
framskrevet trafikk vurderes opp 
mot kapasitet i kryss og vegnett 
som er berørt. Framkommelighet 
for alle trafikkgrupper skal 
vurderes. 

 Anleggsfase: Vurdere kapasitet 
og framkommelighet i vegnettet 
som følge av anleggstrafikk 

Beregnet anleggstrafikk vurderes 
opp mot berørte kryss og 
vegstrekningers kapasitet. 

Dokumentasjon Beskrivelse og kart som viser strekninger og kryss om er vurdert. 

 

Utredningstema Problematikk Metode 

Trafikksikkerhet Driftsfase: 

• Vurdere trygg skoleveg 

• Finne og vurdere 
konfliktpunkter 

• Hele området vurderes slik at 
utsatte plasser beskrives med 
konsekvenser og eventuelle 
tiltak. 

Anleggsfase:  

• Vurdere trygg skoleveg i 
midlertidig situasjon 

• Finne og vurdere 
konfliktpunkter 

• Vurdere behov for midlertidige 
traséer for sykkel- og 
fotgjengertrafikk rundt 
anleggsområdet  

• Beregnet anleggstrafikk legges 
til grunn for å vurdere 
trafikksikkerhet i anleggsfasen  

Dokumentasjon • Beskrivelse 

 

5.8 Grønnstruktur, park og rekreasjon 
 

Utredningstema Problematikk Metode 

Grønnstruktur, park 
og rekreasjon 

Driftsfase: 

Utrede hvorvidt tiltaket får 
konsekvenser for tilgang til 
grønt, grønne forbindelser og 
leke og rekreasjonsarealer. 

• Kartlegge dagens grønnstruktur 

• Beskrive dagens bruk basert på 
kjent informasjon fra 
Trondheim kommunes 
barnetråkkregistrering m.m. 

• Kartlegge endringer fra dagens 
situasjon, vurdere 
konsekvenser av disse og 
eventuelle avbøtende tiltak. 
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Anleggsfase:  

• Utrede hvorvidt tiltaket får 
konsekvenser for tilgang til 
grønt, grønne forbindelser og 
leke og rekreasjonsarealer. 

• Vurdere eventuelle 
avbøtende tiltak i 
anleggsfasen. 

• Samme som for driftsfase 

Dokumentasjon:   

 

• Beskrivelse  

• Utomhusplan som viser uteoppholdsarealer, grønne forbindelser 
og leke- og rekreasjonsarealer 

 

5.9 Støy og støv 
 

Utredningstema Problematikk Metode 

Grønnstruktur, park 
og rekreasjon 

Driftsfase: 

Vurdere støv- og støybelastning 
som eventuell økt trafikk fra 
området vil medføre for boliger 
og barnehager inntil 
planområdet. 

• Utrede støy i tråd med 
retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanlegging T-1442. 
Beregning av turproduksjon og 
trafikkfordeling fra 
trafikkutredningen legges til 
grunn. 

Anleggsfase:  

Vurdere hvor høy støv- og 
støybelastning anleggsfase og 
anleggstrafikk vil medføre for 
planområdet og 
influensområdet 

Vurdere løsninger som ikke gir 
konflikt mellom 
støy/luftkvalitet og arealbruk 
(boliger, uterom, etc.) 

• Samme som for driftsfase, 
basert på overordnet 
beskrivelse av anleggsmetoder 
og beregnet anleggstrafikk.  

Dokumentasjon:   

 

• Støyrapport med støysonekart 

• Vurdering av luftkvalitet innenfor planområdet. Rapport for 
luftkvalitet. 
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5.10 Teknisk infrastruktur 
 

Utredningstema Problematikk Metode 

Vann og avløp, 
flomveger og 
overvann, inkludert 
vannforsyning 

Driftsfase: 

• Vurdere konsekvenser av 
planlagte nye tiltak for 
håndtering av flom og 
overvann i et framtidig 
klima.  

• Vannforsyning til 
sprinkleranlegg må vurderes 

• Utredning av kapasitet 
dersom det kreves økt 
kapasitet i va-ledningsnett til 
eller fra området i forhold til 
eksisterende ledningsnett 

• Vurdere evt. behov for 
avbøtende tiltak 

• Overordnet V/A-utredning og 
kapasitetsberegning, i tråd med 
Trondheim kommunes krav til 
overordnet V/A-plan 

• Eksisterende flomveger og fare 
for flom vurderes basert på 
kjent informasjon 

Anleggsfase: Ikke relevant Ikke relevant 

Dokumentasjon:  • Overordnet V/A-plan i tråd med Trondheim kommunes føringer 

 

Utredningstema Problematikk Metode 

Høyspent Driftsfase:Kunne driftes og være 
sikker. 

• Beskrive hvordan dette løses i 
hvert trinn. 

Anleggsfase:  

Kunne driftes og være sikker. 

• Samme som for driftsfasen 

Dokumentasjon:  • Beskrivelse og kart som viser trasé. 
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6 Planprosess og medvirkning 

6.1 Planprosess og frister 
 

22.10.2019:      Oppstartsmøte med byplankontoret, Trondheim kommune 

Oktober – november 2019:   Utarbeidelse av planprogram 

Januar - februar 2020:    Planprogram på høring 

Mars - april 2020:    Merknadsbehandling – justering planprogram 

Juni 2020:      Politisk vedtak planprogram 

Oktober 2020:     Innsending av planforslag  

Februar 2021    Politisk første gangs behandling  

Februar – April 2021:    Planforslag på høring 

April – juni 2021:     Merknadsbehandling og justering etter høringsinnspill 

September – Oktober 2021:   Politisk behandling/vedtak av plan 
 

6.2 Medvirkning 
Det legges opp til tett dialog med naboer, og det er allerede i planprogramarbeidet gjennomført 
innledende møter. 

Den andre prioriterte gruppen i dette planarbeidet er barn og unge, da planen omfatter et 
grøntområde som er mye brukt, og da mange passerer området på vei til og fra skole og 
fritidsaktiviteter.  

Ved høring av planprogrammet gjennomføres følgende: 

• Annonse i avis og brev til alle som grenser inn til planområde 
• Beboere inntil planområdet inviteres til nabomøte 
• Det gjennomføres samråd med regionale myndigheter 
 

I utarbeidelse av planforslag, konsekvensutredning og ROS-analyse 

• Samråd med barn og unge – enten en type barnetråkk eller verksted, og se på ulike 
aldersgruppers behov: småbarn, barneskoleelever og ungdom. 

• Kulturminnemyndigheter  
• Dialog med eiere på naboeiendommene for eventuell koordinering og orientering 
For de spesifikke utredningene, som for eksempel teknisk infrastruktur, skal det være dialog med 
kommunens fagetater. 

 

Høring av planforslag 

• Varsling gjennom annonse og brev til naboer 
• Åpent møte for naboer og interessenter i bydelen 
Parallelt med arbeidet utarbeides det en kommunikasjonsplan, og NTNU/Sintef/Statsbygg har 
opplegg for å fange opp innspill fra ansatte og studenter.  
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7 Sjekkliste tema for konsekvensutredning 
Fra forskrift om konsekvensutredning, § 21 

«Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, herunder:» 

 

Tema 
Konsekvens-
utredes 

Planbeskrivelse / 
ROS 

 

Kommentar 

Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven  x  

Økosystemtjenester   Ikke relevant 

Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål  x  

Kulturminner og kulturmiljø x x  

Friluftsliv   Ikke relevant 

Landskap x x  

Forurensing (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning 
av vann og grunn, samt støy) 

x x KU på grunn av rive- og 
anleggsfasen 

Vannmiljø, jf. vannforskriften  x  

Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser   Ikke relevant 

Samisk natur- og kulturgrunnlag   Ikke relevant 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Delvis x  

Beredskap og ulykkesrisiko Delvis x  

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og skred 

 x  

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen  x Vurderes under tema der 
det er relevant 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett x x  

Barn og unges oppvekstvilkår  x Vurderes under tema der 
det er relevant 

Kriminalitetsforebygging  x Vurderes under tema der 
det er relevant 

Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. x x  
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