Jarlheimsletta

Situasjonsplan
m 1:500

Stiklestadveien Eiendom AS

Mulighetsstudie desember 2017

-

OBOS Nye Hjem

Kontekst; bydelen før og nå

Kvartalsbebyggelse foreslås som utbyggingsprinsipp.
Det er en tradisjonell og velprøvd organisering
som gir god utnyttelse og tilknytning på ﬂere nivåer
(oppgangen, bygget, kvartalet, området, bydelen...)
og det gir beskyttelse mot omgivelsene (traﬁkk, støy,
inntrengere). I bearbeidingen av situasjonsgrepet
har vi søkt gode tilslutninger til naboområdene ved at
gaterom korresponderer og bevegelseslinjer slippes
gjennom.

En bydel i endring
Igangsatte og kommende utviklingsprosjekter
i bydelen er vist på illustrasjonen til venstre.
Jarlheimsletta (/Stiklestadkvartalet) er kun én av ﬂere
brikker i den pågående omformingen av Østbyen.
Transformasjonen av planområdet må bidra til en
god og helhetlig løsning for bydelen i framtida.

Kvartalsstrukturen tilpasses både.
a) stedlige forhold slik som tomtas form, forbindelser,
siktlinjer, bevaringsverdig bebyggelse og.

Området er angitt som eksisterende sentrumsformål
i kommuneplanens arealdel (KPA) og kommunen
ønsker boligfortetting her. Et godt og variert bomiljø
skal suppleres med andre sentrumsfunksjoner.

Igangsatte og kommende utviklingsprosjekter i bydelen

Jarlheimsletta har relativt oversiktlige (og antatt
løsbare) problemstillinger med begrenset
avhengighet til eksterne prosjekter eller avklaringer.
Det ligger derfor til rette for at utviklingen kan
komme ganske raskt i gang, og slik sett kan dette
bli en katalysator for den videre utviklingen langs
Strandveien og Ladehammerkaia. Prosjektet er i
samsvar med samfunnsmålene om fortetting og
redusert transportbehov.

b) behovet for å tilføre egne / nye kvaliteter slik som
felles park, torg og gatetun.

Kvartalsinndelingen tillater en etappevis utbygging.

Nye forbindelser gjennom området, tilpasset myke traﬁkanter.

Nærområdets historiske rolle som næringsarealer,
har ført til at miljøkvalitetene og de estetiske
kvalitetene er lave i store deler av bebyggelsen og
utearealene. Det er lite tilrettelagt for alminnelig
ferdsel utenom hovedveiene. Det gjelder derfor å
lage planer og legge strategier som kan frambringe
gode byrom og uteoppholdsarealer, god distribusjon
av funksjoner og servicetilbud, bebyggelse med åpne
og aktive fasader der folk går og oppholder seg samt
arkitektonisk kvalitet i de enkelte bygg.

Kartet til venstre viser hvordan nærings- og
boligstrukturene i bydelen har liten innbyrdes
sammenheng. Næringsområdene framstår som
lukkede enklaver og utgjør i dagens situasjon
barrierer i bydelen.

Eksisterende bebyggelsesstruktur

Nye byrom inne i kvartalsstrukturen

Traﬁkk og parkering:

Kvartalsstrukturen gir ﬂeksibilitet i områdets trinnvise utvikling. De enkelte byggetrinn
tilpasses mulighetene for avvikling av eksisterende virksomheter og restverdien i
eksisterende bygningsmasse.
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Utbyggingsområdet bør holdes så godt som bilfritt.
Bare vare- og nyttetransport trenger adkomst til
området og kan eventuelt tidsstyres. Brannbil må gis
tilgang til alle fasader, også inne i kvartalene
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Kjøremønster for nyttetraﬁkk (heltrukken linje) og brannbil (stiplet linje).
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Å leve uten bil blir attraktivt for ﬂere når det
tilrettelegges for alternative transportformer (buss,
sykkel/gange, bildeling). Lav parkeringsdekning vil
bidra til prosjektets miljøproﬁl. Det bør etableres
godt med sykkelparkering og tilrettelegges
i hver kvartalskjeller med lett tilgjengelige
oppstillingsplasser, vaske- og mekkemulighet.
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Nedkjøring til parkeringskjellere
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Illustrasjon av en mulig utbyggingsrekkefølge

Det er lagt opp til parkerings- og bodkjeller
under hvert kvartal. Fordi terrenget heller, ligger
de ﬂeste kjellerne slik til at det kun behøves
korte nedkjøringsramper fra gatenivå. Den viste
dekningen er på ca 0,6 p-plasser per boenhet.
Kommuneplanens krav for området (indre sone) er
minimum 0,5 plasser per boenhet eller per 70m2
BRA boligformål. Kravet er m.a.o. oppfylt, men
en ytterligere reduksjon bør kunne vurderes da
kommunen har et sterkt fokus på nullvekstmålet for
traﬁkk, der lav parkeringsdekning er det kanskje
fremste virkemiddelet man har.

Arealer til næring og tjenesteyting
Strandveien/ Stiklestadveien/ Jarleveien er både framtidig
kollektivåre og en viktig gangakse mot Nyhavna fra
Lilleby og Lade. Grunnlaget for strøksbetjenende næring
bør være tilstede, og vi har foreslått lokaler for dette på
gateplan. Lokalene er plassert både i ny og eksisterende
bebyggelse.
Jarleveien 8 er en karaktersterk gammel bygning som kan
passe for servering, kiosk, bakeriutsalg, nisjebutikker eller
lignende (eksisterende boliger kan eventuelt beholdes i
øvre etasjer). Bygget ligger godt eksponert mot både gata
og innover mot tomta.
Stiklestadveien 1 (både frontbygningen mot gata
og deler av bakbygningen) foreslås omdisponert til
strøksbetjenende formål. Mulige funksjoner kan være
restaurant (servering), dagligvare og andre forretninger,
barnehage og annen tjenesteyting (frisør, helse, trening
mv), kontorvirksomhet, kultur-, bydels- og beboeraktiviteter
mv. For eksempel er bydelsbibliotek for barn-og unge
og alternative aktivitetslokaler/møtested for ungdom
arealbehov nevnt i kommunenes plan for areal til oﬀentlige
tjenester.
Også i den nye bebyggelsen langs Stiklestadveien
foreslås nærings-/ forretningslokaler i førsteetasje.

Fugleperspektiv over utviklingsområdet. Pilene markerer mulige innganger til publikumsrettede virksomheter.

Jarleveien 8

Identitet, bevaring

Stiklestadveien 1, administrasjonsﬂøyen mot gata

Flyfoto fra 1950-tallet over gassverk-tomta og Vinmonopolets industrianlegg. Jarlevein 8 og Stiklestadveien 1 er markert.

Stiklestadveien 1, hovedtrapperommet i administrasjonsﬂøyen

Jarlheimsletta ligger i et område som opplever
stigende interesse: Utbyggingen på Lade og
Lilleby bidrar til dette, det samme gjør planene
for Nyhavna. Eksisterende kulturvirksomheter og
miljøet på Svartlamoen vekker nysgjerrighet og
utgjør ikke lenger et lukket alternativmiljø kun for de
innvidde. På Lademoen dukker det stadig opp nye
og spennende tilbud. Bydelen har tradisjonelt vært
et arbeider- og industriområde og har ennå mye av
sin identitet knyttet til dette. Mange av dagens nyurbane tilbud har tilhold i eldre lagerlokaler, der ﬂere
av disse er deﬁnert som kulturminner.
Vi tror det vil være en styrke også for prosjektet å
knytte an til områdets litt uvørne og røﬀe identitet.
Jarleveien 8 og Stiklestadveien 1 bør derfor
bevares som «tradisjonsbærere». Førstnevnte var
i sin tid administrasjonsbygning for Trondhjems
Gasverk (fra ca 1915). Det foreslås en nennsom
istandsetting av denne. Stiklestadveien 1 (fra ca
1940) var Vinmonopolets hovedanlegg i Trondheim.
Vi foreslår å bevare administrasjonsbygget mot
gata og deler av industrianlegget bak. Vi mener den
historiefortellende verdien av anlegget er større
enn den arkitektoniske kvaliteten i byggeriet i seg
selv. Vi mener derfor det bør kunne tillates om- og
påbygging så lenge industrihistorien fortsatt kan
leses ut av anlegget.
Hovedtrapperommet i administrasjonsﬂøyen bør
imidlertid bevares som det er. Det har høy kvalitet
i romforløp, materialer og detaljering. Stilhistorisk
utgjør det et eksempel på brytningen mellom
klassisisme og funksjonalisme. Det framstår intakt og
godt bevart.

Historisk bilde fra gassverktomta, sett mot øst. Jarleveien 8 bak i bildet.

Stiklestadveien 1: Lasterampen med sin karakteristiske
baldakin mot indre del av kvartalet

Varierte boligtyper og boformer

Kvartalsstrukturen

Hvert storgårdskvartal inneholder
ulike boligtyper og -størrelser.
Forskjellige mennesker skal ﬁnne et
hjem som passer for nettopp dem.

Tomta deles inn i seks
utbyggingsarealer tilpasset trinnvis
utvikling over tid. Konseptet tåler
tilpasning og omforming av bitene
uten at hovedgrepet går tapt.

Romslige boliger inn mot parken
foreslås som et virkemiddel for
å få inn ﬂere familier og dermed
bidra til mangfold og stabilitet i
beboermassen.

Varierte høyder

Historie

Opp- og nedtrappingas fremste
hensikt er å slippe inn sola.
Samtidig skapes romlig variasjon
og en mangfoldig arkitektur som er
berikende i seg selv.

De mest karaktersterke gamle
bygningene ønskes beholdt. De
gir området identitet og historisk
forankring

Ansiktet mot byen

Næringslokaler

Parken

Gatetun

Torget

Strandveien og kaia vil bli bydelens
framtidige tyngdepunkt. Fleksible
bygninger med utadrettet virksomhet
på gateplan knytter tomta til Nyhavna
og bidrar til bylivet.

Stiklestadveien er viktigste
gjennomfartsåre for gående,
syklende og biltraﬁkk. Derfor legges
nederste etasjer til rette for kontorer,
forretninger og tjenesteyting.

er beboernes romslige felleshage, en
oase i en travel bydel.

Området knytter sammen
forbindelseslinjer i den
omkringliggende byveven. Istedet
for trange adkomstgater, etableres
romslige gatetun med hvert sitt preg.

Ved enden av parken foreslås et
åpent torv, tilrettelagt som lekeplass
og sosialt treﬀsted for beboerne.

Perspektiv fra parken
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Inn mot parken foreslås det en høy andel familieboliger. Det er tenkt at disse skal få direkte utgang til egne
forhager mot parken eller til private terrasser på taket av bygningene.
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Perspektiv fra parken

Arkitektonisk bearbeiding
Grepet med familieboliger i en krans rundt parken gir
tomta et distinkt annet utrykk og «følelse» på innsiden
enn ut mot gatene. Dette er dyrket videre i vårt forslag
til material- og fargebruk: Utsiden er «urban og trygg»
med murpuss og tegl som dominerende fasademateriale
og et rolig uttrykk med et visst slektskap til eksisterende
bygninger i området. Innsiden mot parken er «vennlig og
myk» og preges av trefasader i varme, naturlige fargetoner
(ubehandlet tre kombinert med beis-/ oljebehandling).
Kvartalsgårdene har «livlige» fasader med fasadeplater i
ulike farger slik at hvert kvartal får sin spesielle stemning.
Ombyggingen som er skissert for Stiklestadveien 1 er
ment å gi et lekent, usentimentalt signal mot byen om
både områdets og byggets nye bruk.
Utbyggingen må forventes å gå over mange år og kanskje
med ﬂere arkitekter involvert. Det vil bidra til en enda
større variasjon i uttrykket. Å holde fast ved et overordnet
farge- og materialkonsept er likevel noe vi anbefaler.
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