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BAKGRUNN
Planarbeidets formål
Forslag til planprogram utgjør første skritt i den offentlige reguleringsplanprosessen for området
«Jarlheimsletta». Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et bymessig og høyt
utnyttet boligområde supplert med tjenesteyting, forretninger mv. Det må avklares hvilket behov det er for
areal til offentlige tjenester.
Området skal tilrettelegges med veisystem og offentlig uterom som torg og park. Eksisterende bebyggelse
er tenkt revet, unntatt Jarleveien 8 og hele eller deler av Stiklestadveien 1, som vil bli bevart. Graden av
bevaring vil vurderes i det videre planarbeidet.
Utbyggingen forventes å pågå etappevis og over mange år. Det vil skje parallelt med tilsvarende utbygging i
tilgrensende områder. Eksisterende virksomheter vil i hovedsak måtte flytte ut i takt med utbyggingen,
eventuelt relokaliseres innenfor området.

Planområdets avgrensing

«Jarlheimsetta» ligger mellom Lilleby/Lade og Nyhavna, ca. 2 km øst for Trondheim sentrum, og er
avgrenset av Stiklestadveien i sør, Jarleveien i øst, Strandveien i vest og Ladebekken i nord. Arealene har i
dag en blandet næringsbebyggelse.
En andel av tilliggende veier er foreløpig tatt med og regulering av offentlig vegareal vil inngå i planen.
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Endelig planavgrensning vil tilpasses tilliggende planer. Planområdet er slik det vises i kartet ca 57 daa, men
vil muligens reduseres når endelig planavgrensning mot Reinaområdet i sør er avklart.
Planområdet omfatter følgende eiendommer:
415/64
Stiklestadveien 1, Ladebekken 4
– eies/ disponeres av Stiklestadveien Eiendom AS
415/66
Stiklestadveien 3
– eies/ disponeres av Stiklestadveien Eiendom AS
415/58
Jarleveien 8
– eies/ disponeres av Stiklestadveien Eiendom AS
415/172
Ladebekken 6
– eies/ disponeres av Stiklestadveien Eiendom AS
439/7
uten adresse
– eies av Trondheim kommune/Trondheim Havn

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Stiklestadveien Eiendom AS, representert av OBOS Nye hjem AS. Plankonsulent er Pir II AS
som har utarbeidet planprogrammet på vegne av forslagsstiller.

Krav om planprogram og konsekvensutredning (KU)
Det er §§ 6, 8 og 10 i KU-forskriften som regulerer hvilke planer og tiltak som utløser krav om KU og/ eller
planprogram. Det er vurdert at forslag til plan og tiltak for Jarlheimsletta ikke faller inn under forskrift om
konsekvensutredninger, og dermed ikke er konsekvensutredningspliktig.
Planen er likevel av en slik betydning at det er viktig å involvere offentligheten tidlig i prosessen og legge til
rette for best mulig samordning med andre store utbyggingsområder i Trondheim øst. Det er besluttet å
bruke planprogrammet som et verktøy i denne sammenheng.
Planprogrammet er utformet i samsvar med plan- og bygningsloven og etter føringer fra Trondheim
kommune. I kommunens tilbakemeldingsbrev etter planoppstartsmøtet står det:
«Utbygging av planområdet må ses i sammenheng med en helhetlig utvikling i sentrum og Trondheim øst,
spesielt med Nyhavna, Reina, Ladebekken og Lilleby. Regulering av området kan ha vesentlige virkninger for
miljø og samfunn. Det er flere elementer som vil påvirke planarbeidet, og byplankontoret mener dette best
kan avklares i en prosess med utarbeidelse av et planprogram i forkant. Planprogrammet skal redegjøre for
hvilke tema som skal utredes og hvordan, med fokus på konsekvenser og avbøtende tiltak. Det skal vise
hovedgrep og viktige forbindelser og sammenhenger i bydelen, samt inneholde plan for medvirkning.»
Planprogrammet inneholder derfor beskrivelser av
- formålet med planarbeidet.
- gjeldende rammer og føringer, herunder overordnede planer og prosjekter, tilliggende
reguleringsplaner og pågående planarbeid i omgivelsene.
- hovedgrepene i et gjennomført mulighetsstudie. Forslagsstiller ønsker å legge disse til grunn for
planarbeidet. (Et utdrag av mulighetsstudie ligger som vedlegg til planprogrammet.)
- et utredningsprogram som oppsummerer viktige problemstillinger for planen og hvilke vurderinger og
utredninger som må gjøres i det videre arbeidet.
- et sammendrag av mål- og premisser
- et opplegg for medvirkning, dvs. hvilke mennesker og instanser som man skal søke råd fra og gi
mulighet til å påvirke planen.
- en grov framdriftsplan for planarbeidet.
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RAMMER FOR PLANARBEIDET
Kommuneplanens arealdel (KPA)
I kommuneplanens arealdel for 2012-24 er hele planområdet for Jarlheimsletta avsatt til sentrumsformål.
Det heter i planbeskrivelsen: «I områder avsatt til framtidig sentrumsformål er det ønskelig med
byomforming, en endring av arealbruk og bebyggelsens karakter. Det forutsettes utvikling med høy
tetthet, og blanding av kontor, offentlig og privat service, kultur og bolig. Ved utvikling av så tett
bystruktur er det svært viktig å opprettholde og videreutvikle en god og sammenhengende
grønnstruktur med naturområder og parker.»
KPA gir viktige føringer for ivaretakelse av bl.a.:
- barn og unges behov for leke- og oppholdsarealer (§ 6)
- byforming og arkitektur (§ 9)
- blå og grønne verdier (§ 11)
- transport (§ 13)
- parkering (§ 14)
- krav til tetthet for sentrumsformål (§ 27)
- boligkvalitet (§ 28)
- variert boligsammensetning (§ 29)
- uterom (§ 30)
- offentlig tjenesteyting (§ 31)
I områder for sentrumsformål skal det være en arealutnyttelse på minimum 10 boliger per dekar.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2012-24. Planområdet, som i KPA er avsatt til sentrumsformål, er
markert med rød stiplet strek.
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Andre overordnede føringer
En rekke overordnede planer og prosjekter virker direkte eller indirekte inn på Jarlheimsletta-planen.
Nedenfor gis en kort beskrivelse av disse og hvordan de berører planen.
Fylkesdelplan NY GIV
“Ny giv” gir føringer for at fortetting og tilknyttet vekst skal skje nær regionale kollektivårer og lokal serviceog forretningstilbud jf. “rett virksomhet på rett sted”/”ABC-prinsippet”. Boliger skal ha god tilgjengelighet
til arbeidsplasser uten bruk av bil. Områder med godt kollektivtilbud og nærhet til service- og
forretningssenter skal ha en effektiv arealutnyttelse på minst 100 % innenfor kollektivbuen og andre
sentrale områder. Det skal tilrettelegges for korte og attraktive gangforbindelser internt og til målpunkt
utenfor området.
 Boligutvikling på Jarlheimsletta er i tråd med Fylkesdelplan Ny Givs retningslinjer for lokalisering og
arealutnyttelse og berører ikke nasjonale eller regionale verneinteresser. Området samsvarer godt
med retningslinjen om at områder med lavt konfliktnivå rundt viktige jordvern, grønnstruktur- og
kulturminneinteresser bør tas i bruk før områder med høyt konfliktnivå.
Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP 2, vedtatt 13.2.2015
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-ogplaner/planer/regionale-planer/interkommunal-arealplan-for-trondheimsregionen-ikap2.pdf
Planen omfatter Trondheim og ni omlandskommuner og fokuserer på konkurransedyktig og klimavennlig
areal- og transportutvikling. Den sier blant annet at største delen av boligbygging i regionen skal realiseres i
gang-/sykkelavstand fra senterområdene og kollektivholdeplassene samt at kommunene skal legge opp til
en effektiv arealutnyttelse innenfor boligfeltene.
 Planinitiativet for Jarlheimsletta er i tråd med disse føringene.
Kommuneplanens samfunnsdel
Visjonen “Store lille Trondheim!” og mål om at i 2020 er Trondheim kunnskapsbyen, miljøbyen og
velferdsbyen, og kommunen er en aktiv og attraktiv partner og arbeidsgiver, ble vedtatt 10.6.2010.
Trondheim skal både være spennende og utviklende, en sunn og trygg by og åpen og inkluderende for alle.
Trondheim skal være en bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig.
 Forslagsstiller deler disse ambisjonene og vil jobbe for at de etterleves i planen.
Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030, vedtatt 18.5.2017.
Planen er sektorovergripende. Den setter energi- og klimamål på kort og lengre sikt og viser for hvordan
andre planer, vedtak, føringer, prosesser og igangsatte tiltak inngår i klimaarbeidet for Trondheim by og for
Trondheim kommunes egen virksomhet. For perioden 2017 – 2020 er det laget et handlingsprogram som
blant annet beskriver følgende tiltak med relevans for planarbeidet på Jarlheimsletta:
 At boligfortetting fortrinnsvis bør skje innenfor en radius på 5km fra sentrum samt rundt lokalsentrene.
 At kollektivlinjer må støtte opp om eksisterende bystruktur/bosettingsmønster og transportakser.
Samtidig må ny utbygging skje rundt denne Infrastrukturen.
 At kommunen må evaluere og skjerpe parkeringsnormen.
 At sykkel/ gange og kollektivtransport må prioriteres foran bilkapasitet og at dette bør skje innenfor
eksisterende vegareal.
 At bysykkelordningen bør utvides fra dagens 20 stasjoner til minst 60 stasjoner og at el-bysykler
vurderes integrert i ordningen.
 At Trondheim kommune må prioritere flere areal for parkering av biler som brukes i bilkollektiv og at
bildeling må ses i sammenheng med revidering av parkeringspolitikk og –norm.
 Det skal etableres forbilledlige områder for energi- og klimavennlige bygg og bydeler, også
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nullutslippsområder, i Trondheim.
 Jarlheimsletta oppfyller ved sin lokalisering de to første kulepunktene. De øvrige punktene vil bli
tema i reguleringsplanen, jfr under.
Bymiljøavtale med nullvekstmål, inngått 12.2.2016.
Dette er en avtale mellom kommunen, fylket, staten og jernbaneverket som slår fast at veksten i
persontransport ikke skal gi økt personbiltrafikk, men tas med sykkel, gange og kollektivtransport. Staten
finansierer blant annet halve investeringen til infrastruktur for metrobuss, mens kommunen forplikter seg
til å realisere innholdet i sin egen arealplan (KPA2012-24), herunder å sørge for høy arealutnyttelse langs
metrobusstraséene. Statens bidrag forutsetter at nullvekstmålet nås, målt etter definerte indikatorer for
transport, arealbruk og parkering.
 Jarlheimsletta ligger ved metrobusstrasé. Ved lav parkeringsdekning, tilrettelegging for sykkel,
gange og bildeling skal planen bidra til å nå nullvekstmålet.
MetroBuss og ny rutestruktur fra 2019
Fra august 2019 får Trondheim en helt ny bussrutestruktur, der metrobussen forutsettes å utgjøre
fundamentet. Tre metrobussruter skal 2019 befordre flesteparten av de kollektivreisende gjennom
Midtbyen og «kollektivbuen». Metrobusslinje 2 får midlertidig trasé i Mellomveien/ Nidarholms gate/
Jarleveien mot Lade.
I 2018 blir det etablert kollektivfelt i Jarleveien samt sykkelvei med fortau langs veien, på østsiden. Krysset
Stiklestadveien x Jarleveien bygges om. Om det bevilges penger, kan det i denne forbindelse også bli anlagt
sykkelvei med fortau langs Stiklestadveien, på sørsiden.
I framtida er det planlagt å legge om linje 2 slik at den går via Nyhavna. Strandveien og Stiklestadveien vil
da sannsynligvis inngå i ny trasè. Byplankontoret utreder løsningen, i samarbeid med offentlige
myndigheter og berørte parter.
 Jarlheimsletta-planen og føringene som Metrobussen setter for holdeplasser, veggeometri mv. må
sees i sammenheng, både midlertidig og på lang sikt.
Plan for areal til offentlige tjenester, vedtatt 16.11.2017
I planen er kommunens behov for areal til offentlige tjenester og idrett utredet fram mot 2050. En viktig del
av arbeidet er å vurdere muligheter for å spare areal gjennom arealeffektive løsninger og sambruk. Et
relevant punkt i vedtaket er dette: I nye utbyggingsområder for boliger og i transformasjonsområder skal
det som hovedregel settes av areal til offentlige tjenester og idrett tilsvarende minst det behovet området
selv skaper, og eventuelt også behov som har oppstått på grunn av underdekning i nærområdene. Planen
viser at det er underdekning på tomter til skole, barnehage, helse- og velferdssenter og idrettsflater i hele
Trondheim øst.
 Det må vurderes om noe av dette skal inn på dette planområdet.
Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehageanlegg, vedtatt 16.6.2014 (samt kommunal
veileder «Reguleringsplan med barnehage», datert 26.9.2017)
Funksjons- og arealprogrammet gir føringer og inspirasjon for nye barnehageanlegg. Trondheim kommune
bruker forholdstallet 0,15 barnehageplasser pr. bolig som retningsgivende, og planlegger for barnehager
med 85 – 150 barn (fem – åtte barnegrupper). Anslag for totalt tomteareal ekskl. parkering for disse
barnehagestørrelsene varierer fra 3,0 – 4, 5 daa. Barnehagebehov og størrelse må vurderes ut fra totalt
boligantall i området, barnehagedekningen i bydelen, samt mulighetene for sambruk av areal for ulike
formål og funksjoner, både inne og ute.
 Det er svært aktuelt å etablere barnehage på Jarlheimsletta, og disse føringene vil bli
retningsgivende.
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Boligprogram 2011-2014, vedtatt 29.9.2011.
Boligprogrammet fremhever at reguleringsplaner skal medvirke til et velfungerende boligmarked med en
variert boligstruktur som imøtekommer befolkningens boligbehov på en effektiv, sosial og rettferdig måte.
Vanskeligstilte skal i større grad bli selvhjulpne i det ordinære boligmarkedet fremfor å bo i kommunal
utleiebolig, samtidig som det erkjennes et behov for økt satsing på utleieboliger.
 I Jarlheimsletta-planen skal boligtypefordelingen vurderes. Planen vil ha et særlig fokus på
familieboliger i en urban struktur og for øvrig varierte leilighetsstørrelser for mennesker i ulike
livssituasjoner.
Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 – 2020, vedtatt 30.04.2015
PIF 2015-2020 inkluderer hva vi har av idrettsanlegg i Trondheim per 2014 og den formulerer visjon, mål og
handlingsplaner for det videre arbeidet med å legge forholdene til rette for idretten i kommunen. Bystyret
forutsetter at det avsettes tilstrekkelig areal avsatt til organisert og egenorganisert idrettsaktivitet i nye
byggeområder.
 Det er ikke foreslått tiltak eller anlegg med direkte konsekvens for Jarlheimsletta.
Plan for friluftsliv og grønne områder, vedtatt 26.10.2017
Planen har hovedfokus på områder der friluftsliv, lek, aktivitet og rekreasjon kan utøves. Planen setter mål
om at befolkningen skal ha nok, nære og varierte grøntområder med god sammenheng i og mellom disse.
For nye områder legger planen til grunn at ingen boliger skal ha mer enn 200m til et leke- og
rekreasjonsområde eller mer enn 500 m til turvei eller overordnet grøntområde. Planen er ikke juridisk
bindende, men er ment å være førende for videre plan- og budsjettarbeid.
 Planen viser underdekning av nærmiljøanlegg i området rundt Jarlheimsletta. Slikt anlegg vil derfor
vurderes integrert i utomhusanleggene som skal anlegges.
Grønne områder, turveier samt leke- og rekreasjonsanlegg er bl.a. Strandveikaia, framtidig park på
Kullkranpiren, Ladestien, balløkka ved Jarleveien/ Gardermoveien, Ladeparken og Lade Idrettsanlegg.
 Gode forbindelser til disse vil bli vektlagt fra boligene på Jarlheimsletta.
Hovedplan avløp og vannmiljø 2013 – 2024, vedtatt 23.05.2013 samt «Blågrønn strategi».
Det kommunale strategiarbeidet fokuserer på å se grønnstruktur og vannressurser i sammenheng. Det
vurderes bl.a. bekkestrekninger for åpning. Tiltak nedfelles i andre planer, bl.a. i Hovedplan avløp og
vannmiljø 2013 – 2024. I sistnevnte inngår separering av overvann og avløpsvann i Ladebekk-kulverten,
men det foreligger ingen planer for åpning av bekkeløpet. Kulverten ligger nær, men utenfor planområdet.
Heller ikke nylig vedtatt reguleringsplan for naboområdet (r20150036, vedtatt 31.05.2018) regulerer åpning
av Ladebekken.
 Åpning av Ladebekken anses dermed uaktuelt i Jarlheimsletta-planen.
Sykkelstrategi for Trondheim 2014 – 2025,
vedtatt 24.4.2014
Strategien har som visjon at Trondheim skal være
Norges beste sykkelby. Mål som skal nås innen 2025
er:
- Flere skal sykle, spesielt flere barn, ungdom og
kvinner. Sykkelandelen skal øke fra 7,5 % til 15 %.
- Folk skal oppleve større trygghet, og risikoen for
ulykker skal reduseres.
- Det skal bli enklere å benytte sykkel. Trondheim
skal ha et sammenhengende hovednett for
syklister.
- Framtidig hovedsykkelnett er vist på kart.
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 Strandveien/ Lade allé og Jarleveien inngår i nettet. Planen skal tilpasses aktuelle løsninger.
Sykkelvei med fortau legges inn i plankartet der det er hensiktsmessig for å gjennomføre
sykkelstrategien.
Gå mer - kjør mindre. Gåstrategi for Trondheim,
vedtatt 16.6.2016
For å få flere til å gå, særlig på turer under 2km
(30min), fokuserer strategien på byens gangbare
forbindelser som et eget nett. Ulike tiltak skal gi
bedre sammenheng og heve standarden. Det skal
være trygt, enkelt og attraktivt å gå. I
reguleringsplaner skal det svares ut hvordan
hensynet til gående er ivaretatt.
Illustrasjonen viser at Jarlheimsletta ligger mindre
enn 10 minutters gange fra Nedre Elvehavn og
Ladetorget.
 Jarlheimsletta-planen skal legge til rette for flere og bedre gangforbindelser gjennom området.
Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-24, vedtatt 31.01.2013
For å bidra til kulturaktivitet og -opplevelse for flest mulig beskriver planen blant annet hvordan det bør
etableres kultursenter i alle bydeler. Dette skal ses i sammenheng med utvikling av bibliotek, kulturskolen
og kulturenhetens tilbud til barn, unge, seniorer og personer med funksjonsvansker, og mot annen offentlig
infrastruktur i bydelen. Etableringen av «Kultursenter» skal også knyttes opp mot utviklingen av
lokalsenterstrukturen som kommuneplanens arealdel legger opp til.
 KPA beskriver Ladetorget (Østmarkveien) som lokalsenter. Kultursenter antas derfor ikke aktuelt på
Jarlheimsletta. Det utelukkes likevel ikke at området kan romme kullturfunksjoner, gjerne i samspill
med etablert kulturliv på Lademoen og Nyhavna.
Aktsomhetskart for kulturminner
Det kommunale aktsomhetskartet for kulturminner
klassifiserer bygninger i klasse A: Svært høy antikvarisk
verdi, klasse B: høy antikvarisk verdi og klasse C:
antikvarisk verdi. Til klasse C hører bygninger «som i
noen grad har antikvarisk verdi (…) Klasse C er en stor
og sammensatt gruppe bygninger. Endel av bygningene
er tatt med på grunn av sin verdi som del av
bygningsmiljø.»
Kommuneplanens arealdel sier at «Planforslag (…) som
berører eksteriørverdier i bygninger i klasse A, B eller C,
(…) skal forelegges byantikvaren.»
Illustrasjonen viser et utsnitt av aktsomhetskartet
 Jarleveien 8 og Stiklestadveien 1 er satt i klasse C. Forslagsstiller ønsker å bevare Jarleveien 8 i sin
helhet. For Stiklestadveien 1 vil graden av bevaring bli vurdert, se videre omtale lenger ned.
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Veileder for byform og arkitektur, vedtatt 20.08.13
Veilederen skal være en hjelp til god fortetting og utfyller bestemmelsene i KPA om byform og arkitektur.
Den gir retningslinjer for bl.a. hvordan hovedårene kan få bymessige kvaliteter, for utforming av byrom og
forbindelser for gående og syklende, for fortetting i byomformingsområder, for byggehøyder og høyhus, for
å ta vare på antikvarisk verdifulle bygninger, samt for at energieffektive løsninger og miljøvennlige
materialer skal prioriteres.
 Jarlheimsletta-planen har som ambisjon å etterleve disse retningslinjene.

Tilgrensende arealplaner
Kommunedelplan for Nyhavna, vedtatt 16.06.2016
Planen legger til rette for en tett, urban struktur med bolig, næring, service, kulturinstitusjoner og
rekreasjonsanlegg. Dette skal skje i samspill med områdets eksisterende kultur- og krigsminner. Langs
Strandveien vil reguleringsplanen for Jarlheimsletta grense mot kommunedelplanen.
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Reguleringsplaner samt pågående planarbeid i tilliggende områder
r0550a - Strandvegen - Stiklestadvegen Jarlevegen - Lade Alle`
Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelsesdato:
21.9.1971
Dette er gjeldende reguleringsplan for
planområdet, og eksisterende arealbruk og
bebyggelse er etablert i samsvar med denne. Ny
reguleringsplan vil ta utgangspunkt i etablert
vegstruktur og noe eksisterende bebyggelse. For
øvrig antas planen å ha liten relevans for framtidig
utvikling.

r0550j - Fridheimsveien 1 og 3, Jarlvegen 10-12
Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelsesdato:
26.8.2004. Tilliggende område i nordøst er utbygd
i samsvar med planen, med kontor/
industribebyggelse og med et bolig/institusjonsbygg.

r20130048 - Jarlevegen/Ladeveien, del av Lilleby
Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelsesdato:
25.8.2016. Området er regulert til
bolig/forretning/tjenesteyting/næring. Utgraving
av tomta er igangsatt og utbygging («Lilleby
Triangel») antas nært forestående.
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r0343 - Jarleveien, Stjørdalsveien, Ladeveien og
jernbanen
Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelsesdato:
7.3.1991. Eldre reguleringsplan som stadfestet
etablert boligutbygging samt la til rette for
etablering av park/ ballplass.

r20090017 - Lillebyområdet
Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelsesdato:
26.9.2013. Områdeplan for nytt boligområde på
Lilleby. Krysset Jarleveien x Stiklestadveien inngår i
planen, samt ny vegforbindelse langs Ladebekken,
fra Strandveien og inn i Lillebyområdet. Planen
regulerer stenging av Fridheimveien mot
Jarleveien. Flere detaljreguleringsplaner er senere
vedtatt som supplerende grunnlag for utbygging
av delfelt. Flere av områdene er ferdig utbygget.

r20150036 - Strandveien 75, Lade allè 3, 9 og 9b,
Ladebekken 11 og 15
Planforslag legger til rette for boliger i blokker
med inntil åtte etasjer samt noe forretning eller
tjenesteytende virksomhet i deler av bebyggelsens
gateetasje mot Strandveien, Ladebekken og
Jarleveien. Det er lagt opp til omtrent 520 boliger.
Det reguleres en park sentralt i området. Denne vil
skape en tverrforbindelse mellom gatene Lade allé
og Ladebekken. Lade allé vil opparbeides som en
bygate. Planforslaget ble endelig vedtatt 31. mai
2018.
Igangsatt planarbeid for Reina
Planprogram for detaljregulering av Reina ble lagt
på høring i april 2018. Planen legger til rette for
boliger med innslag av handel, kultur og næring,
samt legger til rette for vegsystem og offentlige
uterom. Verneverdige bygninger tilhørende E.C.
Dahls bryggerivirksomhet og Jarleveien 4 skal
videreutvikles som bryggeri, kulturarena og
samlingssted i den nye bydelen.
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PLANGREP
En koordinert og helhetlig utvikling av bydelen

Planområdet ligger sentralt i en utviklingsakse som på sikt vil gi en sammenhengende bymessig
bebyggelsesstruktur fra Sentrum, over Nyhavna og til Ladesletta. Jarlheimsletta er angitt som eksisterende
sentrumsformål i kommuneplanens arealdel (KPA) og kommunen ønsker boligfortetting her. Et godt og
variert bomiljø skal suppleres med andre sentrumsfunksjoner.
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, flere gangforbindelser, 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.
Jarlheimsletta er imidlertid kun én av mange brikker i utviklingen i Østbyen. Gode sammenhenger må
derfor sikres på tvers av utbyggingsområdene Nyhavna (Strandveikaia, Ladehammerkaia), Reina, Nyhavna
Øvre, Lilleby Triangel, Lilleby mv. På neste side er foreslåtte prinsipper for utviklingen av disse områdene
lagt inn på et kart sammen med vedtatte prinsipper for utvikling av de omkringliggende områdene.
Illustrasjonen viser bl.a. hvordan et finmasket bygatenett kan utvikles innimellom dagens hovedgater.

Illustrasjon: Igangsatte og kommende utviklingsprosjekter i bydelen
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Eksisterende og planlagte områder i bydelen. Jarlheimsletta er her lagt inn i en illustrasjon utarbeidet av
Asplan Viak AS for Reinaplanen
For å sikre gode sammenhenger på tvers, fordeling av offentlige arealer og avklarte grensesnitt mellom
aktørene, vil kommunen v/ byplankontoret få en viktig koordinerende rolle. Byplankontoret har varslet at
de ønsker å gjennomføre en stedsanalyse med et anbefalingskart som et ledd i dette arbeidet.

Hovedgrep for tomta
Grunneier gjennomførte høsten 2017 en begrenset arkitektkonkurranse for å få fram gode og levedyktige
idéer for tomta. Med utspring i denne prosessen, legges følgende hovedgrep til grunn for det videre
planarbeidet:
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Det åpnes nye forbindelser for myke trafikanter
gjennom planområdet. Disse holdes fri for
motorisert gjennomgangstrafikk. Forbindelsene
kobles mot eksisterende og planlagte
bevegelseslinjer i den omkringliggende byveven.

Det etableres en park og et torg som omkranses
av seks bebygde kvartaler. Parken og torget skal
være åpne for både beboerne i området og for
allmennheten.
Inne i kvartalene etableres skjermete
fellesarenaer for beboerne, dvs. hager,
møteplasser, småbarnslekeplasser mv. Hvert
kvartal gis sitt «tema» og uttrykk.
Kvartalsbebyggelse er en tradisjonell og velprøvd
organisering som gir god utnyttelse og tillater en
etappevis utbygging. Den gir også beskyttelse mot
omgivelsene (trafikk, støy, inntrengere).
Kvartalsinndelingen gir mulighet for graderte
overganger mellom privat og offentlig sfære og gir
tilknytning på flere nivåer (oppgangen, bygget,
kvartalet, området, bydelen...).

«City in the eye perspective»:
Det legges til rette for utadrettet virksomhet på
gateplan i bebyggelsen langs Strandveien,
Stiklestadveien og Jarleveien.
Aktuelle funksjoner kan være servering,
dagligvare og andre forretninger, barnehage og
annen tjenesteyting (frisør, helse, trening mv),
kontorvirksomhet, kultur, bydels- og
beboeraktiviteter mv.
Med metrobusstasjon, E.C.Dahls, framtidig
gangbro til Nyhavna og aktiviteter i bygg langs
Strandveikaia kan dette bli et vitalt strøk i
bydelen.
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Verneverdig bebyggelse (dvs. Stiklestadveien 1 (ut
mot krysset med Strandveien) og Jarleveien 8)
utvikles til identitetsmarkører for området med
funksjoner som beskrevet over. For
Stiklestadveien 1 vil graden av bevaring bli
vurdert i det videre planarbeidet.

Området gis varierte boligtyper og -størrelser.
Ulike mennesker skal finne et hjem som passer
for nettopp dem.
Et sentralt grep er å konsentrere «townhouses»
rundt parken, dvs. boliger over to eller flere plan
med direkte tilgang til henholdsvis egen uteplass
på bakken eller egen takterrasse. Ønsket er å
legge til rette for gode familieboliger i en tett
urban struktur.

Det skal skapes variasjon det arkitektoniske
uttrykket, material- og fargebruk,
fasadekomposisjoner osv. for å skape gode
sanseopplevelser.
Byggehøydene varieres i samme hensikt og for å
slippe sola inn i kvartalene.
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Perspektivskisse: Utsikt nordover gjennom parken

Perspektivskisse: Parken og boligbebyggelsen, sett mot øst
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Foreløpig situasjonsplan

.
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TEMAER I DET VIDERE PLANARBEIDET - UTREDNINGSPROGRAM
Generelt om utredninger
Å utvikle en god plan krever innhenting av informasjon, analyser og omsetting av kunnskap til spesifikke
løsninger som kan nedfelles i plankart og planbestemmelser. Dette vil gjelde innenfor en rekke temaer.
Det er dessuten et krav at når planen skal på høring, skal det redegjøres for formål, hovedinnhold og
virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Fordi ikke alle
detaljer kan omtales i planbeskrivelsen (da ville den bli alt for lang!) setter man opp et utredningsprogram
med krav til metode og dokumentasjon for de enkelte temaer.
De enkelte utredningene må bli ulike. De vil bygge på ulike fagtradisjoner og skal fylle ulike funksjoner: For
eksempel vil noen først og fremst utgjøre et teknisk kunnskapsgrunnlag som benyttes videre (f.eks.
geoteknisk utredning av grunnforhold), mens andre kan gi kvalitative vurderinger av løsningsalternativer
(f.eks. avveiing av bevaringshensyn mot utbygging). For størst mulig sammenheng i planmaterialet
anbefales det likevel, så langt det passer, å redigere utredningene etter følgende disposisjon:
I
Beskrive eksisterende situasjon
II
Eventuelt definere alternativer der det er påkrevet
- Beskrive 0-alternativet (= sammenligningsgrunnlaget)
- Beskrive hovedalternativet (=planforslagets løsninger innenfor dette temaet)
- Eventuelt beskrive andre alternativer
III
Vurdere virkningene av alle alternativer
IV
Trekke konklusjoner. Anbefale løsninger og/eller avbøtende tiltak og/eller planbestemmelser mv.
Eventuelt foreslå videre undersøkelser.

Natur og landskap
Naturverdier/naturmangfold
Pga. av tidligere og nåværende virksomheter, er det svært små naturverdier i planområdet i dag.
Kommunens kartløsning viser ingen viktige naturtyper eller forekomst av vilt.
 Det må likevel gjøres en obligatorisk vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
 Ved fjerning av eksisterende vegetasjon, må det kartlegges om det finnes svartlistede arter som
krever spesiell håndtering. Det må vurderes om dette skal tas inn i reguleringsbestemmelsene.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

(x)
x

Metode/ form

Skriftlig redegjørelse
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Landskap
Landskapet forstås her med to innfallsvinkler: Det naturgitte landskapets geologi/ topografi og det
menneskeskapte bylandskapet som inkluderer bygninger, fyllinger, veier, utgravinger osv i tillegg.
Det er et mål at det naturgitte landskapet, spesielt Ladehammeren, forblir lesbart i bystrukturen.
Det er også et mål at viktige siktlinjer i bylandskapet bevares, f.eks. mot Lade kirke og havnebassenget. Det
er imidlertid ingenting som tyder på at disse endres.
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 Endrete utsiktsforhold for beboerne i Lade allé og Jarlsborgveien må dokumenteres. Det samme
gjelder for eksisterende boliger i Gardermoens gate og prosjekterte boliger langs Ladebekken
(Nyhavna Øvre) og Jarleveien.
 Effekten av endret byggelinje mot Strandveien må dokumenteres mht Ladehammerens synlighet og
Strandveiens gatepreg

Ladehammeren sett fra Strandveien; i venstre bilde er standpunkt foran ECDahls, i høyre bilde i krysset med
Stiklestadveien.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x

Metode/ form

Kartillustrasjoner/ 3D-modell/ snitt; framstilling av eksisterende
topografi, eksisterende bylandskap, framtidig bylandskap
Volumperspektiver/ fotomontasjer; framstilling av fjernvirkninger
(før/etter)
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Forholdet til bydelen
Jarlheimsletta er kun ett av flere områder under utvikling i Østbyen.
Målet for bydelen er gode sammenhenger på tvers av nye og eksisterende områder (Nyhavna, Reina,
Ladebekken (Nyhavna Øvre), Ladehammeren, Lilleby, Lademoen mv.)
Et finmasket bygatenett skal utvikles innimellom dagens hovedgater med flere og bedre gangforbindelser
som skal koble seg på og forsterke bystrukturen.
Det må gjøres registreringer av
 eksisterende og planlagte friområder, turveger, idrettsanlegg, parker, nærmiljøanlegg, lekeplasser
 eksisterende og planlagte forretninger, bevertning, kulturtilbud og offentlig og privat tjenesteyting
 eksisterende og planlagt grønnstruktur av overordnet/ tverrgående karakter
 Planbeskrivelsen må redegjøre for forholdet til KPA, KDP Nyhavna, til planarbeidet på Reina og
andre tilliggende planer.
Det må vurderes:
 hvordan nye og eksisterende byrom og rekreasjonsarealer (torg, parker, nærmiljøanlegg,
lekeplasser etc.) blir fordelt i bystrukturen.
 hvordan forretninger, bevertning, kulturtilbud og offentlig og privat tjenesteyting blir fordelt.
 om det kan etableres ny overordnet/ sammenhengende grønnstruktur i form av gatebeplantning
langs hovedårene.
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 om foreslåtte forbindelser (ref. Plangrep) vil fungere etter intensjonen, jfr. Tilrettelegging for
gående og syklende

Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
(x)

x

Metode/ form

Illustrasjoner / diagrammer som viser eksisterende og framtidige
romlige og funksjonelle sammenhenger (og fordeling) i bydelen
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse).

Grønnstruktur og rekreasjonsområder.
Torg, park og gårdshager.
Det skal etableres en park som skal være tilgjengelig for allmennheten sentralt i planområdet. Det skal ikke
etableres parkering under parken.
Det skal også etableres et torg i tilknytning til Stiklestadveien 1.
I de enkelte kvartalene skal det etableres gårdshager felles for beboerne.
Det er et mål at park, torg og gårdshager skal stimulere til lek, samvær og ulike aktiviteter, og at det
etableres en positiv sosial kontroll, der også mennesker utenfra føler seg velkomne.
Det er også et mål at parken skal øke andelen grønnstruktur og bidra til et større biologisk mangfold.
Det må vurderes
 hvilke funksjoner/ program som skal etableres i utearealene og hvem tilbudene skal rettes mot
 hvordan varierte lekeområder for ulike alderstrinn kan fordeles mellom park, torg og gårdshagene.
 om nærmiljøanlegg skal etableres (og i tilfelle i hvilken form).
 hvordan utformingen av uteareal (og bebyggelse) kan gi et avklart og gradert forhold mellom
privatsfære, fellessfære og offentlig sfære.
 om det er behov for at (deler av) parken eller torget skal reguleres som offentlig areal.
 hvordan de delene av parken og planområdet som skal være offentlig tilgjengelig kan gis tydelig og
inviterende adkomst (og knyttes sammen med grøntområder og offentlige områder omkring).
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x
x

Metode/ form

Illustrasjonsplan
Sol- og skyggediagrammer
Uteromsregnskap
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Uterom for bolig. Lokalklima, sol og skygge.
Jarlheimsetta tilhører «Midtbyen og indre sone» iht. dagens bestemmelser i KPA, med krav om minst 30m2
uterom per boenhet eller per 100 m2 BRA boligformål. Minst halvparten av uterommet skal anlegges på
terrengnivå og opparbeides som felles leke- og oppholdsareal.
Arealer som avstås til offentlig tilgjengelig torg og park, gitt at de ellers er egnet, skal regnes med som
uterom for bolig.
 Retningslinjene gitt i kommunens uteromsveileder (vedlegg 16 til KPA 2012-24) må legges til grunn
for utforming av uterom.
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 Det må lages et uteromsregnskap i samsvar med KPA og veilederen.
 Det må lages sol- og skyggediagrammer som viser sol på uterom på gitte tidspunkter i samsvar med
veilederen. Det bør også vises sol på fasader / private balkonger.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x
x

Metode/ form

Illustrasjonsplan
Sol- og skyggediagrammer
Uteromsregnskap
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Stedets karakter, byform og estetikk
Funksjonsblanding, opplevelseskvaliteter.
Det er et mål å etablere et byområde med funksjonsblanding og et urbant preg, og at det skal bli attraktivt
å vandre forbi planområdet, på veien fra Solsiden til Ladehammeren og Lilleby.
Første etasje i bygg langs Strandveien og Stiklestadveien skal derfor i hovedsak ha utadrettet virksomhet, i
form av forretninger, bevertning (kafé/ restaurant), tjenesteytende virksomheter, eventuelt
kulturvirksomheter og kontor eller annen næring.
 Det må vurderes hvordan dette skal formaliseres i planen med egnete reguleringsbestemmelser og
–formål.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x

Metode/ form

Illustrasjonsplan
Fasadeoppriss
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Bebyggelsesstruktur. Bebyggelsens karakter og skala.
Kvartalsstruktur skal være et hovedgrep for området, som beskrevet og illustrert under Plangrep.
Det er et viktig mål at bebyggelse og uterom legger til rette for et positivt samspill mellom beboere,
næringsdrivende, besøkende og andre brukere av området
 Det må derfor vurderes hvordan utformingen av bebyggelse (og uteareal) kan gi et avklart og
gradert forhold mellom privatsfære, fellessfære og offentlig sfære.
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Et eksempel på hvordan trapp/ høydesprang i
overgangen mellom privat terrasse og offentlig gangvei
skaper en såkalt halvprivat sone

Det er et mål å etablere gode romlige proporsjoner utendørs (=forholdet mellom volumoppbygging,
byggehøyder, avstander) samt gode sol- og utsiktsforhold for boligene.
Det er et mål å etablere attraktive gaterom og gi området en urban karakter. Lange, monotone fasader bør
unngås.
Kommunen har et generelt mål om mer bruk av tre i byggeprosjekter (prosjektet Trebyen Trondheim).
Det må derfor vurderes
 hva som er akseptabel byggehøyde.
 hvordan høydene kan variere og hvordan fasadene kan gis en oppdeling med med variasjon i
detaljering, materialer og fargebruk.
 hvor og hvordan tre kan inngå som byggemateriale.
 hvordan dette kan formaliseres i planen med egnete reguleringsbestemmelser.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x
x

Metode/ form

Illustrasjonsplan
Sol- og skyggediagrammer.
Fasadeoppriss, snitt, volumperspektiver (nærvirkning)
VR-modell?
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Kulturminner og kulturmiljø. Verneverdig bebyggelse
Det er et mål at bygninger med antikvarisk verdi skal bli identitetsmarkører og ressurser for området. Dette
gjelder to bygg: Stiklestadveien 1 (ut mot krysset med Strandveien) og Jarleveien 8 (mot Lilleby).
Bygningene har klasse C (antikvarisk verdi) i Aktsomhetskart for kulturminner.
Jarleveien 8, opprinnelig administrasjonsbygg for Trondhjems Gasverk og bygget ca. 1915, skal bevares og
innarbeides i planen.
For Stiklestadveien 1 må graden av bevaring avklares. Bygget ligger mot hjørnet Stiklestadveien/
Strandveien som blir et viktig punkt for hele området og må løses på en god måte.
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Anlegget ble reist som Vinmonopolets hovedanlegg i Trondheim. Byantikvaren har vurdert at
bygningsmassen «fremstår, tross flere endringer, fremdeles som et godt lesbart eksempel på
mellomkrigstidens industriarkitektur. Nær hele hovedstrukturen i det opprinnelige anlegget er fremdeles er
på plass, og det utgjør en viktig brikke i førkrigsfunksjonalismen i Trondheim. Byantikvarens vurdering er
derfor at hele den bevarte delen av Vinmonopolets anlegg fra omkring 1940 må forutsettes bevart. Videre
planlegging anbefales derfor med dette som utgangspunkt.»
Forslagsstiller har på sin side et ønske om delvis riving og ombygging, da bygningsmassen ikke uten videre
er godt egnet for andre formål, blant annet grunnet lite dagslys og et betydelig behov for oppgradering.
I sin nåværende form gjør bygget det vanskelig å etablere byggelinje langs Strandveien og nye Ladebekken.
Det må avveies mellom en konserverende tilnærming og løsninger som viser varierende grad av omforming
med fokus på bl.a. rom for flere funksjoner samt gatehjørnets signaleffekt mot omgivelsene og
identitetsskapende virkning for området.
 Det må derfor vurderes minst to alternative løsninger. Nullalternativet vil være at alle
bevaringsverdige deler av Stiklestadveien 1 får bestå, i tråd med notat fra byantikvaren. Øvrige
alternativer vil vise grader av ombygging og omforming.
 Det skal gjennomføres arbeidsmøter med byplankontoret og byantikvaren om temaet i
planprosessen.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

Metode/ form

Ulike alternativer vises med:
Situasjonsplan / Illustrasjonsplan

x
x
x
x

Fasadeoppriss, evt. snitt og volumperspektiver
Typiske etasjeplaner som viser mulig bruk
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)
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Boligstruktur
Det er et mål å etablere et område som
- er godt tilrettelagt for ulike livssituasjoner og alder, herunder enslige, barnefamilier og eldre
- som har ulike boligtyper og størrelser.
- bidrar til en variert boligstruktur som øker andelen urbane familieboliger i Trondheim.
Det må derfor vurderes
 hvordan «townhouses» med familieboliger kan etableres mot parken. Dette er boliger over to eller
flere plan med direkte tilgang til henholdsvis egen forhage på bakken eller egen takterrasse, jfr.
Plangrep.
 hvordan andre boligtyper og størrelser kan fordeles i området og i bebyggelsen, fra små leiligheter
til store leiligheter som også kan ha en utleiedel.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x

Metode/ form

Illustrasjonsplan, oversikt over boligtyper
Tabelloppsett med boligtypefordeling og arealer
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Folkehelse
KPA § 8.1: Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse.
Virkemidler for å fremme folkehelsen kan blant annet være universell utforming, miljøfaktorer (støy
og luftkvalitet), andre helsefremmende faktorer (tilgang til grøntarealer, tilrettelegging for fysisk
aktivitet, solforhold), kriminalitets- og ulykkesforebygging og tiltak for å utjevne sosiale
helseforskjeller, som sosiale møteplasser.
Jarlheimsletta-planen har som mål å bidra til bedre folkehelse gjennom gode uteoppholdsarealer,
møtesteder samt tilrettelegging for sykkel og gange
 Folkehelse er et sektorovergripende tema og anses å bli tilstrekkelig utredet via andre temaer
herunder støy, luftkvalitet, rekreasjonsområder, trafikkforhold mv.
Støy
Kommunens kartløsning viser at det er trafikkstøy i
Strandveien, Stiklestadveien og Jarleveien i dag.
KPA 2012-24 har premissgivende bestemmelser for
maksimale støyverdier og avbøtende tiltak (§ 21).
Det er et mål å unngå utstrakt bruk av svalganger og
innglassede balkonger
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 Framtidig støysituasjon for boligene må utredes basert på framskrevne trafikktall, inklusive
eventuell støy fra jernbanetrafikk/ havneaktivitet, iht. statlig Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442).
 Det må vurderes hvilke hus- og leilighetstyper, fasadeløsninger mv. som ivaretar bestemmelser,
mål og retningslinjer best mulig.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

Metode/ form

Støyutredning med tilhørende kart med støynivå på uteareal og fasade
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Luftkvalitet
KPA 2012-24 har premissgivende bestemmelser for luftkvalitet (§ 22).
 Framtidig luftkvalitet i området må utredes iht. statlig Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging (T-1520).
 Det må eventuelt anbefales avbøtende tiltak dersom det viser seg at luftkvaliteten er kritisk.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

Metode/ form

Luftkvalitetsutredning med tilhørende spredningskart
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Trafikkforhold
Trafikksystem
Det framtidige trafikksystemet i området, herunder de enkelte gatenes roller, må avklares så langt det er
mulig. Følgende må derfor gjennomgås og vurderes:
 metrobuss (trasévalg på kort og lang sikt, hvor det skal etableres kollektivfelt og stasjoner)
 annen gjennomgangstrafikk i Jarleveien, Strandveien og Stiklestadveien
 biladkomst til Jarlheimsletta (for beboere, besøkende, næringstrafikk mv)
 adkomst til naboområder (Lillebyområdet, Nyhavna Øvre mv).
 Det må gjennomføres en trafikknettanalyse
 Trafikktall (ÅDT) må beregnes
 Det må beregnes kapasitet i de viktigste gatekryssene.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x

x

Metode/ form

Skriftlig redegjørelse for metode, forutsetninger, beregningsresultater,
konklusjoner etc.
Kartframstilling / diagrammer (trafikksystem, kapasitet i kryss)
Tabell-framstilling (ÅDT)
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)
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Metrobusstrasé og -stasjoner
Det skal legges til rette for metrobusstrase og stasjoner i samråd med plan for metrobuss. Med forbehold
om konklusjonen i den pågående utredningen, vil metrobusslinje 2 sannsynligvis gå via Nyhavna,
Strandveien og Stiklestadveien.
 Det skal derfor reguleres metrobusstasjon (holdeplass) med lengde 40 meter på begge sider av gata
nederst i Stiklestadveien. Dimensjoner mv hentes fra metrobussens prosjekteringsanvisninger.
Detaljert plassering må avklares i planarbeidet.
 Metrobussens føringer for framkommelighet (kollektivfelt, svingradius etc.) skal hensyntas i
gateutformingen (ref Gateutforming. Designprogram).
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport
x

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

(x)
x

x

Metode/ form

Skriftlig redegjørelse
Illustrasjonsplan skal vise metrobusstasjon
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Tilrettelegging for gående og syklende
Målet er at det skal være lett, og føles trygt, å bevege seg i og gjennom planområdet.
Planen skal derfor legge opp til et finmasket internt gatenett.
Skolevei til barne- og ungdomsskole skal være trafikksikker.
Sykkelparkeringsplasser skal prioriteres. Overdekket sykkelparkering skal tilstrebes.
 Krysningspunktene med hovedårene (Jarleveien, Stiklestadveien, Strandveien) må løses funksjonelt
og trafikksikkert.
 Sykkelvei med fortau i Strandveien, på østsiden, må inkluderes i planen forbi planområdet.
 Gang- og sykkelveg fra Stjørdalsvegen videreføres langs Stiklestadveien, på sørsiden. Det må
avklares om denne skal tas inn i Jarlheimsletta-planen eller reguleres i Reina-planen.
 Det må settes av plasser til bysykkelparkering, fortrinnsvis nær hjørnet Strandveien/ Stiklestadveien
 Ordinære sykkelparkeringsplasser må fordeles mellom kjeller med tilrettelagt adkomst og
oppstilling på bakkeplan, fortrinnsvis nær hovedinngang.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport
x

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

(x)

x
x

x

Metode/ form

Skriftlig redegjørelse inkl. trafikksikkerhetsvurderinger/ -analyse
Kartframstilling / diagrammer (gånett, sykkelnett)
Illustrasjonsplan skal vise areal for gående, syklende, sykkelparkering
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Gateutforming. Designprogram.
Ettersom det her planlegges en sentrumsbydel, skal hovedårene Strandveien, Stiklestadveien og Jarleveien
utformes som bygater, ikke veger.
Også de interne gatene i planområdet bør få en bymessig utforming og et offentlig preg.
 Det må lages et designprogram for gateutforming. Dette bør utvikles sammen med Reinaområdet.
 Gatetverrsnitt og gatekryss må reguleres på grunnlag av designprogrammet og i samsvar med
framtidig trafikksituasjon. Veggeometrien bør «strammes opp» i forhold til dagens situasjon.
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Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

x

(x)

X

(x)

x

(x)

Planbeskrivelse

x

x

Metode/ form

Skriftlig redegjørelse
Katalog med referansebilder, oppriss, planskisser, gatesnitt e.l. av
generelle prinsipper/ løsninger (=Designprogram)
Plantegninger, evt. gatesnitt, evt. oppriss av spesifikke løsninger på
aktuelle strekninger og kryss.
Illustrasjonsplan
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Varelevering og nyttetrafikk
Det skal tilrettelegges for minst mulig bilkjøring inne i området, men det må samtidig sikres kjøreadkomst
for noen formål.
Følgende må derfor løses og dokumenteres i planmaterialet:
 Utrykningskjøretøy (ambulanse) skal ha adkomst til alle hovedinnganger
 Brannvesenet skal ha nødvendig tilgang med sine kjøretøy og sitt redningsmateriell
 Boligene skal ha tilgjengelig gjesteparkering for hjemmehjelp/hjemmesykepleie etc. og
oppstillingsplass for flyttebil, HC-taxi osv.
 Det skal tilrettelegges for varelevering og avfallshenting for næring, barnehage og boliger.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x

x

Metode/ form

Kjøreadkomst for ulike formål vises i illustrasjonsplanen evt. på egen
illustrasjon
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Parkeringsdekning
Planen skal bidra til lav bilturproduksjon fra området og oppfyllelse av 0-vekstmålet i bymiljøavtalen. Det
skal derfor være lav parkeringsdekning i planområdet. Det ligger godt til rette for dette ettersom det blir
god kollektivdekning og gode muligheter for å gå og sykle. Jarlheimsetta ligger i indre sone iht. dagens
bestemmelser i KPA, med krav om min 0,5 p-plaser per boenhet (eller per 70 m2 BRA).
 Det må vurderes om det skal settes maksimumskrav til parkeringsdekning (ikke minimumskrav som
i dagens KPA) og hvor lavt kravet kan settes.
 Det må vurderes hvordan planen kan legge til rette for etablering av bildelingsordning i området,
f.eks. ved etablering av egne p-plasser for dette formålet.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x

x

Metode/ form

Parkeringsplan
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)
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Sosial infrastruktur
Barnehage og helse- og velferdssenter (HVS)
Ref. Plan for areal til offentlige tjenester
 Det vil bli behov for barnehage i planområdet. Størrelse må avklares i en tidlig fase av
planprosessen.
 Behov for HVS må sees i sammenheng med tilgrensende planområder og må avklares i tidlig fase av
planprosessen
Utredning og dokumentasjon:
Møtereferat

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x
x

Metode/ form

Samrådsmøte(r) med kommunen for behovsavklaring
Lokaliseringsvurderinger på situasjonsplan
Illustrasjonsplan skal vise løsningene som fremmes i planen
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Skole
 Skoletomt skal ikke utredes i planområdet eller som del av planarbeidet.
 Skolekapasiteten i området må avklares.
Utredning og dokumentasjon:
Møtereferat

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

Metode/ form

Samrådsmøte(r) med kommunen
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Teknisk infrastruktur
VA-plan, overvannsløsninger
Det er et mål å utnytte overvann til positive tiltak i området, f.eks. etablering av regnbed.
KPA § 16.2: I arealplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og
overvannshåndtering samordnes. Overvann skal i den grad det er mulig tilbakeføres til grunnen og til
vegetasjon nærmest mulig kilden.
KPA § 17.1 Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad bevares. Der det er behov skal det
avsettes areal for nye flomveier.
KPA § 17.2 Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås.
Det må gjøres
 kapasitetsvurderinger for vann, slokkevann, avløp og beskrivelse av framtidige løsninger
 beskrivelse av overvannshåndtering og flomveier
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Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x

x

Metode/ form

VA-utredning.
Overordnet VA-plan
Illustrasjonsplan skal eventuelt vise eksempler på åpen
overvannshåndtering
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Energibehov. Eventuell alternativ energiforsyning.
I planarbeidet vil det vurderes om deler av Jarlheimsletta skal bli et forbildeområde for energi- og
klimavennlige bygg og bydeler.
Behovet for tilført energi til området skal beskrives.
 Det må beregnes energibehov til oppvarming, evt kjøling og andre driftsformål
 Fordeling mellom fjernvarme, elektrisitetsforsyning og eventuelle alternative energikilder
(bioenergi, varmepumper mv.) må beskrives.
 Dersom alternative energikilder (bioenergi, varmepumper mv.) skal benyttes, må løsningene
beskrives.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

Metode/ form

Skriftlig redegjørelse med beregninger og beskrivelse
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Fjernvarme
Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og bebyggelsen skal derfor tilknyttes
fjernvarmenettet, jfr. KPA § 20.1
 Det må vurderes og beskrives hvordan tilknytning skal foregå
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

Metode/ form

Kartillustrasjon over planlagt nett, evt innlagt i overordnet VA-plan
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

El.forsyning, høyspentnett
Det må vurderes
 hvordan området skal forsynes med elektrisitet,
 behov for trafo,
 evt behov for omlegging av eksisterende høyspentanlegg.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

Metode/ form

Kartillustrasjon over planlagt hovednett,
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)
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Renovasjon
Antall boliger (opp mot 1000 stk.) utløser krav om stasjonært avfallssug iht. KPA.
Næringsavfall skal løses innendørs iht. KPA.
 Plassering av terminal (med tilhørende trafikkareal) må vurderes og avklares sammen med
tilliggende områder.
 Det må også settes av areal til håndtering av andre avfallsfraksjoner.
 Tilgang for renovasjonsbil må beskrives, jfr. Varelevering og nyttetrafikk.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x

x

Metode/ form

Kartillustrasjon over planlagt hovednett avfallsuganlegg
Illustrasjonsplan skal vise mulig plassering av nedkastpunkter
Kjøreadkomst for renovasjon vises i illustrasjonsplanen evt. på egen
illustrasjon
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Grunnforhold
Skredsikkerhet og bebyggbarhet
Grunnprøver viser kvikkleire på naboeiendom. Det gikk et større ras langs Ladebekken på 1940-tallet.
Det må gjøres rede for
 skredsikkerhet (kvikkleireskred, jordskred)
 bebyggbarhet (geoteknikk, fundamentering av bygg)
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

Metode/ form

Skriftlig redegjørelse med beregninger og beskrivelse
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Forurenset grunn
KPA § 19.1: Alle tiltak skal planlegges og gjennomføres slik at forurensing fra grunnen ikke kan føre til
helse- eller miljøskade.
I områder der det er mistanke om forurenset grunn, skal det utarbeides og godkjennes tiltaksplan jfr
forurensningsforskriftens kap.2.
Det må derfor vurderes og gjøres rede for
 kjent/ potensielt omfang
 tiltak som vil bringe forurensningsnivået til
samsvar med planlagt arealbruk
 hvordan forurensete masser skal håndteres

Kommunens kartløsning viser at det forekommer
forurenset grunn på Jarlheimsletta.
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Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

Metode/ form

Skriftlig redegjørelse
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Gjennomføring
Det må kunne gjennomføres trinnvis utbygging av området.
Anleggsperioden skal medføre minst mulig ulemper og risiko for omgivelsene.
Det må derfor vurderes og beskrives
 hvordan trinnvis utbygging kan foregå (riving, bygging, sikring av uteoppholdsareal)
 mulige adkomstveier for anleggstrafikk.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x

x

Metode/ form

Kartillustrasjoner/ diagrammer over byggetrinn og mulige
adkomstveier for anleggstrafikk
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Partsinteresser
Barns interesser
Retningslinjene til KPA § 6.1: Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. De skal få
uttale seg om utformingen av felles uterom og lekeplasser. Barnetråkk og uttalelser fra elevråd og
ungdommens bystyre skal brukes som dokumentasjon i saker som angår barn og unge.
Barn har ingen tilbud i området i dag (med unntak av «Leos Lekeland» som er et innendørs kommersielt
tilbud som drives i leide lokaler. Utearealene har historisk vært uegnete for barn og lite tilgjengelige. Det
anses derfor ikke nødvendig å gjennomføre barnetråkk for området som grunnlag for planarbeidet.
 Det må vurderes hvilke tilbud for barn og unge som kan etableres i parken på Jarlheimsletta og i de
øvrige utearealene
 Barn og unges medvirkning skal skje i workshops organisert i samarbeid med barnas representant
og elevrådene ved Lilleby skole og Lade skole.
 (Areal til barnehage, trygg skolevei, beskyttelse mot forurensning mv berører også barns interesser.
Disse dekkes i øvrige utredninger.)
Utredning og dokumentasjon:
Møtereferat

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x
x

Metode/ form

Samrådsmøte(r) med barn i nærmiljøet
Illustrasjonsplan skal vise løsningene som fremmes i planen
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)
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Kultur- og næringsinteresser
 Kultur- og næringsinteresser vil bli informert og involvert via åpne informasjonsmøter og offentlig
høring. Parter som ønsker særmøter, oppfordres til å ta kontakt med forslagsstiller.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport/
Møtereferat

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

(x)
x

Metode/ form

Samrådsmøte(r)
Gjennomgang av merknader og høringsinnspill
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Kommunale interesser
En liten del av planområdet mot hjørnet av Strandveien x Ladebekken er eid av Trondheim kommune og
Trondheim havn. Det må inngås en avtale som sikrer at planen kan gjennomføres her. Dette anses som et
privatrettslig forhold som ikke utredes som del av planarbeidet
For kommunen vil eventuell regulering av parken til offentlig areal medføre driftsutgifter. Det samme
gjelder offentlig vegareal.
Det forutsettes at det inngås utbyggingsavtale om etablering og overdragelse av teknisk infrastruktur.
Øvrige kommunale interesser (HVS, skole, barnehage, nærmiljøanlegg, boligstruktur mv) er omtalt annet
sted.

Utredning og dokumentasjon:
Møtereferat

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse
x

Metode/ form

Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Risiko eller sårbarhet
Havstigning
Kommunens kartløsning viser at deler av tomta ligger i bestemmelsesområde havstigning i
kommuneplanens arealdel.
 Det må derfor utredes hvilken risiko dette utgjør (hyppighet/sannsynlighet og potensielt
skadeomfang) og hvilke avbøtende tiltak som må treffes.
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

Metode/ form

Skriftlig redegjørelse
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

ROS-analyse
Målet med ROS-analysen er å dokumentere at planen ivaretar hensynet til befolkningens sikkerhet og
trygghet.
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 I analysen vurderes risiko og sårbarhet som kan oppstå som følge av endret arealbruk, samt
vurderes hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket.
 Det skal vurderes om/ beskrives hvordan planen sikrer gjennomføring av tilstrekkelige avbøtende
tiltak.
 Forhold med størst behov for risikoavklaring er havstigning og rasfare (ref. Skredsikkerhet og
bebyggbarhet).
Utredning og dokumentasjon:
Egen
rapport

Illustrasjonsvedlegg

Planbeskrivelse

x
x

Metode/ form

ROS-analyse i henhold til DSB sin veileder fra 2017:
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».
Oppsummering/ sammendrag (kortfattet skriftlig redegjørelse)

Hovedproblemstillinger, oppsummert
Gjennomgangen over viser etter forslagsstillers mening at de viktigste utfordringene knytter seg til
følgende forhold:
Teknisk og økonomisk gjennomførbarhet
Utbyggingen av området fordrer at man finner løsninger på tekniske utfordringer. Det er derfor vesentlig å
tidlig kartlegge
- Geotekniske forhold (mulig kvikkleire),
- Behovet for bortkjøring og opprenskning av forurenset grunn
- Behovet for oppgradering av teknisk infrastruktur, herunder vann- og avløpsledninger
Offentlige behov
Per i dag er det ikke endelig avklart hvor stort behovet er til areal for offentlige formål, herunder
barnehage, helse- og velferdssenter og evt. offentlig park. Dette punktet må avklares gjennom et arbeid
som ser på flere av utbyggingsområdene under ett (Nyhavna, Reina og Jarlheimsletta)
Trafikk
Det vil også i framtiden være gjennomgangstrafikk i Jarleveien, Stiklestadveien og Strandveien, inklusive
busstrafikk og tungtrafikk. Følgende temaer må derfor følges opp i utredninger og planarbeid:
- Trafikksikkerhet
- Framkommelighet
- Avkjørsler
- Trafikkstøy og støv
Stiklestadveien 1: Bevaring eller transformasjon?
I Trondheim kommunes aktsomhetskart for kulturminner er bygningen klassifisert som verneklasse C. I
planprosessen skal bygningens verdi belyses. Det skal avgjøres i hvor stor grad denne bygningen kan
transformeres. Vurdering av gateutforming og byrom omkring bygningen vil inngå i denne undersøkelsen
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MÅL OG PREMISSER
Under er mål og premisser for planarbeidet oppsummert. Disse er basert på gjennomgangen over av
overordnete rammer, de foreslåtte plangrepene og oppgaver/ utfordringer i det videre arbeidet.

Samfunnsmål
-

Bidra til at Trondheim fortsetter å være en spennende, sunn og trygg by.
Bidra til at kommunen oppfyller 0-vekstmålet i bymiljøavtalen ved tilrettelegging for gange, sykkel og
kollektivtrafikk.
Bidra til redusert miljø- og klimabelastning gjennom fortetting, miljøvennlig byggeri og
bilbruksbegrensende tiltak som bildeling og lav p-dekning.
Bidra til bedre folkehelse gjennom gode uteoppholdsarealer, møtesteder samt tilrettelegging for sykkel
og gange.
Bidra til en variert boligstruktur og øke andelen urbane familieboliger.

Mål for Jarlheimsletta
Forslagsstiller ønsker å etablere et område:
- som er attraktivt og levende!
- som er godt integrert i bydelen
- med velfungerende og varige bygninger og byrom
- med vakker arkitektur og beplantning
- med positiv sosial kontroll, der også mennesker utenfra føler seg velkomne
- med urbant preg, dvs et område
o som er tett utbygd
o som har funksjonsblanding, dvs både boliger, forretninger, barnehage, serveringssteder og
andre tjenestetilbud
o som har tydelige skiller mellom private arealer, fellesarealer og arealer som er tilgjengelige for
allmennheten
- som er godt tilrettelagt for barn, unge og deres familier
- med ulike boligtyper og størrelser
- med park, torg og gårdshager som stimulerer til lek, samvær og ulike aktiviteter f.eks. mosjon og urban
dyrking.
- med et finmasket nett av tverrforbindelser som er lette å bruke, har et offentlig preg og der gående har
prioritet.
- der Stiklestadveien 1 (ut mot krysset med Strandveien) og Jarleveien 8 (mot Lilleby) er
identitetsmarkører og ressurser for området
- der det er lett å leve uten å bruke bil i hverdagen
- med miljøvennlige og klimasmarte løsninger, blant annet grønne tak, åpne overvannsløsninger, bruk av
tre som byggemateriale, fokus på sykkel og bildeling
- med varierte fasader som er gitt en menneskelig skala og vertikal rytme
- der bygningsmassen er tilpasset terrenget slik at man unngår at parkeringskjellere eksponeres mot
gater og byrom
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Premisser i planarbeidet
Følgende foreslås som faste premisser for det videre planarbeidet:
- Universell utforming skal ligge til grunn for organisering og hovedløsning. Det vil si at det skal være lett
å bevege seg fra offentlig gate til privat areal.
- Kvartalsstruktur skal være et hovedgrep for området
- Det skal etableres en park som skal være tilgjengelig for allmennheten sentralt i planområdet. Det skal
ikke etableres parkering under parken.
- Det skal etableres flere og bedre gangforbindelser som skal koble seg på, og forsterke den
omkringliggende bystrukturen.
- Det skal planlegges for gater, ikke veier.
- Det skal legges til rette for metrobusstrase og stasjoner i samråd med plan for metrobuss.
- Første etasje i bygg langs Strandveien og Stiklestadveien skal i hovedsak ha utadrettet virksomhet.
- Jarleveien 8 skal bevares og innarbeides i planen
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OM REGULERINGSPLAN OG -PROSESS
Reguleringsprosessen. Informasjon og medvirkning.
Generell informasjon
I Trondheim er det bystyret som endelig vedtar reguleringsplaner. Forut for sluttbehandlingen går
planarbeidet gjennom en prosess som skal sikre medvirkning og innflytelse for berørte, publikum,
sektormyndigheter, fagmiljøer, interesseorganisasjoner og folkevalgte:
-

-

-

-

Informasjons- og samrådsmøter avholdes under utarbeidelse av planforslaget: Dette er gjerne både
møter med direkte berørte parter (naboer, grunneiere og andre) og møter med sektoretater og organisasjoner (kommunale etater, fylkeskommune, fylkesmann, vegvesenet, politiet osv). Det
avholdes gjerne også informasjonsmøter som er åpne for alle.
1.gangsbehandling av planforslaget i Bygningsrådet: Når tiltakshaver/ forslagsstiller har sendt et
komplett planforslag inn til kommunen, gir byplankontoret sin innstilling til Bygningsrådet som vedtar
(eller avslår) at forslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Høring og offentlig ettersyn av planforslaget: Det komplette planforslaget gjøres tilgjengelig i minst seks
uker slik at både offentlige etater, organisasjoner og private kan komme med uttalelser og merknader.
Det avholdes ofte et åpent informasjonsmøte også i denne perioden.
Sluttbehandling av planforslaget: Etter at merknadene er oppsummert og planforslaget eventuelt er
endret som følge av disse innspillene, sendes det på nytt til politisk behandling. Først til bygningsrådet
som gir sin innstilling til bystyret, deretter til byutviklingskomiteen som forhåndsbehandler saken og gir
sin innstilling, før saken til slutt behandles av bystyret. Bystyret vedtar planforslaget, men kan også
avvise saken eller vedta endringer. Dersom endringene er omfattende, må saken legges ut på nytt
offentlig ettersyn.

Når planarbeidet er underlagt krav om konsekvensutredning og planprogram, så skal også planprogrammet
legges ut til høring og offentlig ettersyn. Deretter vil det normalt bli stadfestet av bygningsrådet.
Se også: https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/medvirkningplan/
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Om planprosessen for Jarlheimsletta
Planprosessen skal følge vanlig saksgang med endelig vedtak i bystyret.
Samråd vil bli avholdt med direkte berørte parter, men også med beboerforeninger o.l. i nærområdet.
Andre aktuelle samrådsmøter avtales underveis i planprosessen, i samarbeid med byplankontoret. I
forbindelse med høring av planforslaget vil det avholdes et offentlig informasjonsmøte.

Reguleringsplanens dokumenter
Generell informasjon
Et reguleringsplanforslag består som et minimum av et plankart og et sett juridisk bindende
reguleringsbestemmelser samt en planbeskrivelse som gjør rede for innhold, bakgrunn og virkninger. Det er
plan- og bygningsloven som definerer hva slags bestemmelser man kan gi for bruk og utforming av arealene
innenfor planområdet. Planforslaget følges også av illustrasjoner som for folk flest gir et bedre bilde av
hvordan planområdet kan tenkes å se ut når tiltakene som hjemles i planen er ferdigstilt. I tillegg vil det
ligge ved fagutredninger av spesielle temaer, jfr. utredningsprogrammet i forrige kapitel.
Plandokumentene, oppsummert for Jarlheimsletta
- Planprogram
- Reguleringsplankart
- Reguleringsbestemmelser
- Planbeskrivelse
- Supplerende tegninger og illustrasjoner
- Supplerende temautredninger med vurdering av planens virkninger (konsekvenser)
- Designmal for gater og byrom

Foreløpig framdriftsplan for reguleringsplanprosessen
September 2018:
Høsten 2018:
Våren 2019:
Høsten 2019:

Planprogrammet stadfestes i bygningsrådet
Samrådsmøter, utarbeiding av planforslag
Førstegangsbehandling av planforslaget
Planvedtak i bystyret

Foreløpig fremdriftsplan for utbygging
Per juli 2018 har forslagsstiller som mål at første byggetrinn står innflyttingsklart vinteren 2021. De første
anleggsarbeidene vil i så fall starte opp høsten 2019.
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