
MØTEREFERAT - Nr. 6/2022

Møtet gjelder Rådet for byarkitektur

Møte nr. 6 - 2022

Møtetidspunkt 21.06.2022, 12:00 - 15:00

Sted Møterom Piano - Kjøpmannsgata 38

Deltakere Rådsmedlemmer:
Torgeir Rønning,
Fredrik Shetelig (vara),
Michelle Wright,
Lisbeth Haug,
Ragnhild Snustad,

Møteleder: Are Risto Øyasæter (Byarkitekt)
Referent: Einar Bye,
Mette Bye (Byantikvar)

Gjester/innledere før pausen:
Thor Walter Andersen (Arc arkitekter),
Ane Tinmannsvik (Frost Eiendom), Audun Husdal Pedersen (Frost Eiendom)
Sivert Saltnes Melhuus (Byggesakskontoret)

Gjester/innledere etter pausen:
Ragna Indrevåg (Byggesakskontoret), Mari Fasting (Byplankontoret, digitalt)

Vara med observasjonsrett:
Svein Skibnes (digitalt fra 13:30)

Møteinnkaller Byarkitekten

Forfall Steffen Wellinger

Kommentarer til
referat sendes

einar.bye@trondheim.kommune.no

Materiell utsendt
med møteinnkalling

1. Presentasjon til punkt 6.2 - Ola Frosts Veg 5

2. Presentasjon: Byggeskikkprisen 2022 - kandidater

3. Saksfremlegg: Nye statutter til Byggeskikkprisen, vedtatt i formannskapet.

Referat dato 30.06.2022

Habilitetsvurdering

Vedlegg:

mailto:einar.bye@trondheim.kommune.no


6.1. Godkjenning av referat/agenda
Referat fra møte 5 er ikke ferdigstilt, men sendes ut sammen med referat fra møte 6.

6.2 Orienteringssak: Ola Frosts Veg 5 (12:00 - 13:00)

Frost Eiendom og Arc arkitekter har ønsket å drøfte elementer ved prosjektet med Rådet for byarkitektur.

Prosjektet er rammegodkjent og det etterspørres derfor primært tilbakemeldinger på fasadeuttrykk og

uteområder. Prosjektet er interessant for rådet som eksempel på høyhusutbygging. Viser til presentasjon

utsendt med møteinnkalling.

Innledning ved Thor Walter Andersen, Arc Arkitekter.

Kommentarer og innspill:

Fasader, farge og materialbruk er jevnt over fint løst. En kommentar stiller spørsmål ved hvordan et grovt

materiale som strekkmetall fremstår som fasademateriale når man kommer tett på, slik man gjør på

balkongene. Grøntområder på P-kjeller kommer med begrensninger. Tilstrekkelig tykkelse på jordlag avgjør

hva man kan oppnå. Viktig å få inn noen store trær. Trolig fornuftig å droppe takterrasse og heller prioritere

gode uteområdet på bakkeplan. Et forslag er å etablere grønt tak, viser til Vega scene i Oslo. Uteområdene

kan fortsatt bearbeides og utvendig parkeringsplass kan integreres bedre i helheten. Støyskjerm vil få stor

betydning for hvordan området oppfattes. Utforming av støyskjerm kan løses på ulike måter og kan

utformes på en måte som tilfører kvaliteter.

I orienteringssaker vil Rådet ikke komme med en formell uttalelse.

6.3 Nytt fra Byarkitekten (13:00-13:15)

6.3.1 Rutiner for Rådet for Byarkitektur.

Første halvår har gått med til å utforske hvordan Rådet kan forholde seg til ulike saker, og til å gi

rådet nødvendig innføring i hvordan kommunen jobber. Etter sommeren vil Byarkitekten

samarbeide tettere med Byplankontoret for å få inn aktuelle saker til riktig tid, og jobbe for å

innarbeide rutiner som gjør det enklere for Rådet å behandle saker mer effektivt.

6.3.2 Besøk hos Byarkitekten i Bergen. Utvikling av arkitekturstrategi.

Byarkitekten i Bergen anbefaler oss å prioritere utvikling av en ny arkitekturstrategi. Dette er en

logisk fortsettelse av at man oppretter en Byarkitektstilling og et Råd for Byarkitektur. Det er også på

sin plass i forbindelse med rullering av Kommuneplanens arealdel. Byarkitekten vil gå i gang med

dette arbeidet til høsten. Her vil også Rådet være en naturlig høringspartner.

Pause (13:15 - 13:30)



6.4 Byggeskikkprisen: Første gjennomgang av kandidater (13:30 - 14:50)

Oppsummering av innsendte forslag ved Mari Fasting og Ragna Indrevåg fra Byggeskikkprisens sekretariat.

Det er totalt foreslått 21 ulike forslag. Sekretariatet kan anbefaler at juryen jobber videre med seks av de

innsendte forslagene som eventuelt besøkes i forkant av endelig juryering.

Å besøke seks prosjekt vil være praktisk vanskelig å få til på en halvdags befaring. Rådet beslutter å gå videre

med fem av de anbefalte prosjektene. Tidspunkt for befaring blir basert på når ordfører/byutviklingsdirektør

kan stille. Befaring blir trolig i september, eventuelt i slutten av august.

Tre finalister skal offentliggjøres og stilles ut på Torget i oktober/november. Tidspunkt for utdeling av prisen

er ikke avklart, men det vil trolig skje i perioden fra november til og med januar.

Kandidater til Byggeskikkprisen er hemmelig og referatføres ikke.

6.5 Neste møte (14:50 - 15:00)

Vi legger opp til å fortsette med samme møtetidspunkt, tirsdager 12 - 15.

Neste møte er satt til tirsdag 30. august. Ettersom hverken Michelle eller Svein har anledning til å stille

denne dagen kan møtet bli flyttet en uke frem eller tilbake. Nærmere info kommer.

Møteinnkalling og informasjonsmateriale sendes ut en uke før møtet.


