
Fra: Laila Solheim laila-iren.solheim@trondheim.kommune.no
Emne: Re: Parkering
Dato: 4. november 2019 kl. 11:56

Til: May Eli Vatn Kristiansen mayeli@plansmia.no

Hei

Jeg viser til hyggelig telefonsamtale vedrørende behov for parkeringsplasser på Marienborg. 

Trondheim kommune har en løpende avtale med St. Olav Hospital som forplikter kommunen å ha tilgjengelige parkeringsplasser
for ansatte, besøkende og driftsbiler i umiddelbar nærhet til sykehuset. Jeg kan ikke sende over hele denne avtalen, men her
kommer et utklipp fra teksten i denne som omfatter forpliktelsene til kommunen:

Antall

St. Olav skal disponere minimum 1300 parkeringsplasser til bruk for ansatte, besøkende og
sykehusets driftskjøretøy.

Av disse skal
> 700 parkeringsplasser reserveres til besøkende.
>> 100 parkeringsplasser reserveres til driftskjøretøy tilhørende St. Olav.
> 500 parkeringsplasser reserveres til ansatte.

Plassering
Plassene skal ligge innenfor følgende områder:

Innenfor Sykehusområdet skal det være minimum 833 plasser. Dette inkluderer 244 plasser i parkeringskjelleren under
Olav Kyrres gate.
parkeringshuset på Finalebanen skal det være minimum 246 parkeringsplasser
De øvrige plasser, minimum 221, er nærmere beskrevet nedenfor i punkt 6.

Plassering for de ulike kategorier brukere skal være slik:
Innenfor Sykehusområdet:

Minimum 700 plasser til besøkende, herunder HC, taxi, el.bil.
133 plasser til drifts- og ansatteparkering, herunder akuttplasser og plasser til blodgivere.

Utenfor Sykehusområdet:

Finalebanen Minimum 246 parkeringsplasser til drifts— og ansatteparkering.

Besøksparkering kan skje etter nærmere avtale.

Øvrige tilbud: Minimum 221 parkeringsplasser til drifts- og ansatteparkering,jf. også pkt. 6 nedenfor:

Hvis noen av de offentlige p-plassene som inngår i ordningen omreguleres til private p-plasser, skal også disse inngå i
parkeringsordningen.

6. Øvrige tilbud
Utover de faste plasser beskrevet ovenfor i pkt. 5, foreligger det ved avtaleinngåelse -en rekke midlertidige tilbud, det vil si
plasser basert på leieavtaler som faller bort før parkeringsavtalens
utløp.

Dagens midlertidige tilbud er som følger:

Holtermanns vei 1: ca. 187 plasser.
Marienborg: ca. 170 plasser
Psykiatritomta: ca. 122 plasser.

Dagens situasjon vedrørende tilgjengelig plasser:

Vi har mistet Holtermanns vei 1, dvs 187 plasser
Vi har mistet Magnus den Godesgt, dvs 160 plasser
Vi har mistet 100 plasser på BaneNor sitt område på Marienborg til ladeplasser for Metrobussen
Vi har fått melding om at Psykiatritomten skal bebygges og vi mister da 122 plasser til. 
I tillegg er det forsvunnet mange plasser i forbindelse med utbyggingen av Trondheim Spektrum. Ved arrangment her fylles alle
plassene i området opp av besøkende til hallen. 

Vi har fått leie Nettbusstomten av Bane Nor  midlertidig, men har nå fått melding om at også denne skal bebygges innen kort tid. 

Vi mener derfor at det er et akutt behov for flere p-plasser i området dersom Trondheim kommune skal overholde sine
forpliktelser ovenfor St. Olav Hospital. 



 

Med vennlig hilsen

Laila Solheim
Salgs- og markedssjef

Erling Skakkes gt. 40, 7012 Trondheim
Mobil: 982 94 469 Sentralbord: 72 54 09 00
Epost: laila-iren.solheim@trondheim.kommune.no
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fre. 1. nov. 2019 kl. 10:05 skrev May Eli Vatn Kristiansen <mayeli@plansmia.no>:
Hei og tusen takk for en hyggelig prat. Videresender deg den e-posten som kom fra byplan ang. tilbakemelding på
planforslaget for Marienborg. Den kommer i egen sending.

Supert dersom du kan sende meg en e-post ang dagens p-situasjon i området og det framtidige behovet slik vi snakket om.
Dersom du har den avtalen du snakket om, er det supert om du kan sende meg den også. Tilbakemeldingene fra Trondheim
parkering vil følge det reviderte materialet som oversendes byplan for videre behandling.

Legger ved parkeringsanalysen fra 2010.

Vennlig hilsen
May Eli Vatn Kristiansen
m:  48274041
mayeli@plansmia.no
www.plansmia.no


