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0 Sammendrag
Dagens situasjon/verdivurdering
Innenfor planområdet vil to grøntområder berøres: delområde 1- Spruten og delområde 2 –
Tankplenen. Spruten vurderes til å ha stor lokal verdi, mens Tankplenen ved Paul Fjermstads veg
vurderes til å ha noe verdi.
Tiltak i planforslaget som berører grønnstrukturen

For driftsfasen vil grøntarealet utvides noe mer enn i dag. Deler av dagens grønnstruktur
omreguleres til bebyggelse/annet formål, men grønnstrukturen utvides ved at areal avsatt til
bebyggelse omreguleres til grønnstruktur. Tyholtkilen blir en utvidelse av Spruten og
tilrettelegges for variert bruk og aktivitet. Spruten berøres ved at landskapet omformes for å
tilrettelegge for universelt utformet gangforbindelse.
I anleggsfasen vil deler av Spruten stenges av og ikke kunne brukes til opphold. I deler av
anleggsfasen vil grøntområdet ved Tankplenen stenges av for opphold og benyttes som
riggområde.
Konsekvensvurdering

For driftsfasen vurderes tiltaket å bli bedre enn i dag, med større tilbud og forbindelser som er
godt tilrettelagt, orienterbart, og med et grønt preg. Det legges vekt på at Tyholtkilen skal formes
for aktivitet og brukbarhet. Spruten vil gi flere bruksmuligheter og få økt biologisk mangfold.
Mot Paul Fjermstads veg/Tankplenen er videreføring av dagens løsning også med på å
videreføre den sammenhengende grønnstrukturen rundt de historiske byggene.
Planforslaget vil gjøre området mer tilgjengelig for flere mennesker, ved at det etableres
universell utforming gjennom hele grøntområdet, fra Paul Fjermstads veg til Kong Øysteins veg.
Hele grønnstrukturen oppgraderes og tilrettelegges mht. bruk og naturmangfold og vil bli mer
attraktiv for flere brukere. Snarveger beholdes slik at man kan komme til og gjennom
planområdet fra tilstøtende boligområder som i dag.
Planforslaget (driftsfasen) påvirker i liten grad delområder i influensområdet.

Samlet vurdering av konsekvenser for planforslaget (Alternativ 1): (++) betydelig
miljøforbedring
For anleggsfasen vurderes konsekvensene å gi store negative konsekvenser for grønne
forbindelser og bruken av grønnstrukturen i planområdet.

Samlet vurdering av konsekvenser i anleggsfasen for grønnstrukturen i planområdet
vurderes til (--/---) betydelig/alvorlig miljøskade. Dette skyldes også at anleggsfasen
varer over mange år.
Samlet vurdering av konsekvenser i anleggsfasen for grønnstruktur i influensområdet
vurderes til (0/-) ubetydelig/noe miljøskade.
Avbøtende forhold i anleggsfasen er at det fins flere grøntområder og nærmiljøanlegg i
nærområdet, som kan benyttes av befolkningen i bydelen.
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Innledning

1.1
Formål og målsettinger
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etableringen av Ocean Space Centre (OSC) på
de arealene som i dag utgjør Marinteknisk Senter på Tyholt campus. Reguleringsplanen skal
bidra til at OSC bygges ut på en mest mulig bærekraftig måte, som gir positive ringvirkninger til
Trondheim som en kunnskapsby og til nærmiljøet på Tyholt og Valentinlyst. Planen skal ta
hensyn til barn og unge og naboer i området.

1.2
Utredningskrav
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.
Planprogrammet var på høring 6.1.2020-18.2.2020 og fastsatt av bygningsrådet 19. mai 2020.
Her er det fastsatt premisser og utredningskrav. Foreliggende KU-rapport er utarbeidet i tråd
med planprogrammets krav.

I planprogrammet fastsatt 19. mai 2020 er det forutsatt at følgende problemstillinger knyttet til
grønnstruktur, park og rekreasjon skal utredes:
-
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Driftsfase:
o Konsekvenser for tilgang til grønt, grønne forbindelser og leke- og
rekreasjonsarealer
Anleggsfase:
o Konsekvenser for tilgang til grønt, grønne forbindelser og leke- og
rekreasjonsarealer.
o Eventuelle behov for avbøtende tiltak i anleggsfasen.
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Plan og influensområdet

2.1
Plan- og influensområdet
Nærområdet preges av å være en
boligbydel, med
småhusbebyggelse, enkelte
boligblokker og høyhus, samt
større bygg for kontorer. Ved
planområdet ligger et lokalsenter
med handel, service og helsetjenester (Valentinlystsenteret).
Her er også en kirke. Det ligger
flere offentlig tjenestetilbud i
nærheten, så som Strinda
videregående
skole, Blussuvoll ungdomsskole
og Eberg barneskole. Et
idrettsområde og nærmiljøanlegg
ligger ved Eberg skole. I øst ligger
et grøntdrag (grønn
Figur 2 Influensområdet avmerket.
korridor) som går via
lokalsenteret, Eberg skole, og helt opp til Estenstadmarka. Hovedvegen gjennom området er
Kong Øysteins veg, hvor det også er kollektivruter og sykkelfelt.

Det planlegges flere boliger i området, både på NRK sin eiendom og øst for Kong Øysteins veg.
Det er også planer om utvidelse av lokalsenteret, og enda lengre øst planlegges en ny boligbydel
på Brøset.
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Figur 3 Kartet er hentet fra kommunens plan for friluftsliv og grønne områder. Gult viser skolegårder og
barnehager. Grønt viser parker og overordnet grønnstruktur. Spruten er kategorisert som naturområde, ikke
park, i denne registreringen. Området sør for planområdet har tilgang til parken ved Otto Nielsens veg.
Området nord for planområdet har tilgang til parken nord for Tyholtveien. Kilde:
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/kart

Kommuneplanens arealdel
Deler av området er satt av til framtidig
grønnstruktur. Innenfor grønnstruktur tillates
kun tiltak for å fremme friluftslivet, turveier og
områder for lek og rekreasjon, dersom viktige
økologiske funksjoner opprettholdes.
Figur 4: utsnitt fra KPA - grønnstruktur og framtidig
grønnstruktur.
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Bestemmelser i Kommuneplanens arealdel – om grønne verdier / folkehelse / barn og unge
Barn og unge
§ 6.1 Ved planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal barn og unges behov for
leke- og oppholdsareal ivaretas.
Grønnstruktur

§ 11.1 Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, turveier og områder for lek og rekreasjon
skal ivaretas og styrkes.
Grønnstruktur som er offentlig eller inngår i sammenhengende grøntdrag

§ 33.1 Tiltak for å fremme friluftslivet, turveier og områder for lek og rekreasjon kan tillates
dersom viktige økologiske funksjoner blir opprettholdt. Andre tiltak tillates ikke.
Kriminalitetsforebygging

§ 7.1 Alle tiltak skal planlegges slik at fare for kriminelle handlinger og utrygghet reduseres.

Folkehelse

§ 8.1 Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse
Plan for friluftsliv og grønne områder (vedtatt av Trondheim bystyre 26.10.2017)
Planens visjon er: Trondheim skal være en grønn by med variert natur - med lett tilgjengelige,

attraktive uteområder for lek, rekreasjon og friluftsliv.
Planen skal underbygge følgende mål:

2.2
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Særlige forhold knyttet til grønnstruktur (planområdet og influensområdet)

Grønnstruktur – influensområdet
Planforslaget vil ha innvirkning på områder utenfor planavgrensningen. For driftsfasen er det
vurderes det at planforslaget ikke har påvirkning for grønnstruktur utenfor planområdet.

I anleggsfasen, vil støy og støv knyttet til anleggsarbeid og anleggstrafikk kunne påvirke
bruksverdien for grønnstruktur innenfor influensområdet og langs transportårer for
anleggstrafikk.

For anleggsfasen vil derfor denne rapporten vurdere konsekvenser for grønnstruktur som ligger
utenfor det som er definert som influensområde, men langs transportårer der det planlegges
anleggstrafikk i anleggsfasen.
Definert grønnstruktur, er basert på Trondheim kommunes temakart på nett Plan for friluftsliv
og grønne områder 1.

1
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Kilde: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/kart

3

Metode og datagrunnlag

3.1
Datagrunnlag
Grunnlag benyttet for beskrivelse av dagens situasjon og eksisterende forhold knyttet til
grønnstruktur:
-

-

Temakart Trondheim kommunes karttjenester
Trondheim kommunes barnetråkkregistreringer
befaringer gjennomført i forbindelse med planarbeidet
Medvirkning som er gjennomført i forbindelser med planarbeidet (infomøter, innspill til
planprogram og oppstart, egen medvirkning med barn og unge på Eberg og Blussuvoll
skole, samt barnehager i nærområdet)
Stedsanalyse for Ocean Space Center
Landskapsanalyse

Kildeliste side 45.

Grunnlaget for beskrivelse av Alternativ 1 og konsekvenser av planforslaget er
illustrasjonsplanen for planforslaget som er utarbeidet parallelt med konsekvensutredningene
og medvirkningsprosessen.

Kommentar til datagrunnlaget: Planområdet har hatt fokus i stedsanalysen og innhenting av
informasjon og registreringer. Det betyr at influensområdet er mindre detaljert beskrevet for
noen tema/forhold. Dette vurderes som å ha mindre betydning for konsekvensvurderingen, da
påvirkningen av tiltaket/planforslaget for influensområdet vurderes å være betydelig mindre
(indirekte påvirkning) enn for planområdet hvor forhold knyttet til grønnstruktur påvirkes
direkte.

3.2
Metode
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet, som ble fastsatt 19. mai
2020. Se tabell side 8.
Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesens håndbok V712. Kapittel 6
omhandler Ikke-prissatte konsekvenser og avsnitt 6.5 fagtema friluftsliv /by- og bygdeliv.

Utredningen baseres seg på en trinnvis metode hvor temaet grønnstruktur er vurdert hver for
seg i henhold til tre sentrale begreper:
•
•
•

3.3

Verdi
Påvirkning/omfang
Konsekvens

Utredningsalternativer

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
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eksisterende bygningsmasse. Reguleringsplanen åpner for at det innenfor byggeområdet
kan oppføres bygninger i inntil fire etasjer med gesimshøyde inntil 15 meter.

Alternativ 0 – realisering av gjeldende reguleringsplan vil innebære at grønnstrukturen ikke
berøres nevneverdig og beholdes som i dag.
Alternativ 1

Foreslått plangrep utredes som alternativ 1. Innenfor dette alternativet vil det være justeringer
ut fra det man kommer fram til i konsekvensutredningene og fra prosjekteringsarbeidet som
skal gå parallelt med planarbeidet.

3.4
Inndeling i delområder
Planområdet, og øvrige områder som blir påvirket av tiltaket, inndeles i mindre, enhetlige
delområder og angis på kart, se figur 6 og tabell 1.

3.5
Vurdering av verdi
Alle delområder verdisettes. Verdien settes på en linjal som er inndelt i fem deler, jf. Figur 24.
Linjalen utgjør x-aksen i konsekvensvifta, jf. Figur 28.

Figur 5 Skala for vurdering av verdi. Linjalen er glidende, pilen kan flyttes bortover for å nyansere
verdivurderingen.

Kriterier for verdisetting av delområder er gitt i Tabell 6-19 (figur 25). Kriteriene i tabellen er et
hjelpemiddel for å gi verdi til et delområde. Utreder begrunner vurderingene i en kort og konsis
tekst. Verdivurderingen bygger logisk opp under kriteriet som er brukt. Tabellen angir
verdivurdering knyttet ulike kategori/aspekter. Noen ganger vil flere kategorier/ aspekter være
relevant for verdivurderingen. Utreder må i slike tilfelle gjøre en vurdering av hvilke kriterier
som er mest relevante.

Figur 6: Tabell 6-19 fra SSVs håndbok v712, Verdikriterier for fagtema friluftsliv /by- og bygdeliv.
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Det gjøres en helhetlig vurdering av områdets egenskaper basert på kategoriene bruksfrekvens,
betydning og kvalitet:
- Bruksfrekvens er et uttrykk for hvor mye og hvor ofte et område blir brukt.

- Betydning handler om viktigheten som et område har for en gruppe eller et lokalsamfunn.

- Kvalitet handler om attraktivitet og opplevelsesverdier.

3.6
Tiltakets påvirkning
Påvirkning er et uttrykk for endringer som det alternative tiltaket vil medføre på det berørte
delområdet. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen – alternativ
1, Det er kun områder som blir varig påvirket som vurderes. Konsekvenser i anleggsfasen
vurderes for de områdene som blir direkte berørt. Potensielle framtidige påvirkninger som følge
av andre/framtidige planer, inngår ikke i vurderingen.
Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet til forbedret, jamfør Figur
26. Skalaen utgjør y-aksen i konsekvensvifta, jamfør Figur 28. Vurdering av påvirkning gjøres i
forhold til situasjonen i referansesituasjonen (0-alternativet). Ingen endring utgjør 0-punktet på
skalaen.

Figur 7: Skala for vurdering av påvirkning. Ingen endring utgjør 0-punktet på skalaen (fra Håndbok v712).
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Figur 8: Tabell 6-20 Veiledning for vurdering av påvirkning (SVVs håndbok v712).

3.7
Konsekvensvurdering
Konsekvens vurderes for hvert delområde. Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved
å sammenholde verdivurderingen med vurderingen av tiltakets påvirkning. Det vises til
veiledning og konsekvensvifte i Figur 28.
Eventuell beslutningsrelevant usikkerhet beskrives.

Figur 9: Konsekvensvifta (SVVs håndbok v712) Konsekvensen for et delområde framkommer ved å
sammenholde grad av verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen. De to skalaene er glidende.

Figur 10: Forklaring til skala i konsekvensvifta – konsekvensgrad (SVVs håndbok v712).
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4

Dagens situasjon

4.1
Grønnstruktur - planområdet
I Trondheim kommunes Plan for friluftsliv og grønne områder, temakart Natur og andre grønne
områder, er Spruten kategorisert som Nærturterreng og areal er oppgitt til 33 362,5 kvm.
Arealet mot Paul Fjermstads veg, Tankplenen, er kategorisert som Grønnstruktur, naturområder,
andre grønne område og areal er oppgitt til 2 353,8 kvm.

For delområde 1 – Spruten – er terrengets form delvis naturgitt, og delvis resultat av masser
som ble flyttet til området vest for Marintek da dagens slepetank ble gravd ut.
Hoveddelen av området i øst er i dag gress som slås. Det slås mindre enn tidligere, slik at det har
mer karakter av eng nå enn før. Det er anlagt en allé i dagens snarveg mellom lokalsenteret
Valentinlyst og Marintek. Et skogholt med ulike tresorter dekker den bratteste delen av
terrenget opp mot Marintek. I grøntområdet nord for planområdet er det gress, og et lite
skogholt rundt barnehagen. På vestsiden, delområde 2- Tankplenen er det opparbeidet plen med
trær. Det er opparbeidet parkeringsplasser og kjøreveg foran inngangspartiet mot Paul
Fjermstads veg i dag (på areal avsatt til grønnstruktur i KPA). Ved barnehagen er det
trafikkareal og parkering for å betjene både NTNU / Sintef og barnehagen.
Grøntområdene er ikke inngjerdet, og det er snarveger over området som antyder retning mot
målpunkt utenfor området.

Figur 11 Flyfoto av planområdet
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Tabell 1: Status for delområder – gjeldende KPA og reguleringsplaner

Planområdet
1. Spruten

2. Tankplenen
Influensområdet
3. Strinda vgs
4. Harald Bothners veg
5. Asbjørnsens gate
6. Tyholtvegen

KPA

Reguleringsplan

Areal

Grønnstruktur –
framtidig (en mindre
del i nordøst er vist
som Grønnstruktur –
eksirterende)

Offentlige bygninger

33 363 kvm

Grønnstruktur –
framtidig

Offentlige bygninger

2354kvm

Grønnstruktur –
eksisterende

offentlig friområde

23 556 kvm

Bolig –

Grønnstruktur –
eksisterende

Bolig - nåværende

Friområde/grønnstruktur

150 kvm

Bolig - eksisterende

Annen veggrunn grøntareal

560 kvm

Friområde (sykkelbane)

4310 kvm (den delen
som er definert som
nærmiljøanlegg i plan
for friluftsliv)

7. Gina Krogs veg

Grønnstruktur –
eksisterende

8. Eberg idrettsfelt,
sykkelbanen

Grønnstruktur –
eksisterende
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Friområde i gjeldende
reguleringsplan
(park/lek, balløkke)

2150 kvm

6765 kvm (den delen
som er definert som
nærmiljøanlegg i plan
for friluftsliv)

Figur 12: Område 4 - Harald Bothners veg (Google maps).

Figur 13: Område 5 - Asbjørnsen gate (Google maps).

Figur 14: Område 6 – Tyholtveien (Google maps).
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Figur 15: Område 7 -Gina Krogs veg (Google maps).

Figur 16: Område 10 - Eberg idrettsfelt, sykkelbanen.

Figur 17: Delområde 1- Spruten, fra høydedraget ved Havlaboratoriet, sett mot øst.
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Figur 18: Delområde 1 – Spruten. Skogholt med lokalt viktig verdi.

Figur 19: Delområde 2 - Tankplenen.
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Figur 20: Illustrasjonen viser registreringer gjort på planområdet mht. framkommelighet for gående og
syklende og landskapskvaliteter. Illustrasjon: Ingrid Wendelboe Landskap (NB! Planområdet er utvidet i
ettertid).

Barnetråkk og medvirkning fra barn og unge
Trondheim kommunes barnetråkkregistrering fra 2014 viser at særlig grøntområdet «Spruten»
har steder som barn bruker og liker å oppholde seg i. Særlig blir akebakken framhevet som
viktig og unik i bydelen. Andre steder for opphold er registrert ved Strinda videregående skole
og Blussuvoll ungdomsskole. Mange av gangvegene og stiene som går gjennom planområdet
brukes av barn. Av steder som oppleves utrygge er det noen registreringer inne på planområdet
knyttet til byrom med lav sosial kontroll (bakside, smug mellom bygg) i tillegg til de mer
trafikkerte vegene i nærområdet som Otto Nielsens veg og Kong Øysteins veg.

Informasjon fra medvirkningen bekrefter i stor grad barnetråkkregistreringene, at Spruten
(området ved akebakken og sletta nedenfor) er det området som brukes mest til ulike aktiviteter
både av barnehager og skolebarn.

Felles for elevene både på barne- og ungdomsskolen var en snarvei gjennom planområdet som
blir mye brukt, mellom Marinteknisk senter og Telenorbyggene og i retning Valentinlystsenteret.
Mye av bruken knyttet til Spruten og ved Strinda og Blussuvoll skjer i skoletida i regi av skolene.
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I merknadene fra naboene er kommentert at Spruten brukes som akebakke i helger. Naboene
kommenterer også at det lille skogholtet ved barnehagen er attraktivt og i bruk av barn. Spruten
vurderes å ha stor lokal verdi.

Figur 21: Medvirkning barn og unge - oppsummering opphold og aktiviteter (Gottlieb Paludan Architects)

Bruk
I tillegg til det som framgår av barnetråkkregistreringer og medvirkning med barn og unge,
brukes Spruten mye til turgåing og som snarveg i bydelen. Sletten i øst er åpen med gode
solforhold, men det er lite tilrettelagt for bruk, og det fins ingen benker der i dag. Observasjoner
bekrefter at akebakken er i bruk av familier på fridager i vinterhalvåret.
Universell utforming
Det er ingen universelt utformede forbindelser gjennom grøntområdene, foruten stier som går i
nord-sør-retning, parallelt med Kong Øysteins veg. Det er stor høydeforskjell i øst. I tillegg er det
såpass kupert naturlig terreng i den grønne forbindelsen i nord, at det ikke er universell
utforming her heller.
Støy

Den østligste delen av Spruten ligger innenfor gul støysone, på grunn av biltrafikken i Kong
Øysteins veg. Gul sone er en vurderingssone der avbøtende tiltak bør vurderes for å gi
tilfredsstillende støynivå.
Naturmangfold/naturverdier
19

Grønne flater på tomta består stort sett av bearbeidete områder, med plen og en god del større
trær. Innenfor planområdet er det registrert to areal definert som Naturtype D - lokalt viktig.
Begge områdene er skogholt med større trær. Det ene (ID 8149 ligger nord
for Tyholttunet barnehage og det andre (ID8142) ligger i nærheten av akebakken i” Spruten.

Figur 22: Temakart biologisk mangfold og Naturtype. To areal innenfor planområdet som er registrert som
Naturtype D - lokalt viktig. Markert med grønn strek. Her vises eksisterende vegetasjon/trær også godt i
topografisk bakgrunnskart (Miljøstatus.no).
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5
5.1

Verdivurdering
Grønnstruktur innenfor planområdet
1. Delområde 1 - Spruten

Området blir mye brukt, som lekeområde, opphold, mosjon, turgåing, snarveger, både av barn og
voksne som bor i nærområdet og i bydelen. Etablerte tråkk viser at grønnstrukturen brukes som
snarveg til og fra boligene og boliggatene som ligger tett inntil grøntområdet. Det er et område
som er mye brukt av barn- og unge i bydelen, noe som framgår av barnetråkkregistreringer og
medvirkning i planprosessen. Det er særlig den østre delen av Spruten, med akebakke og store
flater, et mindre skogholt, som blir brukt av barn og unge. Området har lokal betydning for
bydelen, og særlig for barnehager og skoler i nærområdet, som bruker området som utfartssted
og turmål.
Området har visuelle kvaliteter, som et sammenhengende grøntdrag i stigende terreng mot vest,
godt synlig i bydelen, som et grønt element. Det er flere utsiktspunkt/småtopper i
grønnstrukturen, som gir utsyn over landskapet og mot bysentrum.

Området ligger nær sterkt trafikkert veg, og den østligste delen, nærmest Kong Øysteins veg
ligger i gul støysone.
Samlet verdi: Stor verdi

2. Delområde 2 – Tankplenen
Området blir lite brukt til opphold i dag. Det består i hovedsak av plen som slås og noen større
trær langs gaten. Det fungerer som en forplass til bygningene (kulturminner) som har fasade
mot Paul Fjermstads veg; Kavitasjonslaboratoriet og Skipsmodelltanken. Har estetisk verdi i
gatebildet.
Samlet verdi: Noe
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5.2

Grønnstruktur utenfor planområdet – influensområdet

3. Delområde 3 - Strinda vgs
Området blir brukt til opphold av barn og unge, som organiserte aktiviteter i skoletiden og på
fritiden. Ifølge barnetråkkregistreringer brukes området like mye som østre del av Spruten.
Aktiviteten er samlet i området nærmest Strinda vgs. Området har gode solforhold og fleksibel
brukskvalitet, men er lite tilrettelagt for bruk.
Samlet verdi: Stor verdi

4. Delområde 4 - Harald Bothners veg
Dette er ikke et grøntareal som brukes til opphold.. Det har liten brukskvalitet, da det ikke er
opparbeidet som grøntareal i dag. Det har mer kvalitet som et restareal i et vegkryss. Gresset
slås, så det har en viss estetisk verdi i gateløpet.
Samlet verdi: Uten betydning

5.

Delområde 5 - Asbjørnsens veg

Området er definert som naturområde og andre grønne områder i Plan for friluftsliv. Det består
av gressplen som slås jevnlig. (mangler informasjon om bruk, blant annet barnetråkk). Området
er mindre brukt, men har potensial til mer bearbeiding og tilrettelegging for bruk.
Samlet verdi: Noe verdi
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6. Delområde 6 - Tyholtveien
Området er en grønn plen i et vegkryss, med noen bjørketrær, regulert til annen veggrunn. Det
er ikke registrert noen bruk av området. Det har en viss estetisk verdi i gatebildet.
Samlet verdi: Uten betydning

7. Delområde 7 - Gina Krogs veg
Området er definert som nærmiljøanlegg i Plan for friluftsliv, og regulert til Friområde i
gjeldende reguleringsplan (park/lek, balløkke). Det er etablert en mindre lekeplass nord i
området, nærmest boligbebyggelsen, og det er plassert flyttbare fotballmål på gressletten
nærmest vegen. Området har stort potensial pga. størrelse og beliggenhet, for mer tilrettelegging
for bruk.
Samlet verdi: Middels

8. Delområde 8 - Eberg idrettsfelt, sykkelbanen
Området blir brukt mye av barn og unge, både på fritiden og i skolesammenheng til opplæring i
trafikkregler. Det ligger like ved Eberg skole og Lidarende barnehage og er en del av Eberg
idrettsfelt, deler av området er definert som nærmiljøanlegg. Området er også del av et større
område definert som grønn korridor i Plan for friluftsliv. Området ligger nært sterkt trafikkert
veg (Kong Øysteins veg), men skjermes noe for støy og støv pga. terrengvoller og beplantning.
Samlet verdi: Stor verdi.
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6

Beskrivelse av tiltaket (Alternativ 1) - driftsfase og
anleggsfase

6.1
Driftsfasen
Det nye anlegget vil bestå av to fløyer. En i vest for studenter og arbeidsplasser og mindre
laboratorier. I øst ligger de største laboratoriene med tilhørende verksteder og lager. Mellom de
to fløyene etableres en offentlig tilgjengelig grøntforbindelse fra Otto Nielsen veg til Spruten, kalt
«Tyholtkilen». Det er grønne arealer og åpne byrom rundt begge de to fløyene. To verneverdige
bygninger nordvest i planområdet, mot Paul Fjermstads veg, Tankhodet og
Kavitasjonslaboratoriet, beholdes. Dagens Slepetank rives, og det etableres en campusplass her.
En del av overskuddsmassen fra utsprengning og graving i forbindelse med de store
laboratoriene i østfløyen skal benyttes til terrengbearbeding i Spruten før det opparbeides til
grønnstruktur igjen. Dette er for å redusere anleggstrafikk og utslipp ved borttransportering av
masser.

Figur 23: Illustrasjonen viser planlagt bebyggelse og opparbeiding av grønnstruktur. (Illustrasjon: Snøhetta
arkitekter).
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Figur 24: Fugleperspektiv fra nordøst (Illustrasjon: Snøhetta arkitekter).
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6.2

Spesielle forhold som berører grønnstruktur, gangforbindelser, leke- og
rekreasjonsareal i driftsfasen (planforslaget)

Arealregnskap grønnstruktur – for delområdene og for området som helhet
Eksisterende situasjon
Tankplenen

(avsatt i KPA)

2 354kvm

Planforslaget (inkludert
gangveger i
grønnstruktur)

2 197 kvm

Spruten

33 363 kvm

28 071 kvm

Samlet

35 717 kvm

37 117 kvm

Tyholtkilen

-

6 849 kvm

Differanse
-

157 kvm

5 292 kvm
6 849 kvm

1 400 kvm

Delområde 1 – Spruten
Tyholtkilen etableres som et nytt grøntanlegg mellom de nye laboratoriebyggene i vestfløyen og
nytt planlagt boligområdet ved Tyholttårnet/NRK på nabotomten. Det etableres også en
universell utformet gangveg som vil bli en ny og forbedret forbindelse mellom Spruten og
grøntområdet ved Strinda vgs. I Tyholtkilen skal det grønne opparbeides med stor vekt på
brukbarhet for lek og rekreasjon. Spruten får en ny landskapsbearbeiding, formet som en
halvsirkel i sørenden av grøntområdet, ved at det etableres gangveg oppå en voll som tar
stigningen i terrenget.

Akebakken vil bli noe kortere enn eksisterende bakke på grunn av den universelt utformede
gangvegen, som må kunne strøs og brøytes vinterstid. Akebakken planlegges slik at den blir
bredere enn dagens og med et mer variert innhold. Den blir også liggende i et område med mer
sollys enn i dag. Det legges til rette for mer variert aktivitet i Spruten-området, men fortsatt
dominert av gressplener, som legger til rette for variert og fleksibel bruk. Hensikten er å legge til
rette for mer uorganisert aktivitet.
Det legges til rette for noe åpen vannfordrøyning, og delvis lukkede fordrøyningsbassenger: ett
under Spruten og ett i grønnstruktur mot Otto Nielsens veg. Åpne vannløsninger vil også gi
grunnlag for større variasjon med tanke på beplantning.

Den nordvestlige delen av Spruten beholdes i stor grad som i dag. Barnehagens uteareal utvides
noe lengre nord, for å få mer sollys. Areal som forsvinner her, erstattes av areal i nytt
grøntområde i Tyholtkilen.
Delområde 2 – Tankplenen
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Parkrommet på vestsiden av
Tankhodet har gode kvaliteter i dag,
og vi bli tilbakeført til samme type
parklandskap når området klargjøres
etter anleggsfasen. Direkteatkomsten
fra Paul Fjermstads veg mot den nye
hovedinngangen oppgraderes med
dekke av skåret granittgatestein,
mens resten av atkomst og
kjørearealer er asfalt. Det legges 7 HCplasser langs fasaden tilsvarende
dagens parkering. Varelevering skjer
som enveis inn- og utkjøring fra Paul
Fjermstads veg og kjøreveg legges
over grøntarealet slik som løsningen
er i dagens situasjon.

6.3
Vegetasjon/beplantning
Vegetasjonsbruken vil være basert på
lokale planter/ naturplanter med kjente frøkilder og med et stort artsmangfold. De eksisterende
plenarealene foran tankhodet reetableres, og trær og busker erstattes, mens det på nordsiden av
Flex-Lab bør etableres en artsrik eng. Mindre trær plantes i grupper på Campusplassen, men
større trær plantes som solitærtrær. Vegetasjonen skal også være med på å fremme innsekts- og
fugleliv.

6.4
Sykkel- og gangforbindelser
Det etableres universelt utformede gangforbindelser nord/sør og øst/vest gjennom
planområdet. Eksisterende tråkk og stier gjennom Spruten opprettholdes i hovedsak som i dag.

Sør for Tankhodet legges en asfaltert UU atkomstvei parallelt og på innsiden av
Kringkastingsveien. Langs sørfasaden av Tankhodet etableres en terrengtrapp i naturstein fra
inngang til Innovasjonssenteret og opp på Campusplassen. Det vestvendte grøntområdet mellom
trapp og sykkelatkomst blir en viktig oppholdssone.

For å skape trygge forbindelser skal alle gangveger opparbeides med belysning.

Figur 25: Temakart gangforbindelser

6.5
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Sol-/skygge

Figur 26, solbelagt områder 21.mars 15.00

Figur 27, solbelagt områder 23. juni 18.00

Ny planlagt bebyggelse medfører noe mer skygge for deler av grønnstrukturen, i nord og øst,
sammenlignet med dagens situasjon. For barnehagen medfører dette at man utvider utearealet
mot nord. For Spruten er det fortsatt gode solforhold i den mest brukte delen for opphold og
akebakke. Solforholdene i den nye Tyholtkilen mot vest er veldig gode.

6.6
Støy
Støysonekartet for fremtidig situasjon i Figur 37 viser at situasjonen for grøntområdene
innenfor planområdet og influensområdet er tilnærmet lik eksisterende situasjon. Det presiseres
at trafikkveksten som gir utslag i støykartet, primært er trafikk som ikke er en følge av tiltaket i
denne planen, men trafikkvekst som følge av andre, framtidige utbygginger som er lagt inn i
beregningene.

6.7
Anleggsfasen
Prosjektet medfører omfattende sprenge- og gravearbeider og bortkjøring av masser, fordi
bassengene i laboratoriene skal graves ned i bakken og ligge på fast grunn. Dette medfører at det
vil foregå større anleggsarbeid for å lage byggegroper, med behov for å transportere bort
masser, før selve byggearbeidet starter. Det vil også kreve sprenging av fjell.
Anleggsfasen vil tidligst starte opp i 2022, med forventet varighet på 5-7 år. Det søkes samlet
minst mulig belastning.

I den første delen av anleggsfasen, ved etablering av den østlige fløyen, planlegges det etablering
av riggplass i Spruten og anleggsveg gjennom Spruten til Kong Øysteins veg. Det vil også foregå
noe anleggstrafikk via Paul Fjermstads veg og Tyholtvegen i vest. I senere fase, når vestfløyen
skal etableres, er det planlagt riggplass på eksisterende grøntareal foran Kavitasjonsbygget og
Skipsmodelltanken. Anleggstrafikk vil da skje via Paul Fjermstads veg med fordeling videre til
Tyholtvegen og Otto Nielsens veg.
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6.8

Spesielle forhold som berører grønnstruktur, gangforbindelser, leke- og
rekreasjonsareal i anleggsfasen
I anleggsfasen vil større deler av området stenges av, og mange av de eksisterende snarveiene
gjennom planområdet blir ikke tilgjengelig. Akebakken beholdes, foruten den øverste delen som
må sikres for anleggsarbeid/byggegrop. Det vil være mulig å gå fra Spruten til Paul Fjermstads
vei.

For store deler av anleggsfasen planlegges det riggplass i Spruten, som vil begrense bruk og
tilgjengelighet for en del av grøntområdet. I fase 6, se figur 44, vil tiltak i Spruten og
rehabilitering av grøntområdet iverksettes. Da vil store deler av området være utilgjengelig for
bruk og sperret for gjennomgang.

I fase 4 og 5 planlegges grøntarealet mot Paul Fjermstads benyttet som riggområde i forbindelse
med nybygg og ombygging av den vestre fløyen og vil derfor være utilgjengelig for bruk. I fase 6
vil dette arealet istandsettes og opparbeides som grøntareal.
Mye av trærne ved Spruten og i grøntarealet mot Paul Fjermstads veg vil måtte felles/fjernes i
anleggsfasen og må reetableres. I en periode på inntil ett år vil Spruten være stengt for
opprydding etter rigg og opparbeiding av ny gangveg og istandsetting med ny akebakke.
Grøntarealer mot Paul Fjermstads veg vil benyttes som riggområde og være stengt mens
vestfløyen bygges. Området vil reetableres som grøntområde etter at byggearbeidet er
ferdigstilt.

For influensområdet vil anleggsarbeidet medføre støv og støy i forbindelse med grave- og
sprengningsarbeid, dette vil ha en begrenset utbredelse geografisk. Det som vil berøre
influensområdet lengst unna planområdet er anleggstransport langs Paul Fjermstads veg,
Tyholtveien, Otto Nielsens veg og Kong Øysteins veg. I de ulike fasene av anleggsarbeidet vil
belastningen for influensområdet variere mht. anleggstrafikken.

6.9
Støy fra anleggsarbeid og anleggstrafikk
Figur 46 viser støysonekart for fase 2 med rørspunting. Gjeldende grenseverdi i fasen vil være
Leq12h 55 dB. Dette vil være den mest støyende fasen ettersom grenseverdiene er ytterligere
skjerpet grunnet rørspuntingen. Det er grøntområdet i østre del av Spruten som er mest berørt
med verdier fra 60-70 dB, for de områdene som fortsatt vil være tilgjengelige i anleggsfasen.
Dette vil kunne gå ut over bruk i den tiden på døgnet som anleggsarbeidet pågår. Vi ser også at
store deler av grøntområdet ved Strinda vgs ligger innenfor gul sone, 55-60 dB.

Anleggstrafikken vil også variere gjennom de ulike fasene/årene i anleggs- og byggeperioden.
Det vil være anleggstrafikk fra planområdet via Paul Fjermstads veg og Tyholtveien gjennom
hele anleggsfasen.
Luftkvalitet i anleggsfasen

Under anleggsfasen vil anleggsmaskiner benyttes innenfor anleggsområdet. Anleggsmaskiner er
vanligvis dieseldrevne, noe som medfører lokale utslipp av luftforurensning som partikler og
nitrogenoksider. Under anleggsfasen vil det skje en økning av anleggstransport i området for å f.
eks. levere materialer og for å hente masser som graves ut eller sprenges bort.
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En viss lokal påvirkning på luftkvalitet kan også skje ved sprengningsarbeid da
sprengningsgasser, som hovedsakelig består av nitrogenoksider og partikler, luftes/spres ut.

Innenfor arbeidsområdet kan forurensning oppstå fra eksempelvis åpne grusoverflater, lasting
av masser og andra transporter. Støvet kan da spres til omgivelsene utenfor anleggsområdet.

Anleggs- og byggearbeid av senteret forventes pågå i om lag 7 år. Det vurderes hovedsakelig
være i løpet av de to første årene av anleggsfasen at luftkvaliteten rundt planområdet risikerer å
negativt påvirkes, da sprengning gjennomføres samt størstedelen av utgraving og transport med
tunge anleggsmaskiner skjer.
Etter to år vil det være en betydelig reduksjon i antallet anleggstransport og tunge
anleggsmaskiner.
6.10
Avbøtende tiltak
Driftsfasen
•
•
•
•
•

Avbøtende tiltak er i form av betydelig oppgradering av Spruten og nye Tyholtkilen.
Ny universell utformet gangforbindelse gjennom Spruten.
Etablering av ny grønnstruktur som erstatning for omdisponeringer innenfor
planområdet.
Ny beplantning som erstatning for trær og vegetasjon som fjernes i anleggsfasen.
Bedre støyforhold i parken etter terrengbearbeiding mot Kong Øysteins veg.

Anleggsfasen
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy, støv og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen
skal følge søknad om igangsetting. I denne skal det blant annet framgå hvordan arbeidet skal
begrense belastning for tilstøtende områder:
•
•
•

Varslingsrutiner
Begrensning av anleggstrafikk på ettermiddag, kveld og i helger.
Vanning av veger og kosting for å redusere belastningen med trafikkstøv.

Det er også en avbøtende faktor at det fins flere grønnstrukturer og nærmiljøanlegg i
nærområdet, som kan benyttes i anleggsfasen. Blant annet ved Eberg skole, der det også er
akebakker vinterstid.
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7

Vurdering av omfang og konsekvens

7.1
0-alternativet - driftsfasen
0-alternativet innebærer en begrenset utvikling av området. Det vil ikke etableres nye bygg som berører
eksisterende grønnstruktur i særlig grad. Det er liten sannsynlighet for at det skjer en større grad av
tilrettelegging i grønnstrukturen mht. universell utforming, forbedrede gang- /sykkelforbindelser eller tiltak for
lek og opphold. Det vil ha en ubetydelig endring for influensområdet, med unntak av at det sannsynligvis vil bli
noe anleggstrafikk ved etablering av nye bygg. Anleggsfasen vurderes ikke for alternativ 0.
Delområde 1 Spruten

Verdi
stor

Påvirkning/omfang
Ubetydelig endring

Delområde 2 Tankplenen

noe

Ubetydelig endring

Konsekvens
Ingen/ubetydelig (0)
ubetydelig miljøskade for
området
Ingen/ubetydelig (0) ubetydelig
området

Samlet vurdering av konsekvens 0-alternativet: (0) Ubetydelig endring.
7.2
Alternativ 1 - driftsfasen
Alternativ 1 vurderes med avbøtende tiltak.
Planområdet

1
Spruten
Verdi: Stor
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Arealregnskapet viser at Spruten, med ny utvidelse/inkludering av Tyholtkilen blir noe større i areal
enn dagens område. Akebakken berøres og blir noe forkortet pga. etablering av UU gangveg, men blir
til gjengjeld utvidet slik at den blir bredere, mer tilrettelagt og får mer sollys. Eksisterende vegetasjon
berøres i omfang, men erstattes og reetableres. Det skal legges bedre til rette for opphold og ulike
aktiviteter/bruk både i eksisterende Spruten og den nye Tyholtkilen. Det planlegges plassering av
mer masser i den vestlige delen av Spruten, ved opparbeiding av universelt utformet gangveg, slik at
terrenget heves noe. Dette kan gi noe mindre støy fra vegen inn i grøntområdet.
Forbedret

KONSEKVENS
Stor verdi og påvirkningsgrad forbedret gir konsekvensgrad (++) betydelig miljøforbedring
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2
Tankplenen
Verdi: Noe
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Arealet for grønnstrukturen reduseres noe dersom man sammenligner med areal avsatt til
grønnstruktur i KPA – men sammenlignet med eksisterende situasjon blir det tilnærmet likt. Selve
området vil få en ny betydning, som forplass til ny hovedinngang for campus Tyholt, og dermed også
større bruksverdi.
Noe forbedret

KONSEKVENS
Noe verdi og påvirkningsgrad noe forbedret gir konsekvensgrad (+) noe forbedring

Influensområdet
Ingen av delområdene berøres direkte av planforslaget, med unntak av delområde 5 –
Asbjørnsens veg, som berøres av regulering av fortau langs gata.
5
Asbjørnsens gate
Verdi: Noe
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Trafikksikkerheten for gående til og forbi grøntområdet forbedres noe.
Noe forbedret.

KONSEKVENS
Noe verdi og påvirkningsgrad noe forbedret gir konsekvensgrad (+) noe forbedring.

7.3

Sammenstilling konsekvenser Alternativ 1 – driftsfase

Sammenstilling – samlet vurdering for alternativ 1 med avbøtende tiltak
Delområde 1 Spruten
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Verdi
Stor

Påvirkning/omfang
Forbedret

Konsekvens
(++) betydelig
miljøforbedring

Delområde 2 Tankplenen
Delområde 5 Asbjørnsens gate

Noe
Noe

Noe forbedret
Noe forbedret

(+) noe forbedring
(+) noe forbedring

Planforslaget vil gjøre området mer tilgjengelig for flere mennesker, ved at det etableres
universell utforming gjennom hele grøntområdet, fra Paul Fjermstads veg til Kong Øysteins veg.
Hele grønnstrukturen oppgraderes og tilrettelegges mht. bruk og naturmangfold og vil bli mer
attraktiv for flere brukere. Snarveger beholdes slik at man kan komme til og gjennom
planområdet fra tilstøtende boligområder som i dag. Støyforholdene mot Kong Øysteins veg kan
bli forbedret gjennom terrengbearbeiding.
Samlet vurdering av konsekvens Alternativ 1: (++) betydelig miljøforbedring

7.4
Alternativ 1 – anleggsfasen
Alternativ 1 vurderes med avbøtende tiltak.
Planområdet

1
Spruten
Verdi: Stor
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Store deler av grøntområdet stenges av pga. anleggsarbeid, etablering av riggplass i grøntområdet og
anleggsvei til Kong Øysteins veg gjennom området. Snarveg diagonalt gjennom planområdet som
brukes mye må stenges for ferdsel store deler av anleggsperioden. Området i vest berøres i mindre
grad. Gangforbindelse gjennom Spruten øst/vest beholdes gjennom hele anleggsperioden, men det
vil også være anleggstrafikk på veg som i dag benyttes til gange. Den østlige delen av parken som blir
tilgjengelig for opphold vil skjemmes av anleggsarbeid, støy og støv på dagtid, noe som vil begrense
brukbarhet for barnehager og skoleklasser.
Forringet

KONSEKVENS
Stor verdi og påvirkningsgrad forringet gir konsekvensgrad (---) alvorlig miljøskade for delområdet
2
Tankplenen
Verdi: Noe
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Hele arealet vil sperres av for deler av anleggsfasen og benyttes som riggplass og blir derfor
utilgjengelig.
Sterkt forringet
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KONSEKVENS
Noe verdi og påvirkningsgrad sterkt forringet gir konsekvensgrad (-) noe miljøskade for delområdet

Influensområdet
3
Strinda vgs
Verdi: Stor
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Store deler av området havner i gul støysone under det mest støyende anleggsarbeidet (begrenset
del av anleggsfasen). Dette vil skje innenfor en begrenset tidsperiode på døgnet, men vil allikevel
ramme bruken for skoleklasser og barnehager på dagtid. Området ligger så nært inntil
anleggsområdet at det vil kunne berøres av støv/luftforurensning fra anleggsarbeidet. Det planlegges
ikke anleggstrafikk forbi området. Ellers vil brukbarheten av området ikke berøres av
anleggsarbeidet.
Noe forringet

KONSEKVENS
Stor verdi og påvirkningsgrad noe forringet gir konsekvensgrad (-) noe miljøskade for området
4
Harald Bothners veg
Verdi: Uten betydning
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Det planlegges ikke anleggstrafikk forbi delområdet. Vil i liten grad berøres av anleggsarbeidet.
Ubetydelig endring/ingen endring
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KONSEKVENS
Uten betydning og påvirkningsgrad ubetydelig endring gir konsekvensgrad (0) ubetydelig
miljøskade
5
Asbjørnsens gate
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Området berøres av støy og støv fra anleggstrafikk.
Ubetydelig endring

Verdi: Noe

KONSEKVENS
Noe verdi og påvirkningsgrad noe forringet gir konsekvensgrad (-) noe miljøskade

6
Tyholtveien
Verdi: Uten betydning
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Området berøres i noen grad av støy og støv fra anleggstrafikk.
Ubetydelig endring

KONSEKVENS
Uten betydning og påvirkningsgrad noe forringet gir konsekvensgrad (0) ubetydelig miljøskade
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7
Gina Krogs veg
Verdi: Middels
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Området berøres i noen grad av støy og støv fra anleggstrafikk.
Ubetydelig endring

KONSEKVENS
Middels verdi og påvirkningsgrad noe forringet gir konsekvensgrad (-) noe miljøskade

8
Eberg idrettsfelt
Verdi: Stor
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Området berøres i noen grad av støv og støy fra anleggsarbeid og anleggstrafikk.
Ubetydelig endring

KONSEKVENS
Stor verdi og påvirkningsgrad noe forringet gir konsekvensgrad (-) noe miljøskade
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7.5

Sammenstilling konsekvenser Alternativ 1– anleggsfase

Sammenstilling – samlet vurdering for alternativ 1 med avbøtende tiltak
Planområdet
Delområde 1 Spruten
Delområde 2 Tankplenen
Influensområdet
Delområde 3 –
Strinda vgs
Delområde 4 –
Harald Bothners
veg
Delområde
5Asbjørnsens gate
Delområde 6 Tyholtvegen
Delområde 7 –
Gina Krogs veg
Delområde 8 –
Eberg idrettsfelt

Verdi

Påvirkning/omfang

Noe

sterkt forringet

Stor

Stor

Forringet

Noe forringet

Uten betydning

Ubetydelig endirng

Noe

Ubetydelig endirng

Uten betydning

Ubetydelig endring

Stor

Ubetydelig endirng

Middels

Konsekvens

(---) alvorlig miljøskade for
delområdet
(-) noe miljøskade for
delområdet

(-) noe miljøskade for
delområdet
(0) ubetydelig miljøskade for
delområdet
(0) ubetydelig miljøskade for
delområdet

(0) ubetydelig miljøskade for
delområdet
(0) ubetydelig miljøskade for
delområdet
(0) ubetydelig miljøskade for
delområdet

Samlet vurdering av konsekvenser i anleggsfasen for grønnstrukturen i planområdet vurderes til
(--/---) betydelig/alvorlig miljøskade. Dette skyldes også at anleggsfasen varer over mange år.

Samlet vurdering av konsekvenser i anleggsfasen for grønnstruktur i influensområdet vurderes
til (0/-) ubetydelig/ noe miljøskade.
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8

Kilder
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
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Barnetråkk-registrering (Trondheim kommune 2014)
Plan for idrett og friluftsliv (Trondheim kommune 2017)
Håndbok v712 - Håndbok for konsekvensanalyser (Statens vegvesen/Vegdirektoratet
2018)
Fagrapport støy, driftsfasen - Konsekvensutredning for Detaljreguleringsplan for Otto
Nielsens veg 10 og Professor J. H. L. Vogts veg 1 og 3 – Ocean Space Laboratories - (AFRY
2020)
Fagrapport støy, anleggsfasen - Konsekvensutredning for Detaljreguleringsplan for Otto
Nielsens veg 10 og Professor J. H. L. Vogts veg 1 og 3 – Ocean Space Laboratories
(Rambøll 2020)
Fagrapport luftkvalitet - Konsekvensutredning for Detaljreguleringsplan for Otto
Nielsens veg 10 og Professor J. H. L. Vogts veg 1 og 3 – Ocean Space Laboratories - (AFRY
2020)
Fagrapport trafikk - Konsekvensutredning for Detaljreguleringsplan for Otto Nielsens
veg 10 og Professor J. H. L. Vogts veg 1 og 3 – Ocean Space Laboratories - (AFRY 2020)
Stedsanalyse for Ocean Space Center (Gottlieb Paludan Architects 2019)
Planutredning for Ocean Space Center (Statsbygg/Gottlieb Paludan Architects 2019)
Vedlegg til Detaljreguleringsplan for Otto Nielsens veg 10 og Professor J. H. L. Vogts veg 1
og 3 – Ocean Space Laboratories - Medvirkning barn og unge (Gottlieb Paludan Architects
2020)
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