TRONDHEIM KOMMUNE
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REGULERINGSPLAN FOR KALVSKINNET
REGULERINGSBESTEMMELSER
Planen er datert
Dato for siste revisjon av plankartet
Dato for siste revisjon av bestemmelsene
Dato for Bystyrets vedtak

01
REGULERINGSPLANENS AVGRENSNING
Det regulerte omridet er vist med reguleringsgrense pA plankart merket Trondheim kommune datert
25.01.2005.

2.1
HovedformAl
HovedformAlet med reguleringsplanen og de tilhorende reguleringsbestemmelser er:
A bevare og utvikle Kalvskinnet i samsvar med bydelens historiske karakter, saerpreg og
helhetsmiljo som en levende del av Midtbyen.
A utvikle Kalvskinnets rekreasjonsverdi, ivareta og forsterke det Apne gronne preget ornkring
bygningene, og ii bevare elveskriningen som et vesentlig element i kulturlandskapet.
2.2
Arealbruk
Hele planomridet reguleres ti1 spesialomride bevaring bevaringsomride og bevaringsomride S 1,
Nidelvkorridoren, kombinert med folgende arealbruksformil:
Byggeomrider, herunder omrider for boliger, kontor, offentlig bebyggelse og angitt
allmennyttig formil.
Offentlige trafikkomrider, herunder omrider for kjgreveger, annen veggrunn, gang-/ sykkelveg,
sykkelveg, gangvegl fortau og formil for torgl bymessig park.
Offentlige friomrider.
Friomride i sj@og vassdrag.
Fellesomrider, felles avkjorsel.
Kombinerte formil; herunder omrider for bolig/forretning/kontor og offentlig Iallmennyttig
formil.

KRAV TIL PLAN OG DOKUMENTASJON
3.1
Krav om bebyggelsesplan
Byggetiltak etter plan- og bygningsloven 5 93 1. og 2. ledd storre enn 100 m2 BYA ogleller en
gesimshoyde over 8 og en monehoyde over 9 meter kan bare tillates p i grunnlag av godkjent
bebyggelsesplan.

Krav om konsekvensvurdering og dokumentasjon

Sammen rned sgknad om byggetiltak etter plan- og bygningsloven $93, eller om bebyggelsesplan,
skal det foreligge en egen beskrivelse som viser hvordan reguleringsplanens hovedformdl og
bestemmelser ivaretas, herunder hvordan tiltaket eller planen forholder seg ti1 strokskarakteren,
illustrert ved tegninger og modell.

3.3
Krav om arkeologiske unders~kelser
Fgr det kan gis tillatelse ti1 tiltak p i eiendommene gnr./bnr. 403130,403119,4031267,403116,
4031137,40318,40312,403162og 40316, skal det gjennomfgres en arkeologisk gransking av de
automatisk fredete kulturrninnene som kan komme i konflikt rned utbyggingene. Dette gjelder
kulturlag fra jernalder og rniddelalder. Det skal tas kontakt rned rette antikvariske myndighet, i god
tid fgr de enkelte tiltakene skal gjennomfgres slik at omfang og kostnader for arkeologisk
overviikingl undersgkelse kan fastsettes. Arkeologisk gransking belastes tiltakshaver iht.
Kulturminneloven Q 10. Den arkeologiske granskingen skal gjennomfgres i sommerhalviret.
3.4
Krav ti1 miljfiteknisk undersfikelse av grunnen
Med sgknad om tiltak som vil kunne bergre grunnen i skrdningen ned mot Nidelva, skal det
foreligge geoteknisk vurderinglprosjektering. Fgr det gis igangsettingstillatelse for tiltak, skal
kommunen (miljgenheten) forelegges og godkjenne tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn
jf. forurensningsforskriftenskap. 2.
$4
TILGJENGELIGHET FOR ALLE
Utomhusareal, offentlige trafikkomrider og friomrider skal utformes i samsvar rned prinsippene for
universe11 utforming, slik at de fungerer tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, inkludert
orienterings -og bevegelseshemmede.

Generelt
Hele planomridet reguleres ti1 spesialomride bevaring.
Alle tiltak etter plan- og bygningsloven § Q 86a og 93, 1. og 2. ledd skal forelegges
kulturminnemyndighetene for det kan gis tillatelse ti1 tiltak.
5.2
Bevaring av kulturminner i grunnen
Med unntak av omrider lavere enn kote 12 ut mot Nidelva, er grunnen innenfor planomridet et
automatisk fredet kulturminne. Det samme gjelder for omridet nord for Repslagerveita. Alle
inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn p i de automatisk fredete kultunninner ut over
tiltak beskrevet i $ 5.2-1 ti1 5.2-5, vil dermed vaere ulovlige uten at det er gitt dispensasjon fra
kulturminneloven. Sgknad om tiltak skal sendes rette antikvarisk myndighet, for tiden Sor
Trrzrnderlag fylkeskommune, i god tid fgr arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader knyttet ti1
nfldvendige gransking belastes tiltakshaverjf. Kulturminneloven Q 10.

Unntatt fra denne sflknadsplikten er:

Q 5.2-1
Q 5.2-2
Q 5.2-3
Q 5.2-4

Graving innenfor eksisterende grgftetraseers bredde og dybde for vedlikehold av alle
eksisterende typer ledningerlrgr og kabler.
Graving for vedlikehold av eksisterende trafikkomrider som veg, gangstier rned mer i
en dybde tilsvarende moderne pifgrt baerelag.
Graving og vanlige vedlikehold av grgnt - og friomrider, bakgirder rned mer, ti1 en
dybde av 0,3 m. under dagens ovefflate.
Graving for drenering eller lignende rundt bygg rned full kjeller inntil 1 m. fra ytterkant
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5 5.2-5

av grunnmur.
Graving og nybygging i utsjaktet areal i forbindelse rned parkeringshus p i Leutenhaven.

Pivises automatisk fredete kulturminner i forbindelse rned gravearbeider som nevnt over skal
arbeidet stoppes og dispensasjon vurderes etter kulturrninneloven 5 8, 2. ledd. Arkeologisk
gransking belastes tiltakshaver jf. Kulturminneloven 5 10.

Bevaring av omridets ipne struktur

5 5.3-1
Generelt
Omridets Apne struktur, herunder ipne indre gkdsrom og hager, skal bevares rned dagens ipne
preg. Fjerning av stgrre traer og annen verdifull vegetasjon skal godkjennes av kommunen.
5 5.3-2

Nidelvkorridoren - Sl
Innenfor omride kalt Nidelvkorridoren - S 1 p i plankartet skal dagens bebyggelsesstruktur og
grgnne preg bevares. Omridet skal ikke fortettes rned ny, frittliggende bebyggelse.

Bevaring av eksisterende bebyggelse og tilpasning av ny bebyggelse

5 5.4-1

Bevaring av bygninger
Samtlige bygninger innenfor planomridet, unntatt dagens bebyggelse p i eiendommene gnr./bnr.
4031259 (Leutenhaven), p i gnr./bnr. 4031196 Kongens gate 27 og p i gnr./bnr. 40311 13 Elvegata 5
B, skal bevares og tillates ikke revet.

9 5.4-2
Krav ti1 tilpasning ved endring av bestiiende bebyggelse
Ved vedlikeholdsmessige arbeider og utbedringer, samt ved teknisk ngdvendige utskiftinger av
bygningsdeler, skal materialer, utfgrelse og fargesetting stemme overens rned bygningens karakter
og tradisjonstilhgrighet.
5 5.4-3
Krav ti1 tilpasning av ny bebyggelse
All ny bebyggelse, herunder tilbygg og pibygg skal tilpasses tilliggende bebyggelse i volum og
utforming. Det skal stilles krav ti1 hgy arkitektonisk kvalitet, og legges avgjorende vekt p i god
tilpasning ti1 strokskarakteren rned hensyn ti1 stgrrelse, form, materialbruk og farge.

Fellesbesternmelser
§ 6.1-1
Krav om utomhusplan
Sammen rned s@knadom byggetiltak etter plan- og bygningsloven 5 93, skal det foreligge en
detaljert plan for den ubebygde delen av tomta. Eksisterende traer og amen verdifull vegetasjon skal
vaere avmerket p i plankartet. Planen skal vise disponering av utearealet rned hensyn ti1 adkomster,
parkering, avfall, utopphold og lek, og redegjgre for vegetasjon som skal bevaresl fjernes,
beplantning, mgblering, forstgtningsmurer og andre arealavgrensende tiltak. Utearealer og
adkomster skal tilrettelegges for orienterings -og bevegelseshemmede. Utomhusplanen m i inngi i
sgknad om igangsetting, og skal vaere godkjent av Trondheim komrnune fgr igangsettingstillatelse
gis. Utearealet skal vaere ferdig opparbeidet iht. godkjent utornhusplan fgr ferdigattest gis.

Krav ti1 leilighetsst@rrelse

Eksisterende boenheter tillates ikke oppdelt.
I nybygg og ved bruksendring av eksisterende bebyggelse skal leilighetsst@rrelsenvaere variert.
For nybygg skal boligsammensetningen fastsetting gjennom bebyggelsesplan.

8 6.2
Omrider for boliger
Ornridet skal brukes ti1 boligformil. I 1. etasje kan det innpasses naeringsvirksomhet som ikke er ti1
sjenanse for boligene.
5 63
Omrider for bolig/forretning/kontor
Det tillates ikke etablert nye boliger i 1. og 2. etasje ut mot Prinsens gate, Kongens gate,
Smedbakken og Erling Skakkes gate @stfor Smedbakken.
Omrider for kombinert offentlig bebyggelselallmennyttig forma
(Leuthenhaven)

9 6.4-1

Arealbruk
Omridene skal brukes ti1 administrative funksjoner og forsamlingslokaler som angitt p i plankartet.
§ 6.4-2

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse kan oppferes med maksimal gesimshgyde p i 14 meter og med en etasjeinndeling p i
maksimalt 4 etasjer.
1. og 2. etasje skal fortrinnvis benyttes ti1 publikumsrettet virksomhet.

5 6.4-3
Rekkef#lgekrav
Tilliggende omrider for gangveglfortau og hele ornridet merket Bymessig park p i plankartet, skal
vaere ferdig opparbeidet i samsvar med opparbeidelsesplan godkjent av kommunen for det gis
ferdigattest for ny bebyggelse innenfor omridene.

Torgl bymessig park

5 7.1-1
Utforming
Omridene skal opparbeides med gatebelegg, beplantning, belysning, sitteplasser og kunstnerisk
utsmykking av hgy kvalitet.
7.1-2
Kj@retraJikk
Det tillates ikke bilkjgring utover ngdvendig tilbringertjeneste og opprettholdelse av etablert
atkomst.

5 7.1-3
Rekkefelgekrav
Avkjgrselen fra Kongens gate ti1 Voldgata skal holdes stengt hvis hensynet ti1 trafikkawiklingen i
Kongens gate tilsier det. Ved eventuell ipning av avkjgrselen skal det stenges for gjennomkjgring i
Erling Skakkes gate og Elvegata, merket "Torgl bymessig park" p i plankartet.
S i lenge Voldgata er stengt mot Kongens gate tillates atkomst over torgl bymessig park. Endring av
kjgremgnster krever trafikkregulering.
8 7.2
Kjareareal og gang- og sykkelareal
Den viste inndelingen i kjgreareal og gang- og sykkelareal kan tillates endret etter naermere
vurdering iht. gjeldende Gatebruksplan.
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Offentlig friomride

5 8.1-1

Arealbruk og uqorming
Omridene skal brukes ti1 rekreasjonsomrider, parker, lekeplasser og elvepromenade. OmrAdene
skal opparbeides rned et bymessig preg i samsvar rned plan godkjent av kommunen.
Det tillates ikke oppfert bygninger i omridene.

3 8.1-2
Kj4retraJikk over friomride
Det tillates at etablerte atkomster over friomridene opprettholdes. For @wigtillates ikke
kjeretrafikk eller parkering.
8 8.2

Friomride i sj8 og vassdrag
Det er ikke tillatt rned utfylling eller anlegg/konstruksjoneri omridet.

59
FELLES AVKJ0RSEL
Felles avkjgrsel skal vaere felles for eiendomrnene gnr.1 bnr.; 40311 12,4031113 og 40311 14.

Bystyrets vedtak av 24.04.08 er som f8lger:
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Kalvskinnet som vist p i kart i maestokk 1:1000, merket
byplankontoret, datert 25.01.05, senest endret 17.09.07 rned bestemmelser senest datert
15.01.2008.
Det vises ti1 pigiende prosesser, bide det store laftet rned opprustningen av Torvet og
Hjertepromenaden. For byen er Torvet det viktigste prosjektet, og m i ikke forsinkes.
Utviklingen av hjertepromenaden m i fime mindre kontroversielle og rimelige lesninger, og
hvor man i denne omgang ngyer seg rned de minst kontroversielle omriderlstrekninger.
Vedtaket fattes i henhold ti1 plan- og bygningsloven 8 27-2 nr. 1.
Bystyret vedtar at en fremtidig park ph Leutenhaven sku1 dekke minimum arealet som i dug er
parkeringsplass. Eksisterende byggforeslh revet for h fh en st@rrebymessig park rned & z i n g
mot Repslagerveita rned den lave trehusbebyggelsen, Repslagerveita har lite trafikk og gode
solforhold. I tillegg vil en slik lasning hpne tilgjengeligheten mot Arbeiderforeningen.
Det planlagte bygget mot Smedbakken vil dempe stay fra biltrafikken og &re parken mer
attraktiv.
Bystyret er videre Gpnefor at parken kan bygges opp fra bakkeplan. Det forutsettes utlyst egen
arkitektkonkurransefor omraet. Nytt bygg mot Smedbakken mh vmre arealeffektivt.
Bygningsmassen b@rogsh utformes slik at parken og bygningsmassenfir et helhetlig og
spennende uftrykk. Miljaksninger sku1 vektlegges ved arkitektkonkurransen.
Denne lasningen vil ogsh gi Trandelag Teater det inngangspartiog de omgivelser det fortjener.
Bystyret forutsetter at bebyggelsesplan sendes tilbake ti1 endelig politisk behandling.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, MDG, Sp, PP:
Vi kan ikke se at planforslaget tar nok hayde for Leuthenhavens fremtidige potensial. Det er
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to forhold vi mener det saerlig b0r legges vekt p i fremover:
Vi vil ha en utdyping og forbedring av kultur- og kunnskapsaksen som g i r igjennom
Leutenhavenomridet. Vitenskapsmuseet med et framtidig Vitensenter m i knyttes bedre
sammen med Arbeiderforeningensmulige framtid som Trondheims nye storstue fra byens
frivillige musikk- og scenekunstnermilja. Sammen med HiST og Trandelag teater vil dette
utgjare den starste ansamlingen av kultur- og kunnskapsinstitusjoner i byen rundt et
framtidig park- og torvomride.
Trondheim har ambisjoner om 4 vaere ledende p i miljasiden i Norge. Skal det farst realiseres
et starre kontor- og servicebygg p i Leuthenhaven b0r dette bli det fremste lavenergihuset av
sitt slag n i r det gjelder teknologi. Byen trenger et signalbygg p i dette feltet og har de faglige
miljaene som skal ti1 for I kunne realisere dette. Et slikt bygg vil dessuten vaere et viktig
signal ti1 regionens bygge- og anleggsbransje og et insitament for den ti1 i tenke nytt.

