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01.
INNLEDNING OG
BAKGRUNN

OM PROSJEKTET NTNU CAMPUSSAMLING
Samlingen av Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU)
sin campus i Trondheim skal fram mot
2028 gjennomføres som et helhetlig og
kontinuerlig prosjekt med tverrfaglig samling
av fagmiljøer rundt Gløshaugen. Prosjektet
skal forene store deler av NTNUs virksomhet
i Trondheim til området rundt Gløshaugen.
'HWWHLQQHE¨UHU§è\WWHIDJPLOMºHQHVRPL
dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske
og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen
(kunst og musikk). Fagene blir dermed samlet
med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene
på Gløshaugen og med medisin-, helse- og
lærerutdanningene på Øya og Kalvskinnet. Det
prosjektutløsende behovet var nettopp å hente ut
synergier mellom fagmiljøene gjennom å bringe
sammen NTNU i Trondheim. Campussamlingen
skal legge til rette for økt tverrfaglighet og
samarbeid og bedre kvalitet i utdanning,
forskning innovasjon, kunst og formidling.
Nybyggarealene skal være inntil 92 000 m2 brutto
(BTA) og arealer som bygges om skal være inntil
45 000 m2 brutto (BTA). Arealrammen er satt av
regjeringen som en øvre grense.
Arealrammen inkluderer også ombygging av
Vitenskapsmuseets magasiner, ombygging av
arealer for fangst og lagring av CO2 (ESFRIprosjektet) og NTNUs andel i senter for psykisk
helse ved St. Olavs hospital på Øya.

Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver og
prosjekteier
Statsbygg er byggherre og leder bygge- og
brukerutstyrsprosjektet.
NTNU leder mottaksprosjektet og er fremtidig
forvalter og bruker.

SAMFUNNS- OG EFFEKTMÅL FOR CAMPUSSAMLING
Samlingen av NTNUs campus er begrunnet i
erkjennelsen av at framtidens utfordringer vanskelig
kan løses innenfor de tradisjonelle fagdisiplinene
alene. Undervisning, forskning og innovasjon må
i økende grad svare på behovet for å møte de nye
samfunnsutfordringene. Det er essensielt at faglig
dybde suppleres med en tverrfaglig tilnærming. Når
det bygges for campussamling er det for å legge til
rette for universitetets utvikling i den retningen, slik
at NTNU har en infrastruktur som støtter opp om den
faglige virksomheten. Målet er å senke terskelen for
tverrfaglig samhandling som i dag er utfordrende på
grunn av logistiske hindringer.

Illustrasjon som viser plassering av faglige klynger når campus i Trondheim samles - NTNU.no.

Samfunnsmål:

Effektmål:

NTNU er en attraktiv utdannings- og
forskningsinstitusjon som ivaretar sitt
samfunnsoppdrag på fremragende internasjonalt
QLY§1718KDUHQUREXVWRJèHNVLEHOI\VLVN
infrastruktur som styrker tverrfaglighet og gir gode
vilkår for å hente ut synergier.

E1

NTNU driver fremtidsrettede utdanningsinnovasjons- og forskningsaktiviteter med gode
faglige og sosiale kvaliteter.

E2

NTNU fremmer tverrfaglig samarbeid og
synergier.

E3

NTNU har en effektiv og bærekraftig campus.

E4

NTNU er åpen og inviterende mot omgivelsene,
og tilbyr formidling av høy klasse.

Estimat for styringsrammen (P50) for byggog brukerutstyr er satt til 10,810 mrd. kroner
(2018-kroner).
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Faglige klynger:
.O\QJHUVRPè\WWHV
Sentralt læringsstrøk og hovedknutepunkt
Øvrige klynger

02.
PLANINITIATIVETS
FORMÅL

Planinitiativet skal redegjøre for premissene
for det videre planarbeidet i hht. plan- og
bygningsloven. Det henvises til vedtatt
planprogram datert 25.04.2019.

Planident: r20180044
Arkivsak:17/33142

Planident: r20180044
Arkivsak:17/33142

Planinitiativet skal gi en oversikt over og
begrunnelse for de tiltakene forslagsstiller
skal utrede i detaljreguleringsprosessen.
Gjennom vedtak av planprogram for Bycampus
Elgeseter har Trondheim kommune/
%\SODQNRQWRUHWGHçQHUWKYLONHWHPDRJ
elementer som vurderes særlig viktige å belyse
for å gi beslutningsrelevant informasjon om
samfunnskonsekvensene av tiltaket sett i
et helhetlig perspektiv. Hvilke tema som er
etterspurt i planprogrammet må også sees i
lys av tidligere analyser og utredninger som
er gjort både av Trondheim kommune og
NTNU/prosjektet, der noen tema anses å være
tilstrekkelig dokumentert før planprogrammet
ble vedtatt.
I tillegg bør planinitiativet sikre
mulighetsrommet og arealreserver for å fange
opp endringer i prosjektets forutsetninger, slik
som byggbarhet og arealer til vekst (NTNU) og til
fremtidige samarbeidspartnere.

Byplankontoret

Byplankontoret

Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter

Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter

Dato for siste revisjon av planprogrammet:
Dato for godkjenning av Bystyret:

Dato for siste revisjon av planprogrammet:
Dato for godkjenning av Bystyret:

18.02.2019
25.04.2019

Vedtak:
1. Bystyret fastsetter planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter,
merket Trondheim kommune 18.2.2019 som vist i vedlegg 1͘Det vises til plan- og
bygningsloven § 12-9, jfr. § 4-1.
2. Bystyret er dermed enig i at det kan igangsettes reguleringsplaner for utbygging av
universitets- og campusformål i samsvar med de rammer og prinsipper som fremgår av
planprogrammet. Det vises til forskrift om konsekvensutredninger § 32.
3. Planprogrammet utfordrer viktige kulturminneverdier og eksisterende grøntstruktur.
Reguleringsarbeidet må vise til og vurdere reelle alternativer til riving av bevaringsverdige bygg
og bygging på grøntområder, som tar hensyn til både universitetets og byens behov og mål for
utbyggingen.
4. Bystyret forutsetter at målet om et nullutslippscampus følges opp i planprogrammet.

18.02.2019

Formål
Planprogrammet har to formål: 1) Avklare overordnede rammer for NTNUs campussamling rundt
Gløshaugen og 2) sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen
av planer og tiltak for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter, og når det tas stilling til
om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres.
Bakgrunn
Forslag til planprogram er utarbeidet i samarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune. For
begrunnelser og vurderinger vises det til saksframstillingen, planident r20180044.
Regjeringen besluttet 8.9.2015 at man ønsket å få utredet hvordan NTNU kunne samle sin
virksomhet rundt Gløshaugen i Trondheim. I august 2017 sluttet regjeringen seg til anbefalingen
fra NTNUs styre om utbygging i hovedsak vest for Gløshaugen, det vil si i retning mot Elgeseter
gate og St. Olavs hospital. Områdene sørover fra Gløshaugen-platået ble avsatt som sekundært
utbyggingsområde.

FLERTALLSMERKNAD – SV, FrP, H, R, V, Sp, Ap, MDG, KrF, PP:
Bystyret er positive til ambisjonene om et urbant campus og understreker viktigheten av
studentboliger på området. Det er et sterkt ønske om at disse boligene skal eies og driftes av
studentsamskipnaden.

Regjeringen besluttet 19.1.2018 konsept for samling av NTNUs campus. Campus skal utvikles
videre som et helhetlig og sammenhengende konsept med tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt
Gløshaugen. Staten skal finansiere nybygg på inntil 92 000 m2 og ombygging av 45 000 m2 av
eksisterende bygg. I tillegg planlegges det for langsiktig vekst og utvikling for universitetsformål
samt arealbehov for campusformål som inkluderer behovene til Studentsamskipnaden i Gjøvik,
Ålesund og Trondheim og andre relaterte aktører.
NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste
institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt
fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag,
økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag. Det brede fagtilbudet gir store muligheter
for tverrfaglighet i studiene.
Trondheim kommune har Bycampus som en av sine hovedsatsinger. I kommuneplanens
samfunnsdel er en av de fire hovedmålsettingene å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og
kunnskapsby. Trondheim skal være Nordens mest attraktive by for studenter og forskere, og
rammevilkårene for byens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes. Trondheim kommune har
som strategi å utvikle samarbeidet med NTNU og er tett involvert i hele prosessen for utvikling av
nye campusområder i Elgeseterområdet.

29682/19

90000/19

Vedtak av planprogram,
planprogram 25
25.04.2019.
04 2019

Det vurderes derfor hensiktsmessig å inkludere
Valgrinda i planinitiativet. Dette området ligger
utenfor planprogrammets avgrensning, og
Byplankontorets foreløpige innstilling er at
det tas en vurdering på hva som er naturlig å
videreføre fra planprogrammet for Valgrinda slik
at det svares ut til oppstartsmøtet.

Planprogrammet og dets avgrensning.
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Foreslått planavgrensning for planinitiativet med
Valgrinda markert i blått (ligger utenfor planprogrammets
avgrensning).

02.
PLANINITIATIVETS
FORMÅL

NTNUs ni planprinsipp fra vedtatt planprogram
skal også legges til grunn for regulering av
universitets- og campusformål.
De ni planprinsippene er:
•

Hovedbygningen styrkes som campus’
sentrum og NTNUs viktigste ansikt utad.

•

Byen og campus knyttes sammen via portaler
og tydelige forbindelser.

•

Kvartalsstruktur etableres og byrom
oppgraderes for å gi urbane kvaliteter.

•

Grøntområdene skal ha mer aktivitet og binde
by og campus sammen.

•

Levende campusstrøk binder delområdene
sammen.

•

$NWLYLWHWNRQVHQWUHUHVUXQGWWUDçNDOH
knutepunkt.

•

Overlapp etableres mellom ulike funksjoner
og aktiviteter.

•

Grønn mobilitet er premiss for
transportløsninger.

•

Campus’ kompakthet brukes for å nå energiog miljømål.

Detaljert prinsipplan
M = 1: 5000

Prioritert utbygging neste tiår:
Samfundet - Gløshaugen - Hesthagen
Utbygging det nærmeste tiåret med
campussamlingen, tilrettelegging for at Sit kan
gi god studentvelferd, og mulighet for integrering
av samarbeidspartnere og næringsliv gir følgende
prioritering av tomteklynger:
•
•
•

Fengselstomta og Grensen.
Fortetting og ombygging på Gløshaugen.
Hesthagen og mindre del av Vestskråningen

Sørområdet har også god måloppnåelse, og kan
fungere som alternativ dersom de prioriterte
klyngene ikke lar seg bygge. Måloppnåelse for
byintegrasjon og kvalitetsprinsippet urban vil
derimot bli lavere.

Urban:
9LGHçQHUHULDUEHLGHWPHGSULQVLSSODQHQmXUEDQ}
som steder hvor det er lagt til rette for mye
interaksjon. Det vil si at mange mennesker
samler seg på et avgrenset område. Høy
utnytting, mange brukere, miks av funksjoner,
attraktive byrom og fellesarealer som inviterer
til opphold, og gjennomstrømming, bidrar til op
urbanitet. Trengsel fremmer interaksjon, og en
kultur for å samhandle, og dele rommene med
andre. Noe av det som tiltrekker mennesker
mest, er andre mennesker. En urban campus vil
være en attraktiv campus.
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Byggeområde

Campus’ sentrum
Cam

Høys
Høyskoleveien
Nord-Sør aksen
Lerkendalforbindelsen

Viktige ganglinjer i park
Vikti

Sem Sælands veg

Traﬁkale knutepunkt

Grønne forbindelser

Kvartalstruktur

Portal
Porta
Hovedforbindelser

Detaljert prinsipplan - NTNU (Ilustrasjon utarbeidet av tegn_3).

03.
FREMDRIFTSPLAN
FOR REGULERING

2019
9

10

11

2020
12

1

2

3

FORBEREDELSER

4

5

6

2021
7

8

Oppstart
planinitiativ

Kommunal
behandling av
planinitiativ
12 uker

Innsendt
planinitiativ

10

11

OPPSTART

PLANINITIATIV

Forhåndskonferanse

9

REGULERING
Buffer
4 uker

12

1

2

3

4

5

7

9

10

11

Oppstarts- Varsel
om
møte
oppstart
regulering

12

1

2

3

Innsendt
komplett
planforslag

Buffer
4 uker

min.
6 uker

Bemerkningsmøte

Planforslag
offentlig
ettersyn

2021
september

Innsending komplett planforslag

6

4

5

6

7

8

9

10

2. gangsbehandling
politisk behandling
12 uker

Innsendt
revidert
planforslag

Buffer 8 uker

Ev.
offentlig
ettersyn

12

Klagefrist
min 3 uker

Kommunalt
planvedtak

2021
januar
april
mai
oktober
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PLANVEDTAK

BEHANDLING AV REGULERINGSPLANFORSLAG
Kommunal
1. gangsbehandling
12 uker

min.
6 uker

Forhåndskonferanse
Innsending av planinitiativ
Oppstartsmøte
Varsel om oppstart regulering
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KU OG PLANFORSLAG

2020:
13. februar
21. april
august
17. august

6

2022

Planforslag til offentlig ettersyn
Bemerkningsmøte
Innsending revidert planforslag
Kommunalt planvedtak

04.
REGULERINGSMODELL

Tidlig i prosessen ble det besluttet at det ikke
skulle lages en områdereguleringsplan, men at
man skulle lage et planprogram og en veiledende
plan for offentlige rom og forbindelser (VPOR).
Planprogram og VPOR er politisk vedtatt og
legges til grunn for videre planlegging.
Planområdet for NTNU Campussamling er
konsentrert på østsiden av Elgeseter gate.

NATURVITENSKAP OG INGENIØRVITENSKAP
HUMANIORA OG
SAMFUNNSVITENSKAP
OMBYGGING AV MAGASINER
TIL VITENSKAPSMUSEET

SENTRALT LÆRINGSSTRØK
INNOVASJON OG ØKONOMI

Planområdet omfattes av planprogram for
Bycampus Elgeseter.

HOVEDKNUTEPUNKT

)RUVODJVWLOOHUYLOIUHPPHèHUHSDUDOOHOOH
detaljreguleringsplaner. I samråd med
Byplankontoret vil det vurderes om det er
hensiktsmessig med én felles utredning/
konsekvensutredning eller at hver plan har hver
sin konsekvensutredning.
I det politiske vedtaket av 25.04.2019 bes
prosjektet vise alternativer til bygging i park og
løsninger som ivaretar hensynet til kulturminner.

KUNST, ARKITEKTUR,
K
MUSIKK OG DESIGN

Planprogrammet benyttes som mal for
planbeskrivelse og felles utredninger/
konsekvensutredninger.

NTNUS ANDEL I SENTER
FOR PSYKISK HELSE

Områder i Campussamling.
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05.
INNDELING AV
DELPLANER
A

Trondheim kommune har Bycampus som en av sine
hovedsatsinger. I kommuneplanens samfunnsdel er en
DYGHçUHKRYHGP§OVHWWLQJHQH§Y¨UHHQLQWHUQDVMRQDOW
anerkjent teknologi- og kunnskapsby. Mål for
E\FDPSXVHUEHVNUHYHWLçUHKRYHGP§O
•
•
•
•

utvikle et attraktivt og levende bycampus
skape et bærekraftig bymiljø
styrke sosial bærekraft og folkehelse
utvikle samarbeid

PURVMHNWHWIRUHVO§VGHOHVRSSLèHUHGHOSODQHU
1. Høgskolebakken
NTNU ønsker å styrke sin henvendelse mot sentrum
og forsterke campus’ tyngde nordover. Utvikling av
Høgskolebakken gir muligheten til å realisere dette
samt Trondheims kommunes mål for utbyggingen
av bycampus. Området har en nærhet til Midtbyen,
og binder Gløshaugplatået med NTNUs øvrige
campusområder på Kalvskinnet og Øya. Plasseringen
gjør at området er særdeles egnet for utadrettet
virksomhet og funksjoner. For å få utviklet et levende
bycampus, er det nødvendig å utnytte arealene så
godt som mulig og etablere store, sammenhengende,
èHNVLEOHYROXPIRUNRUWHDYVWDQGHURJOHJJHWLOUHWWH
for gode adkomster og forbindelser inn til campus.
2. Hesthagen - Vestskråningen
Området utgjør en svært viktig forbindelseslinje
mellom NTNUs fagmiljøer innenfor økonomi og
ledelse og teknologi. Utviklingen av Hesthagen og
Vestskråningen har videre betydning for å kunne
koble campus på Teknobyen vest for Elgesetergate
og næringslivsklyngen som ligger her. Området er
dermed også attraktivt for samarbeidspartnere og
aktuelt for innovasjonssenter, som igjen knytter seg
opp mot innovasjonsdistrikt. Forbedringspotensialet
for forbindelser i dette området er stort. Fysisk og
mobilitetsmessig er det nødvendig med tiltak som
forbedrer tilgjengeligheten mellom Gløshaugplatået
og bystrukturen.

3. Gløshaugen
Selve Gløshaugen er det mest attraktive området innenfor
planavgrensningen. NTNU ønsker å åpne opp både mot omverdenen,
men også mellom fagmiljø og mellom NTNU og faglige relevante
samarbeidspartnere. Hovedbygningen og campusplenen med
byggene rundt skal styrkes som hovedknutepunkt og NTNUs
viktigste ansikt utad. Det er et mål å plassere de humanistiske
RJVDPIXQQVYLWHQVNDSHOLJHIDJHQHVRPè\WWHUQHGIUD'UDJYROO
sentralt på Gløshaugen for å gi de omliggende teknologiske og
naturvitenskapelige fag nærhet til HumSam-miljøet.
4. Sørområdet
Området er vurdert som en hensiktsmessig tomteklynge for campus,
og er aktuell for utbygging mtp. arealreserver for faglig lokalisering,
rokade, samarbeidspartnere og vekst. Her kan en etablere bygg med
høy tomteutnyttelse, som kan markere adkomst til NTNU i sør.

1

3a

3c
3b

B
2

4

5. Valgrinda
Området har stor kapasitet og kan i fremtiden bli knyttet til
byutviklingsområdene lenger sør i Valgrinda og mot Sluppen.
Området er godt egnet for samarbeidspartnere, enkelte typer
servicefunksjoner og kan være hensiktsmessig for enkelte deler av
NTNUs virksomhet.
Planer som Statsbygger er forslagsstiller for:
1. Høgskolebakken

5

2. Hesthagen - Vestskråningen
3a. Hovedknutepunkt
3b. Øvrige Gløshaugen
3c. Høgskoledalen
4. Sørområdet (NTNU som forslagsstiller for egne eiendommer?)
Planer som andre er forslagsstiller for:
5. Valgrinda (forslagsstiller foreløpig ikke bestemt)
A. StudenterSamfundet
B. Sintef
Foreslått avgrensning planinitiativ

Inndeling av delplaner.
8

06.
HENSYNSSONER
OG ANDRE PLANER

HENSYNSSONER
- Fylling Høgskoledalen, områdestabilisering
- Mulig plassering av brønnpark
- Områdestabilisering i Nidelva er godkjent og
utføres våren 2020 for Studentersamfundet.
Tiltaket stabiliserer også arealer for KAMD.
VPOR BYCAMPUS ELGESETER
MILJØPAKKEN
ANDRE VEDTATTE OG IGANGSATTE
REGULERINGSPLANER MED
UTBYGGINGSPOTENSIAL
- r20180042 - Elgeseter gate 1 og Klostergata 9
(Studentersamfundet)
- r20120031 - Dybdahls veg 3 og 5
(IK Lykke Eiendom og Trym Næring)
- r0197m - Bebyggelsesplan for nordre del av
St. Olavs hospital
- r20110040 - Elgeseter gate 10-14 (NTNU og Sit)
- r20140015 - Elgeseter gate 21
- r0197r - Elgeseter gate 16-18
- r20140006 - Holtermanns veg 1- 13, Klokker
Lassens gate 2 og del av Veisletten Allè 13
- r20170006 - Nardovegen 6 (Heimdal Bolig)
- r0290a - Nardovegen 12-14 (Sit)
Pè

Tegnforklaring:
Utført områdestabilisering i Nidelva
Fylling i Høgskoleparken
Mulige arealer for brønnpark
VPOR-tiltak innenfor planinitiativet
VPOR-tiltak utenfor planinitiativet
Planillustrasjon av mulig VPOR-tiltak med markering for områdestabiliserende tiltak samt mulige arealer for brønnpark.
9

07.
DELPLAN 1
HØGSKOLEBAKKEN

Utvikling av Høgskolebakken gir muligheten
til å styrke NTNUs henvendelse mot byen og
realisere et levende bycampus med store nok,
VDPPHQKHQJHQGHèHNVLEOHYROXPHU
Området er sentrumsnært og særdeles egnet for
utadrettet virksomhet og funksjoner som bidrar
til aktivitet, mangfold og som inviterer byens
befolkning inn på campus. Dette området scoret
høyt på NTNUs måloppnåelse i forbindelse med
OFP.
Nok volum i Høgskolebakken vil være et
avgjørende skritt på veien mot å virkeliggjøre
et kraftsenter for utadrettede, utøvende
og skapende fag som kunst, arkitektur
og musikk, i samvirke med byen og
relevante kulturinstitusjoner og fagnære
samarbeidspartnere.
NRK er en strategisk samarbeidspartner for
èHUHIDJPLOMºE§GHLQQHQVDPIXQQVYLWHQVNDS
humaniora og teknologi og jobber for en
samlokalisering med NTNU. En bynær
beliggenhet er videre avgjørende for NRK som
utadrettet samfunnsaktør. En samlokalisering
mellom NRK, relevante fagmiljø ved NTNU
og andre viktige samfunnsinstitusjoner som
Studentersamfundet åpner for en samhandling
som vil gi ytterligere ringvirkninger for økt
verdiskaping og samfunnsgevinst.

OBS: stiplet linje ikke er å betrakte som absolutt plangrense, men heller areal som foreslås vurdert som del av planen
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07.
DELPLAN 1
HØGSKOLEBAKKEN

Området som helhet foreslås regulert til offentlig
eller privat tjenesteyting.
Areal for allmennkringkasting (NRK Midt)kan
være aktuelt innenfor planområdet.
Hensynssoner for bevaring/kulturminne/
kulturmiljø vurderes aktuelt for enkelte bygg og
bygningsmiljø.
Forslaget er i tråd med Kommuneplanens
arealdel 2012 - 2024. På plankartet er
Bycampus Elgeseter vist med arealformålene
sentrumsformål og grønnstruktur. Skravert felt
er hensynssoner for kulturminner.

Aktuelle arealformål og hensynssoner i planområdet:
Offentlig eller privat tjenesteyting
Veg
Hensynssone, bevaring/kulturminne/kulturmiljø
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Angis her som hovedformål. Underformål kan benyttes i senere fase

OBS: Foreløpig utkast. Endelige formål og plassering av disse er ikke bestemt. Utkastet er ment for å gi et foreløpig bilde.
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07.
DELPLAN 1
HØGSKOLEBAKKEN

SIKTKORRIDORER OG FJERNVIRKNING:
•
•

siktkorridorer og vernehensyn begrenser byggehøydene i området
med stort utbyggingsvolum kan siktkorridorer og vernehensyn bli utfordret

TREHUSMILJØET GRENSEN

Mulighetsstudiet som er utarbeidet for området
viser ulike varianter for utbygging. Viktige
problemstillinger/utfordringer oppsummeres til
høyre.

•
•

trehusbebyggelsen og kulturmiljøet i Grensen ønskes i størst mulig grad
bevart
samtidig er det ønskelig å oppnå hensiktsmessige og gode nybyggstomter

STATSARKIVET OG VOLLAN GÅRD
•
•

Statsarkivet og Vollam gård planlegges bevart, men bygget om til
universitetsformål
Statsarkivets magasindel vurderes som noe utfordrende mtp
transformasjonpotensial

4,2

4,2

BEBYGGELSESSTRUKTUR OG GATESTRUKTUR

5,0

5,0

•
•
•

3,0

1,5

1,5

6,5

2,5

skala på nye og gamle bygg
gatesnitt og de historiske gateløpenes karakter
WUDçNNRJEHYHJHOVHVPºQVWHU

15,0
5m

10 m

UTNYTTELSE OG SAMBRUK

Mulighet +7100

15,5

15,5
Sambruk?
Sambruk?

12

•
•

5,0

5,0

Broforbindelse?

4,2

4,2

4,2

1m

•
•

Arealbehov iht NTNUs kjernevirksomhet for KAMD: 29 100 m2
NTNU har intensjonsavtale med NRK om mulig lokalisering. Arealbehov ca
7 000 m3
Rom for fremtidig vekst
Sambruk av arealer (StudenterSamfundet+NRK+KAMD)

07.
DELPLAN 1
HØGSKOLEBAKKEN

Variantene er ikke endelige, og foreløpige funn
oppsummeres:
Variant 1 - kan oppfylle arealbehovet for NTNUs
kjernevirksomhet for KAMD, men sikrer ikke store
RJèHNVLEOHQRNYROXPHUVRPYLOJLWLOVWUHNNHOLJ
samling av fagmiljø/institutt. Denne varianten
svarer svakt til nok volum/utnyttelse til å
realisere en utvikling av et attraktivt og levende
bycampus

VARIANT 1

VARIANT 2

VARIANT 3

29 500 m2

36 400 m2

38 900 m2

SIKTKORRIDORER OG FJERNVIRKNING:
•

alle siktkorridorer ivaretas

SIKTKORRIDORER OG FJERNVIRKNING:
•

alle siktkorridorer ivaretas

SIKTKORRIDORER OG FJERNVIRKNING:
•

PDNVE\JJHKº\GHS§WRPWNRPPHULNRQèLNWPHG
siktkorridor fra Elgeseter gate

Variant 2 - oppfyller arealbehovet for NTNUs
kjernevirksomhet for KAMD i tillegg til å gi rom
for samarbeidspartner (NRK) i klyngen. Åpner opp
WLOHQYLVVJUDGIRUVWRUHRJèHNVLEOHYROXPHU
9DULDQW§SQHURSSIRUVWRUHèHNVLEOHYROXPHU
som gir rom for både samarbeidspartnere og
fremtidig vekst.

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
•
•

Oversikten til høyre viser en grov vurdering.

mest mulig bevaring og transformasjon
Høgskoleveien 6, Grensen 12 og Chr. Fredriksgt 15
foreslås revet

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
•
•
•

BEBYGGELSESSTRUKTUR OG GATESTRUKTUR
•

hensyntar eksisterende trehusbebyggelse og
skalaforhold

mest mulig bevaring og transformasjon
Høgskoleveien 6, Grensen 12 og Chr. Fredriksgt 15
foreslås revet
HQNHOWHE\JJIRUHVO§Vè\WWHV

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
•
•
•

BEBYGGELSESSTRUKTUR OG GATESTRUKTUR
•
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ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse

mest mulig bevaring og transformasjon
Høgskoleveien 6, Grensen 12 og Chr. Fredriksgt 15
foreslås revet
nytt paviljongbygg integreres i kulturmiljøet

BEBYGGELSESSTRUKTUR OG GATESTRUKTUR
•

eksisterende bebyggelse integreres i nybebyggelse

08.
DELPLAN 2
HESTHAGEN VESTSKRÅNINGEN

Området utgjør en svært viktig forbindelseslinje
mellom NTNUs fagmiljøer innenfor økonomi og
ledelse og teknologi. Her er det rom for klynge
med stort volum, som er krevende å få til andre
steder med samme måloppnåelse. Det er også
et stort behov for å forbedre faglige og sosiale
forbindelser, som oppstår i bygg og i møte
mellom mennesker og profesjoner. Med nok
bygningsvolum i Hesthagen og Vestskråningen
gis det mulighet for å samle NTNUs faglige
virksomhet innen økonomi, innovasjon og
teknologiledelse, med studentinnovasjon,
oppstartsbedrifter, inkubatorer, akseleratorer
RJYLUNHPLGGHODNWºUHUVRPLGDJHUJHRJUDçVN
spredt.

Trondheim kommune, NTNU, Fylkeskommunen,
Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Sintef
PHGèHUHIRU§VDPRUGQHRJP§OUHWWHWLOWDNLQQHQIRU
arbeidsliv- og næringsutvikling.

Forbedringspotensialet for forbindelser i dette
området er stort. Fysisk og mobilitetsmessig
er det nødvendig med tiltak som forbedrer
tilgjengeligheten mellom Gløshaugplatået og
bystrukturen og kollektivknutepunktet nede i
Elgeseter bydel.
Utviklingen av Hesthagen og Vestskråningen
har videre betydning for å kunne koble campus
på Teknobyen vest for Elgesetergate og
næringslivsklyngen som ligger her. I tillegg
vil økt faglig virksomhet i området bidra til at
områdene vest for Elgesetergate, hvor det også
er vekstpotensial, blir mer attraktivt for næring
og arbeidsliv som ønsker å være etablert tett på
NTNU.
Å sikre nok areal i aksen mellom
Handelshøyskolen og teknologimiljøene på
platået vil dermed være et avgjørende grep
for å virkeliggjøre regionens ambisjon om et
innovasjonsdistrikt av nasjonal betydning, i tråd
med regionens satsing på kommersialisering
av teknologi. Og samarbeid mellom

Illustrasjoner av Eggen arkitekter
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OBS: stiplet linje ikke er å betrakte som absolutt plangrense, men heller areal som foreslås vurdert som del av planen

08.
DELPLAN 2
HESTHAGEN VESTSKRÅNINGEN

Området som helhet foreslås regulert til offentlig
eller privat tjenesteyting.
Areal for innovasjonssenter kan være aktuelt
innenfor planområdet.
Areal avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting
kan være aktuelt i Høgskoleparken.
Forslaget er i tråd med Kommuneplanens
arealdel 2012 - 2024. På plankartet er
Bycampus Elgeseter vist med arealformålene
sentrumsformål og grønnstruktur. Skravert felt
er hensynssoner for kulturminner.

Aktuelle arealformål og hensynssoner i planområdet:
Offentlig eller privat tjenesteyting
Veg
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Grønnstruktur
Kombinerte grønnstrukturformål
Angis her som hovedformål. Underformål kan benyttes i senere fase

OBS: Foreløpig utkast. Endelige formål og plassering av disse er ikke bestemt. Utkastet er ment for å gi et foreløpig bilde.
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08.
DELPLAN 2
HESTHAGEN VESTSKRÅNINGEN

SIKTKORRIDORER OG FJERNVIRKNING:
•

siktkorridoren fra Elgeseter gt og Moslings gt ivaretas

HOVEDFORBINDELSEN OG HØGSKOLEPARKEN
•
•

I henhold til planprogrammet er det undersøkt
ulike varianter for utbygging, som i større og
mindre grad berører Høgskoleparken. Viktige
problemstillinger/utfordringer oppsummeres til
høyre.

•
•

behov for forbindelser mellom fagmiljøene
behov for universell tilrettelegging fra Gløshaugen og kollektivstopp ned til
fagmiljøene, Klæbuveien, Elgeseter gate med kollektivstopp
behov for forbindelser til omkringliggende næring og by
det økologiske mangfoldet bør økes, og klimatilpasning med bedre
løsninger med overvann bør tilrettelegges

UTEOPPHOLDSAREAL
•

ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller
friområder som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig
erstatning. Gjelder også uregulert areal som barn bruker som lekeareal
eller som er egnet for lek

BEBYGGELSESSTRUKTUR OG GATESTRUKTUR
•
•
•

forhold mellom eksisterende og nytt
gatesnitt: Klæbuveien og andre lokale gater
WUDçNNRJEHYHJHOVHVPºQVWHr

UTNYTTELSE OG SAMBRUK
•
•
•
•
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arealbehov iht NTNUs kjernevirksomhet blant annet fakultet for økonomi
innovasjonssenter ønskes etablert i klyngen
rom for samarbeidspartnere og fremtidig vekst
mulig sambruk av arealer som kan brukes både av byens befolkning,
studenter og ansatte

08.
DELPLAN 2
HESTHAGEN VESTSKRÅNINGEN

Mulighetsstudiene forsøker å belyse ulike
scenarier for utbygging og hvilke muligheter det
kan gi. Variantene er ikke endelige. I korte trekk
vises disse:

VARIANT 1 - UTEN BYGG I PARK

VARIANT 2 - ETT BYGG I PARK

VARIANT 3 - TO BYGG I PARK

27 300 m2

34 800 m2

39 000 m2

HOVEDFORBINDELSEN OG HØGSKOLEPARKEN
•
•

HOVEDFORBINDELSEN OG HØGSKOLEPARKEN

ingen nybygg i park
tilrettelegging for hovedforbindelse

•
•
•

Variant 1 - viser utbygging uten bygg i park

ett nybygg i park
tilrettelegging for hovedforbindelse
forbindelsen kan delvis integreres i nybygg

HOVEDFORBINDELSEN OG HØGSKOLEPARKEN
•
•
•

to nybygg i park
tilrettelegging for hovedforbindelse
forbindelsen kan delvis integreres i nybygg

Variant 2 - viser utbygging med et bygg i park
Variant 3 - viser utbygging med to bygg i park
Oversikten til høyre viser en grov vurdering

Muligheter for hovedforbindelsen:
1. Landskapstilpasning/ramper - stort parkinngrep
2. Bro + heis - stort visuelt parkinngrep
3. Underjordisk skråheis - veldig lite eksponert visuelt

Muligheter for hovedforbindelsen:
1. Landskapstilpasning/ramper - stort parkinngrep
2. Bro + heis i nybygg - stort visuelt parkinngrep
3. Underjordisk skråheis, inngang i nybygg - veldig lite
eksponert visuelt

Muligheter for hovedforbindelsen:
1. Landskapstilpasning/ramper - stort parkinngrep
2. Bro + heis i nybygg - stort visuelt parkinngrep
3. Underjordisk skråheis inngang i nybygg - veldig lite
eksponert visuelt

UTEOPPHOLDSAREAL - MULIGE TILTAK

UTEOPPHOLDSAREAL - MULIGE TILTAK

UTEOPPHOLDSAREAL - MULIGE TILTAK
•
•
•

mulig etablering av adkomsttorg
•
nabolagsgater kan tilrettelegges for lek og opphold •
parken kan videreforedles for å tåle mer bruk
•
•
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mulig etablering av adkomsttorg
nabolagsgater kan tilrettelegges for lek og opphold
parken kan videreforedles for å tåle mer bruk og
OHJJHWLOUHWWHIRUèHUHDNWLYLWHWHU
ved etablering av nybygg kan tak benyttes til
opphold

•
•
•
•

mulig etablering av adkomsttorg
nabolagsgater kan tilrettelegges for lek og opphold
parken kan videreforedles for å tåle mer bruk og
OHJJHWLOUHWWHIRUèHUHDNWLYLWHWHU
ved etablering av nybygg kan tak benyttes til
opphold

09.
DELPLAN 3
GLØSHAUGEN

Tyngden av NTNUs virksomhet ligger på
Gløshaugplatået, som er det mest sentrale
området innenfor planavgrensningen. Det er
derfor et stort behov for at det sikres nok volum
for å videreutvikle og styrke Gløshaugen som
campus’ sentrum og hovedknutepunkt. Det er
viktig å lykkes, både fordi NTNU trenger arealene,
men også fordi forbedringspotensialet er stort:
NTNU ønsker å åpne opp både mot omverdenen,
men også mellom fagmiljø og mellom NTNU
og faglige relevante samarbeidspartnere. I
arbeid med detaljregulering skal det tas høyde
for samarbeidspartnere og vekst innenfor
planområdet. Prinsipplanen, med dens ni
plangrep, og vedtak om faglig lokalisering legges
til grunn ved utviklingen av Gløshaugen.

Delplan 3A: Gløshaugen Nord
Campus’ sentrum og hovedknutepunkt på NTNU
etableres rundt Hovedbygningen og Campusplenen
med hele byrommet og de tilgrensende byggene.
Området er NTNUs viktigste ansikt utad, og det er
behov for å videreutvikle området til å bli et bedre
samlingspunkt både innad og utad. Symbolverdien
er stor, og selve Hovedbygningen har kvaliteter som i
dag ikke benyttes fullt ut. Byggene rundt plenen bør
åpnes opp, fylles med samlende og viktige funksjoner
som betjener mange på campus. Utviklingsgrepet
bør bygge opp om området som en hovedadkomst til
NTNU.

3a
3c

Delplan 3B: Sentrale Gløshaugen
Stripa og sentralbyggene representerer et stort
potensial. Området er sentralt med mange funksjoner
og høy aktivitet tett på, og det ligger godt til rette for å
videreutvikle viktige knutepunkt.
Det er et mål å plassere de humanistiske og
VDPIXQQVYLWHQVNDSHOLJHIDJHQHVRPè\WWHUQHGIUD
Dragvoll sentralt på Gløshaugen for å gi de omliggende
teknologiske og naturvitenskapelige fag nærhet til
HumSam-miljøet. Plasseringen i det sørøstre delen
DYSODW§HWWHWWRSSWLOGHWWUDçNDOHNQXWHSXQNWHW
og metrobuss-stasjonen er viktig for å forsterke
aktiviteten i et område med allerede høy intensitet.

3b

Delplan 3C: Høgskoledalen
- omfatter fylling i dalen som områdestabiliserende
tiltak. Etter oppfyllingstiltak skal idrettsanleggene, det
grønne preget og naturkvalitetene reetableres.

OBS: stiplet linje ikke er å betrakte som absolutt plangrense, men heller areal som foreslås vurdert som del av planen
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09.
DELPLAN 3
GLØSHAUGEN

DELPLAN 3A: GLØSHAUGEN NORD
Området som helhet foreslås regulert til offentlig
eller privat tjenesteyting. Uterom, plasser og
gater foreslås regulert på et overordnet nivå.
Bygninger, bygningsmiljø og parkområder med
verneverdier kan markeres med hensynssone
bevaring, kulturminne/kulturmiljø.
Uregulerte felt (eksisterende bebyggelse)kan
UHJXOHUHVVHQHUHWLOSDVVHWVSHVLçNNHEHKRY
Utredninger som utføres for campussamling
vurderes i stor grad å belyse helhetsperspektivet
for campus, og slik sett dekke behovet for
konsekvensvurdering for evt. etterfølgende
detaljregulering av enkeltfelt i planområdet.

3a

3c

I arbeid med detaljregulering skal det avsettes
plass for samarbeidspartnere og vekst innenfor
planområdet.
Forslaget er i tråd med Kommuneplanens
arealdel 2012 - 2024. På plankartet er
Bycampus Elgeseter vist med arealformålene
sentrumsformål og grønnstruktur. Skravert felt
er hensynssoner for kulturminner.

3b

Aktuelle arealformål og hensynssoner i planområdet:
Offentlig eller privat tjenesteyting
Veg (underformål: torg/gatetun/fortau/gang/sykkelveg)
Grønnstruktur
Kombinerte grønnstrukturformål

OBS: Foreløpig utkast. Endelige formål og plassering av disse er ikke bestemt. Utkastet er ment for å gi et foreløpig bilde.

Angis her som hovedformål. Underformål kan benyttes i senere fase
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09.
DELPLAN 3
GLØSHAUGEN

DELPLAN 3B: SENTRALE GLØSHAUGEN
Området som helhet foreslås regulert til offentlig eller
privat tjenesteyting. Uterom, plasser og gater foreslås
regulert på et overordnet nivå.
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Bygninger, bygningsmiljø og parkområder med
verneverdier kan markeres med hensynssone bevaring,
kulturminne/kulturmiljø.
Uregulerte felt (eksisterende bebyggelse)kan
UHJXOHUHVVHQHUHWLOSDVVHWVSHVLçNNHEHKRY
Utredninger som utføres for campussamling vurderes
i stor grad å belyse helhetsperspektivet for campus,
og slik sett dekke behovet for konsekvensvurdering
for evt. etterfølgende detaljregulering av enkeltfelt i
planområdet.

3a

3c

I arbeid med detaljregulering skal det avsettes
plass for samarbeidspartnere og vekst innenfor
planområdet.
DELPLAN 3C: HØGSKOLEDALEN
Delplanen omfatter fylling i dalen som
områdestabiliserende tiltak. Etter oppfyllingstiltak
skal idrettsanleggene, det grønne preget og
naturkvalitetene reetableres.

3b

Forslaget er i tråd med Kommuneplanens arealdel
2012 - 2024. På plankartet er Bycampus Elgeseter vist
med arealformålene sentrumsformål og grønnstruktur.
Skravert felt er hensynssoner for kulturminner.
Aktuelle arealformål og hensynssoner i planområdet:
Offentlig eller privat tjenesteyting
Veg (underformål: torg/gatetun/fortau/gang/sykkelveg)
Grønnstruktur
Kombinerte grønnstrukturformål
Hensynssone (områdestabiliserende tiltak)

OBS: Foreløpig utkast. Endelige formål og plassering av disse er ikke bestemt. Utkastet er ment for å gi et foreløpig bilde.

Angis her som hovedformål. Underformål kan benyttes i senere fase
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10.
DELPLAN 4
SØROMRÅDET

Sørområdet egner seg for allsidig bruk til både
campusformål og universitetsformål, men
skårer lavt på måloppnåelse når det gjelder
etablering av et sentrumsnært campusområde
med bymessige kvaliteter og et mangfold av
funksjoner (OFP-rapport, lokaliseringsanalysen).
Området er derfor vurdert aktuelt for utbygging
mtp. arealreserve for faglig lokalisering,
rokade, samarbeidspartnere og vekst. Her kan
det utvikles for høy tomteutnyttelse, som kan
markere adkomst til NTNU i sør. For å stabilisere
grunnen, er det nødvendig å begynne utbygging i
sørøstre del.

OBS: stiplet linje ikke er å betrakte som absolutt plangrense, men heller areal som foreslås vurdert som del av planen
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10.
DELPLAN 4
SØROMRÅDET

BYGGETRINN 1

BYGGETRINN 2

BYGGETRINN 3

24 400 m2

59 600 m2

99 000 m2

Mulig scenarier og utnyttelse (grovt anslått):
Byggetrinn 1 - ca. 24 400 m2
- nybygg uten riving
Byggetrinn 2 - ca. 59 600 m2
- nybygg 7C + 7D (Strindvegen 4)
Byggetrinn 3 - ca. 99 000 m2
- nybygg 7C+ 7D + 74 + 7B
Beregningsgrunnlag: 4-6 etg med én kjelleretasje

22

11.
DELPLAN 5
VALGRINDA

Området har stor kapasitet og kan i fremtiden
bli knyttet til byutviklingsområdene lenger
sør i Valgrinda og mot Sluppen. Eksisterende
reguleringsplan for området bør oppdateres for
å tilrettelegge for innplassering av funksjoner
VRPP§è\WWHVHOOHUVRPLNNHSULRULWHUHVS§
nærmere Gløshaugen. Det ligger godt til
rette for samarbeidspartnere og visse typer
servicefunksjoner, og kan være egnet for enkelte
deler av NTNUs virksomhet med nær tilknytning
til aktiviteter på campus.
Det er mulig å ta ut en betydelig merverdi av
investeringen som selve campussamlingen vil
innebære, blant annet ved å utvikle området for
å legge til rette for forskningsnært næringsliv,
knyttet opp mot ingeniørvitenskapelige fag ved
NTNU og forskningsmiljøene ved Sintef som har
tilhold i dette området.

OBS: stiplet linje ikke er å betrakte som absolutt plangrense, men heller areal som foreslås vurdert som del av planen
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12.
VARSLING OM
OPPSTART
REGULERING

Varsling om oppstart reguleringsplan har
hjemmel i pbl §12-8: ”Reguleringsplan”, og
er formelt medvirkningspunkt iht. pbl §5-1:
”Medvirkning i planlegging”
Dato for varsling om oppstart regulering er
foreløpig 17. august 2020.
Igangsetting av planarbeidet kunngjøres med
annonse i Adresseavisen og berørte parter
varsles i brev. Annonse og brev skal inneholde:
• Et planomriss på kart med tydelige navn og
stedsangivelse.
• En kort beskrivelse av hensikten med
planarbeidet.
• En henvisning til en nettside der publikum
kan få ytterligere opplysninger om planen.
• Plankonsulentens navn og adresse samt en
frist på min. 6 uker for å sende inn innspill til
planarbeidet.
• Dersom planforslag skal presenteres på et
informasjonsmøte, skal det varsles om sted
og tid for dette møtet.
Disse skal varsles:
• Registrerte grunneiere, festere og så langt
mulig andre rettighetshavere og berørte
naboer.
• Relevante statlige og regionale myndigheter
og interesseorganisasjoner dersom de kan ha
interesser i planarbeidet.
• Fylkeskommune og fylkesmann

1

Samtidig med varselet skal det sendes kopi av brev,
planomriss og annonse med dato til Trondheim
kommune, byplankontoret.

3a

I samråd med Byplankontoret foreslås det å etablere
en form for interaktiv/digital medvirkningsportal i
tillegg. Digital medvirkning kan potensielt gi veldig
mange og verdifulle innspill. Ved å invitere folk til å
klikke seg inn på kartet e.l. kan innspillene knyttes
WLOJHRJUDçVNEHOLJJHQKHWPP.RPPXQHQKDU
erfaring og kompetanse på dette, men Statsbygg/
plankonsulent forventes å være ansvarlig for å betjene
og sette opp løsningen.

3c
3b
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4
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Oppstart
planinitiativ

Kommunal
behandling av
planinitiativ
12 uker

Innsendt
planinitiativ

10

5

OPPSTART

PLANINITIATIV

Forhåndskonferanse

9

REGULERING
Buffer
4 uker

min.
6 uker

Oppstarts- Varsel
møte
om
oppstart
regulering
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Foreslått planinitiativgrense

13.
KOMMUNIKASJONSOG MEDVIRKNINGSSTRATEGI

Det er utarbeidet en felles strategi for
medvirkning gjennom detaljreguleringsfasen
der det legges opp til et aktivt samspill
mellom den formelle planprosessen (iht. Plan
og bygningsloven) og aktiviteter hos NTNU,
Trondheim kommune og Statsbygg. Det legges
vekt på tidlig involvering, god orientering om
prosessen og kontinuerlig dialog mellom de
involverte partene gjennom planprosessen.
Det er ambisjoner om en medvirkningsstrategi
som strekker seg ut over den som er lovpålagt
gjennom plan-og bygningsloven. Åpne
informasjonsmøter i forbindelse med viktige
milepæler og interaktive, nettbaserte verktøy
som bidrar til medvirkning fra interessenter
anses som viktig for å skape forståelse for
prosjektet og sikre at innspill kan fanges opp til
rett tid.

Medvirkningsstrategi kort oppsummert i planfaser:

MÅLGRUPPER

KANALER

Fase 1: Planinitiativ
- postliste-ført

Offentlige myndigheter
- regionale og kommunale planmyndigheter

Fase 2: Varsel om oppstart regulering
- varsles iht, plan- og bygningsloven
- bemerkelsesfrist. min. 6 uker

Hjemmelshavere
- registrerte grunneiere og festere
- borettslag
- seksjonseiere
- andre rettighetshavere

Direkte kommunikasjon (møter, ansikt til ansikt
dialog i tillegg til webinar) er foretrukken
kommunikasjonskanal. Ettersom denne formen for
kommunikasjon er begrenset i antallet det treffer,
skal alle kommunikasjonsarenaer som hovedregel
dokumenteres slik at det er mulig å dele innholdet
med interessenter som ikke var til stede.

Fase 3: Utarbeidelse av planforslag
- medvirkning og involvering i utredningsfasen
Fase 4: Innsending komplett planforslag
- planforslag til offentlig ettersyn
- høringsfrist min. 6 uker
Fase 5: Kommunalt planvedtak
- Klagefrist min. 3 uker
Foreløpig kommunikasjons- og medvirkningsstrategi
vises i sin helhet på neste side.

Organisasjoner, foreninger etc:
- andre organisasjoner og virksomheter innenfor
planområdet (ledelse/adm nivå)
- interesseorganisasjoner og -foreninger
- fagorganisasjoner og -foreninger
Andre interessenter:
- naboer (leietakere og andre som ikke nås som
hjemmelshaver)
- ansatte i organisasjoner/bedrifter innenfor
planområdet
- studenter
- kommunale/regionale råd og instanser
- velforeninger
- FAU ved skoler og barnehager i planområdet
- velforeninger
- andre
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I tillegg skal digitale kanaler benyttes i
massekommunikasjon og for å nå ut til et bredere
publikum.
Presse/media skal brukes aktivt som en kanal for
å være proaktiv og sette dagsorden i den offentlige
diskursen som omhandler NTNU Campussamling.
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OPPSTART

Buffer
4 uker

4
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- Dialogmøte m/kommunen
- Møter m/regional planforum

OPPSTART
REGULERING

Åpent informasjonsmøte
- orientering om Campussamlingsprosjektet og planinitiativet

Populærutgave av planinitiativet

Kunngjøring
oppstart regulering iht.
PBL (Brev, avis o.l)

3

4

5

6

7

8

10

11

12

Interaktiv digital
medvirkningsportal

Innsendt
komplett
planforslag

Buffer
4 uker

min.
6 uker

Planforslag
offentlig
ettersyn

Bemerkningsmøte

2. gangsbehandling
politisk behandling
12 uker

Ev.
offentlig
ettersyn

Innsendt
revidert
planforslag

Interaktiv digital
medvirkningsportal
Kunngjøring

- kommunen annonserer

Innhenting av informasjon ved behov
Survey
Observasjon
Fokusgrupper
Intervjuer
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Klagefrist
min 3 uker

Kommunalt
planvedtak

PLANVEDTAK

- merknader og innspill
(opprettes i samråd med
Byplankontoret)

Kunngjøring
- planvedtak
- ev. klagemyndighet

Åpent informasjonsmøte
Informere på nettside

Informere på nettside

Buffer 8 uker

BEHANDLING AV REGULERINGSPLANFORSLAG

Åpent informasjonsmøte

- merknader og innspill
(opprettes i samråd med
Byplankontoret)

PLANVEDTAK

BEHANDLING AV REGULERINGSPLANFORSLAG

KU OG PLANFORSLAG

-

9

Start
KS2-trinn 1

Kommunal
1. gangsbehandling
12 uker

Oppstartsmøte

PLANINITIATIV

2

M7

BEMERKNINGSFRIST

INNLEDENDE

1

M6

min.
6 uker

Varsel
om
oppstart
regulering

Innsendt
planinitiativ

3

KU OG PLANFORSLAG

REGULERING

Kommunal
behandling av
planinitiativ
12 uker

2

Prosjekteringsunderlag og
plan for 2021

PLANINITIATIV

Oppstart
planinitiativ

12
M5

Basisprosjekt
v.02

Forhåndskonferanse
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2022

EVENTUELT NYTT
OFFENTLIG ETTERSYN
min 6 uker

10

2021

OFFENTLIG
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9

2020

FORBEREDELSER

MEDVIRKNING I REGULERINGSPROSESSEN

OVERORDNET KOMMUNIKASJONS- OG MEDVIRKNINGSSTRATEGI

2019

SBS INTERNE
MILEPÆLER

TIDSLINJE

13.
KOMMUNIKASJONSOG MEDVIRKNINGSSTRATEGI

Ev. kunngjøring
- iht. PBL
- informere på nettside

14.
KONSEKVENSUTREDNING IHT.
PLANPROGRAM

Planarbeidet skal konsekvensutredes i
hht. vedtatt planprogram.
Forslagsstiller skal anskaffe en
plankonsulent med et kompetent team
av rådgivere som vil vurdere virkninger
av planen opp mot alle temaene som er
etterspurt i planprogrammet.
Temaene områdestabilitet og geoteknikk,
virkninger som følge av klimaendringer,
samt beredskap, terror-, sabotasje- og
ulykkesrisiko skal også tas inn i risiko- og
sårbarhetsanalyse.
Som generelt kunnskapsgrunnlag skal
i tillegg gjeldende kommuneplanens
samfunnsdel og kommuneplanens
arealdel med aktuelle temakart benyttes.

UTREDNINGSTEMA I HHT. PLANPROGRAM:
- Naturmangfold
- Landskap
- By- og friluftsliv
- Befolkningens helse og sosial bærekraft
- Barn og unges oppvekstvilkår
- Universell utforming
- Kriminalitetsforebygging og trygghet
- Kulturminner og kulturmiljø
- Arkitektonisk og estetisk utforming
- Forurensning
- Transport
- Klimagassutslipp
- Virkninger for tiltaket som følge av klimaendringer
- Lokalklima
- Områdestabilitet og geoteknisk forhold
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15.
OPPSETT OVER
HVA VI VIL AT BYPLANKONTORET/
ANDRE ETATER TAR
STILLING TIL
Viktige tema det ønskes innspill til:

Aktuelle kommunale enheter/etater:

• Prosess
• Reguleringsmodell - detaljeringsnivå
• Inndeling av delplaner og
planavgrensninger
• Verneverdier
• Siktlinjer - fjernvirkning
• Grønt/park
• 7UDçNN V\NNHOELOEXVVWRJ
• Tilrettelegging for beredskap
• Universell utforming/tilgjengelighet
• Varemottak/logistikk
• Kommunikasjons- og
medvirkningsstrategi

- Byplankontoret
- Byggesakskontoret
- Byantikvaren
- Eierskapsenheten
- Miljøenheten
- Miljøpakken
- Trondheim bydrift
- Trondheim bydrift vann nett
- Trondheim bydrift vannbehandling
- Trondheim eiendom
- Enhet for idrett og friluftsliv
- Kulturenheten
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