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Forslag til planprogram for «Leangen sentrum» er utarbeidet av Asplan Viak som plankonsulent på 
vegne av tiltakshaverne Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Realinvest AS og Trym 
Eiendom AS, i samarbeid med Trondheim kommune. Planprogrammet legges ut på offentlig ettersyn 
og sendes på høring i desember2018/januar 2019. Deretter vil planprogrammet bearbeides ut i fra 
innspillene som kommer inn i høringsperioden, før det fastsettes av Bygningsrådet.  

Planprogrammet skal avklare overordnede prinsipper for utarbeidelse av en eller flere 
reguleringsplaner innenfor planavgrensningen vist på kart side 7. Planprogrammet viser hovedgrep 
for planområdet og viktige forbindelser og sammenhenger i området. Disse prinsippene skal legges til 
grunn for etterfølgende reguleringsplan(er). Planprogrammet redegjør videre for formålet med 
planarbeidet, planprosessen, samt tematiske utredninger som er nødvendig for å beskrive virkninger 
av planlagt utbygging.  

Planprogrammet omfatter eiendommene Falkenborgveien 32, 33, 35 og 37-39.  

 

 

 

Trondheim, 19.12.2018 

 

 

 

Ingrid B Sæther Bjarte Lykke 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. INNLEDNING 

 

1.1. Bakgrunn 

Forslag til planprogram for «Leangen sentrum øst» er innsendt av Asplan Viak som plankonsulent, på 
vegne av tiltakshaver Falkenborgvegen 32 AS, representert ved Trondheim kommune, Realinvest AS, 
Trøndelag Fylkeskommune og Trym Eiendom AS. 

Det er i en tidligere fase av prosjektet sett på videre utvikling av Falkenborgveien 32 alene. Det 
ønskes nå å kunne se området mer i sammenheng, og det legges opp til et samarbeid om planlegging 
av arealene øst for Bromstadveien. Eiendommene som inngår i samlet planlegging er 
Falkenborgveien 32, 33, 35 og 37-39. 

For å sikre at plan- og utredningsarbeidet ivaretar helhetlige sammenhenger i bydelen, inngår 
ovennevnte eiendommer med tilhørende infrastruktur i et felles planprogram.   

 
Figur 1 Flyfoto/oversiktsbilde 
 

Hensikten med planen er å legge til rette for byutvikling på Leangen med transformasjon av arealene 
langs Falkenborgveien, øst for Bromstadveien. Leangen sentrum øst ønskes utviklet med en bymessig 
blandet arealbruk som bygger opp under Strindheim knutepunkt og Leangen sentrum.  
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Aktuelle formål vil være forretning, næring, kontor, hotell, privat og/eller offentlig tjenesteyting, 
undervisning/skole, bolig, torg, park, samferdselsformål etc. De aktuelle eiendommene vil være en 
viktig del av det å kunne realisere nye Leangen sentrum øst.  

Området har en svært sentral beliggenhet i bydel Østbyen, med umiddelbar nærhet til Sirkus 
shopping. Eiendommene ligger like ved Strindheimkrysset og med god nærhet til 
kollektivknutepunktet på Leangen (tog og buss). Området ligger i tillegg med god nærhet til 
handelsområdet langs Haakon VIIs gate på Lade.  

I dag er området i hovedsak i bruk som lager-/næringsområde med innslag av kontor og 
buldresenter. Transformasjon til mer bymessig bebyggelse med boligformål er allerede igangsatt i 
nærområdene. Ladesletta er i ferd med å bli en attraktiv boligbydel og nye kontor- / boligkvartaler 
vest for planområdet er under oppføring. Sirkus shopping fungerer som lokalsenter og et knutepunkt 
for handel i området. Nye boliger i området vil støtte opp under etablert handel på Leangen.  

Arcasa Arkitekter har laget innledende prinsippskisser som viser en mulig disponering av ulike formål 
på flatenivå (se vedlegg).  

1.2. Plantype 
Planen foreslås utarbeidet som en eller flere detaljreguleringsplaner, i tråd med anbefaling fra 
Byplankontoret i brev av 07.12.2018.  Krav om planprogram og konsekvensutredning vil sikre god 
medvirkning og nødvendig utredningsarbeid.  

1.3. Vurdering av utredningsplikt 

Området er i gjeldende reguleringsplan og i kommuneplanens arealdel vist som næringsområde. En 
utvikling av eiendommene som beskrevet tidligere er derfor i strid med overordnet plan. I samsvar 
med plan- og bygningsloven §§ 12-3, 4-1 og 4-2 skal det utarbeides planprogram og 
konsekvensutredning for planer som har vesentlige avvik fra kommuneplanens arealdel.   

Det er fortsatt uklart om planforslaget vil være i strid med revidert kommunedelplan. Tiltakene faller 
likevel inn under forskrift om konsekvensutredning, jf. § 6. b) vedlegg 1 pkt. 24.  

Planprogrammet legger til rette for en ryddig og god planprosess for berørte parter, og danner et 
robust grunnlag og en forutsigbarhet for videre planarbeid. Planprogrammet avklarer 
utredningsbehov samt krav til metodebruk og dokumentasjon. Planprogrammet skal legges ut til 
offentlig ettersyn, slik at naboer, berørte, interesseorganisasjoner og overordnede myndigheter skal 
kunne uttale seg og gi innspill til utredningsprogrammet.  

Etter at høringsfristen har gått ut og planprogrammet er oppdatert som følge av innkomne innspill, 
vil Trondheim kommune fastsette planprogrammet, slik at reguleringsplanarbeid (reguleringsplan 
med konsekvensutredning) kan påbegynnes.  

Alternativer som skal utredes 
• Alternativ 0: Videreføring av dagens situasjon. 
• Alternativ 1: Planinitiativet – utbyggers forslag 
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I alternativ 1 skal det for enkelte deltema vises ulike varianter for utbygging. Dette gjelder for tema 
handel og konkurranseflate mot midtbyen, byliv og gateliv, og trafikk.  

o 1a) Overvekt næring/lager/industri (dagens situasjon) 
o 1b) Overvekt forretning (arealkrevende handel og kjøpesenter)  
o 1c) Overvekt kontor (arbeidsintensive arbeidsplasser) 
o 1d) Overvekt boliger 

Andel skole og hotell ligger fast i alle alternativer.  

 

Tabell 1 Forslag til fordeling av formål (m2 BRA) for fire ulike overordnede løsningsforslag. Utredes for følgende 
deltemaer: Handel og konkurranseflate mot midtbyen, byliv og gateliv, og trafikk. Det tas utgangspunkt i at 
total BRA for Leangen sentrum Øst vil være ca. BRA = 117.000 m2.  

 

Andel næring/ 

industri/lager  

(m2 BRA) 

Andel 
forretning 

(m2 BRA) 

Andel 
kontor 

( m2 BRA) 

Andel 
boliger 

( m2 BRA)  

Andel skole 

( m2 BRA) 

Andel 

Hotell 

( m2 BRA) 

Alternativ 
1a) 87 000 - - - 18 000 12 000 

Alternativ 
1b) - 87 000 - - 18 000 12 000 

Alternativ 
1c) - - 87 000 - 18 000 12 000 

Alternativ 
1d) - - - 87 000 18 000 12 000 
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2. PLANOMRÅDET 

 

2.1. Avgrensning 
 
Planområdet ligger på Leangen, mellom Falkenborgveien i sør, Bromstadveien i vest, jernbanen i 
nord og Leangenvegen i øst. 

Planområdet er på ca. 120 daa.  

Noen virkninger av den planlagte utbyggingen vil omfatte et større område enn det området som 
inngår i planprogrammet. Influensområdet for de ulike utredningstemaene vil variere, og defineres 
spesifikt for hvert tema som utredes før datainnhenting gjennomføres.  

 

Figur 2 Foreløpig skisse til planavgrensning.  
  



LEANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN OG KU 
RAPPORT 

side 8 av 40 

2.2. Eierforhold  
Planområdet består av følgende eiendommer: 

Gnr/bnr Areal ca. daa Hjemmelshaver 
6/1 20 daa Trondheim kommune 
6/18 6,2 daa Falkenborgveien 32 Eiendom AS 
6/8 8,4 daa Trondheim kommune 

5/29 6,7 daa Falkenborgveien 32 Eiendom AS 

5/12 3,2 daa Trondheim kommune 

5/13 1,2 daa Trondheim kommune 

5/22 8,5 daa Kersti Lilleqvist 

5/23 12 daa Fredrik Arthur Tveitan 

5/25 2 daa Kersti Lilleqvist 

5/39 56 daa Bane NOR SF 

5/44 2,6 daa Trondheim kommune 

12/120 0,3 daa Falkenborgveien 37 Eiendom AS 

12/121 1,8 daa Leangen Invest AS 

12/43 5 daa Leangen Invest AS 

12/117 2,7 daa Marit Thorvaldsen 

12/311 0, 53 daa Statens vegvesen 

12/282 7,3 daa Statens vegvesen 

12/136 0, 35 daa Falkenborgveien 37 Eiendom AS 

12/128 0, 35 daa John Olav Thorvaldsen 

5/31 5,1 daa Bjørn Berntsen 

5/40 1,3 daa Micaelsen Eiendom AS 

5/38 1,8 daa Micaelsen Eiendom AS 

5/1 2,4 daa Micaelsen Eiendom AS 

5/26 1,7 daa Fredrik Arthur Tveitan 

5/37 1,1 daa Sissel Berntsen 

5/30 3,2 daa Astrid Tveitan 

5/24 0,8 daa Line Eiendom AS 

5/42 0,3 daa Line Eiendom AS 

12/83 - Trøndelag Fylkeskommune 

12/282 - Statens vegvesen 

5/21 - Statens vegvesen 

12/49 - Statens vegvesen 
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De ulike eiendommene er representert gjennom følgende oppdeling: 

Adresse Tiltakshaver 
Falkenborgveien 32 Falkenborgveien 32 Eiendom AS 
Falkenborgveien 33 Trondheim kommune 
Falkenborgveien 35 Leangen Invest AS 

Falkenborgveien 37-39 Falkenborgveien 37 Eiendom AS 

 

 

Figur 3 Eiendommer innenfor planområdet 
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3. PLANGREP 

 

3.1. Generelt 

Leangen sentrum øst ligger sentralt plassert i den østlige delen av Trondheim by og har i dag et godt 
utviklet kollektivtilbud, og nærhet til viktige byfunksjoner som handel, tjenesteyting, undervisning og 
arbeidsplasser. Planområdet danner på mange måter inngangen til det sentrale Trondheim fra nord, 
og kan ses på som en av flere viktige inngangsportaler til Trondheim by.  

Eiendommene langs Falkenborgveien har et stort utviklingspotensial med tanke på å bygge opp 
under en videre utvikling av Leangen sentrum øst. Bebyggelsen skal ses i sammenheng med viktige 
forbindelser for øvrig, og det skal etableres funksjoner som bidrar til en god byutvikling for Lade og 
Leangen.  

Tanker om videre utvikling av Leangen-området er i tråd med overordnende føringer om å planlegge 
for kompakte byer med redusert transportbehov. Det skal legges til rette for høy utnytting, god 
funksjonsblanding, attraktive byrom og bedre tilgjengelighet for myke trafikanter.  

Planen skal legge til rette for handel og arbeidsintensive arbeidsplasser i knutepunktet ved 
Strindheimkrysset og Leangen stasjon. Det ønskes også å legge til rette for etablering av hotell og 
videregående skole i denne delen av byen. Planen skal videre legge til rette for sentrumsnære 
boliger, der hensyn med tanke på bokvalitet, sol, støv og støy skal ivaretas.   

 
Figur 4 Planområdet ligger som del av en sammenhengende bolig- og 
sentrumsutvikling nord for jernbanen fra Leangen til Nedre Elvehavn. 
Kilde: Asplan Viak. 

Store deler av aksen langs 
jernbanen fra Leangen i øst til 
Nedre Elvehavn i vest er planlagt 
utviklet til boligformål.  

En utvikling av Leangen sentrum 
vil gi byfortetting og en bygging 
av byen innenfra og ut i stedet 
for byspredning. Boligfortetting i 
bynære strøk vil bidra til at målet 
om nullvekst for biltrafikk kan 
nås. 

 

 

Med tanke på planområdets beliggenhet, ønskes det å utvikle området slik at dette kan bli en 
naturlig del av sentrumsområdet på Leangen. Det ønskes å forbedre tilgjengeligheten til området og 
etablere gode forbindelser mot øvrig infrastruktur i området. Gang- og sykkelforbindelsene skal ikke 
bare sikre tilgjengelighet for gående og syklende, men også være attraktive og interessante, i tråd 
med kommunens gåstrategi. Det vil være viktig å tenke universell utforming som hovedløsning tidlig i 
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prosessen. Det skal være enkelt og intuitivt å finne frem. Fremkommeligheten og orienterbarheten 
skal være god. Det blir viktig å finne et helhetsgrep som gjør at alle kommer frem overalt.  

 

Figur 5 Prinsipp hovedgrep for ferdselsårer gjennom planområdet. 
 

3.2. Problemstillinger 
Forbindelser og tilgjengelighet 

Planområdet oppleves i dag som lite attraktivt for allmennheten, med mye lagervirksomhet og store 
asfaltflater. Det er store fysiske barrierer og generelt få fysiske kvaliteter som skaper gode forhold for 
sykkel og gange. Området er i stor grad formet på store kjøretøyers premisser.  

Det ønskes å forbedre tilgjengeligheten til området og etablere gode forbindelser mot øvrig 
infrastruktur i området. 

Miljøbelastning vs gode byrom 

Planområdet ligger støyutsatt til, med nærhet til store vegsystemer. Det skal søkes romlige kvaliteter 
i byrom og uteoppholdsareal. Byrommene og uteoppholdsarealene skal ha ulike kvaliteter, både i 
forhold til årstid, sol, vær og vind. God bokvalitet må sikres gjennom bevisst plassering av nye boliger 
og gode løsninger for å oppnå «stille side» og tilstrekkelig solinnfall på uterom. Støy og sol-/skygge 
skal også hensyntas ved etablering av skole.   
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Handel og tjenestetilbud 

Det må gjøres en vurdering av handelsomfang i forhold til byen som helhet. Planområdet ligger i et 
område med mye handelsareal allerede, og det bør vurderes i hvor stor grad planen skal legge til 
rette for utvidelse av dette, eventuelt om det er noen typer forretning som er underrepresentert i 
bydelen. Konkurranseforholdet til midtbyen skal belyses.  

Behovet for sosial infrastruktur og offentlige tjenester skal avklares. Eventuelle offentlige 
utbyggingsbehov vil være premissgivende for planarbeidet og skal avklares tidlig i planprosessen. 

Trafikk- og byspredning  

Lokal trafikkavvikling, kapasitet og parkeringsdekning er aktuelle problemstillinger. Det må jobbes 
med å finne en god balanse mellom tilrettelegging for motorisert ferdsel, effektiv utnytting av 
tomtearealene og tilgjengelige og attraktive byrom for myke trafikanter.  

Det viktigste virkemiddelet mot byspredning og økt trafikk, er å utnytte bynære områder til tett 
utbygging. Nærhet til sentrum og nærhet til kollektivårer, vil gi lavere bilturandeler. Leangen-
området ligger svært gunstig i forhold til kollektivsystem og gang-/sykkelvegsystem, og er lagt til 
rette for en utvikling med lav andel personbiltrafikk. Det skal legges vekt på å finne løsninger som 
reduserer transportbehovet og som legger til rette for en størst mulig andel gang- og sykkeltrafikk.   

Naboskap 

Forholdet mellom nye boliger og eksisterende naboer, for eksempel Louiselyst gård og Rockwool. 
Luftkvalitet (forurensning og lukt). Trafikk til og fra industrien og områder for verksted og 
plasskrevende handel.  
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3.3. Målsettinger 
Hovedmål 

• Legge til rette for bystruktur med funksjonsblanding, attraktive byrom og høy utnytting 
• Sikre god tilgjengelighet og transporteffektivitet for alle 
• Bidra til at vekst i persontransport skal foregå med miljøvennlige reisemiddel som 

kollektivtransport, sykkel og gange 

Bystruktur 

• Videreutvikle Leangen sentrum som en moderne og attraktiv bydel som henger sammen på 
tvers av veger og jernbanen 

• Sikre høy arkitektonisk kvalitet, både i materialbruk og i uttrykk 

Blandet arealbruk 

• Legge til rette for handel og tjenester som støtter opp under knutepunktsutvikling, 
senterstruktur, boligutvikling og byliv 

• Legge til rette for hotell og arbeids- og/eller besøksintensiv virksomhet 
• Sikre boligkvalitet (sol, uteareal, støy og luft) og tilgang til attraktive fellesareal 
• Legge til rette for etablering av videregående skole 

Det sosiale liv, aktivitet og byliv 

• Legge til rette for rik funksjonsblanding, sosial tetthet og mangfold  
• Legge til rette for byliv og utadvendt virksomhet på gateplan mellom bebyggelsen og ut mot 

Bromstadveien og Falkenborgveien 
• Sikre byrom og møteplasser, tilrettelagt for rekreasjon, aktivitet, lek og opphold 

Grønt/Park 

• Sikre inviterende og opplevelsesrike lekeareal, park og grønne områder med variert 
utforming og god kvalitet 

• Ivareta eksisterende grønne kvaliteter og sammenheng med forbindelsene i området 

Tilgjengelighet 

• Åpne opp og sikre tilgjengelighet for allmenheten i og gjennom området 
• Sikre god tilgjengelighet til publikumsbygg, kollektivholdeplasser, sykkeltraséer, turveger og 

gang- og sykkelveger, Leangen senterområde og Sirkus Shopping. 
• Legge til rette for aktive, intuitive, orienterbare og interessante gang- og sykkelforbindelser 
• Sikre skoleveg med kvalitet  
• Legge til rette for gode forbindelser til viktige målpunkt i gang- og sykkelavstand 
• Bygge opp under opplevelsen av bilfritt miljø  
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4. PLANSTATUS  

 

4.1. Gjeldende regulering  
 

 

Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Vedtatt 
21.03.2013 

Planområdet er satt av til eksisterende 
næringsbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel. Langs jernbanen er det vist en trasé 
for framtidig hovednett sykkel. Området ligger 
inntil areal avsatt til sentrumsformål 

 

Kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll. 
Vedtatt 28.04.2005 

Kommunedelplanen legger til rette for en 
byutvikling i Lade-Leangen-området. I planen er 
arealene på hver side av jernbanen satt av til 
sentrumsformål. De aktuelle eiendommen er 
vist som «fremtidig næring». 

 

 

Revisjon av Kommunedelplan for Lade, Leangen 
Vedtatt sendt ut på høring 17.09.2013  

Planen har vært på høring, men er ikke 
sluttbehandlet. Hensikten med planarbeidet er 
å fastsette nye rammer for detaljplanlegging 
innenfor utbyggingsområdene på Lade og 
Leangen. De aktuelle eiendommene er vist som 
boligformål. 

Kommunedelplanen er nå under ny revisjon. 
Det er antatt at ny utgave vil komme ut på 
høring sommer/høst 2019. Formålsdisponering 
i revidert utgave er fortsatt ukjent, men det er 
sendt inn innspill om at deler av planområdet 
mot Innherredsvegen bør ha en utnyttelse på 
300 % - ut fra beliggenhet og tanker om et 
fremtidig sentrum.  
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E6 Øst, delplan 3 
Strindheim/Gildheimsområdet. Vedtatt 
23.11.2006 

Kryssutbedring for Falkenborgveien-
Leangenveien med flere.  

 

Reguleringsplan for Bromstadveiens forlengelse 
Vedtatt 18.9.2007 

Regulert kjøreveg/bro over jernbanen i 
forlengelsen av Bromstadveien. 

 

 

 

 

Thoning Owesens gate med tverrforbindelse til 
Innherredsveien – vedtatt 27.6.2006 

Regulert rundkjøring og tilgrensende fortau på 
planområdets sørvestre hjørne.  

 

 

 

r0425 - Leangen, ny godsterminal – vedtatt 
27.9.2001 

Deler av området er fremdeles regulert til 
godsterminal. 

http://esaprod/esaProd-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.html?funksjon=visplan&kommunenummer=1601&planidentifikasjon=r0425


LEANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN OG KU 
RAPPORT 

side 16 av 40 

 

Områdeplan for Leangen senterområde – 
vedtatt 23.05.2013 

Nordvest for planområdet er det regulert 
Områdeplan for nytt senterområde på 
Falkenborg/Leangen. Regulerer kombinasjon av 
boliger, forretning og kontor på sørsiden og 
over jernbanen oppe på lokk.  

 

r0336 - E6, Falkenborg - St. Hanshaugen 
m/tilknytninger til Haakon VII`gate og 
Innherredsveien - vedtatt 31.5.1990 

Utdatert plan som regulerte den aktuelle 
eiendommen til næringsformål og en 
omfattende omstrukturering av vegsystemet 
langs jernbanetraseen. 

 

 

 

Reguleringsplan for Leangen stasjon. Vedtatt 
21.06.2018. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette 
for etablering av en ny jernbanestasjon ved 
Leangen senterområde, litt vest fra dagens 
Leangen stasjon.  

Planforslaget legger til grunn et kompakt 
omstigningspunkt på Leangbrua med direkte 
omstigning mellom vertikalkommunikasjon til 
perrongen (stasjonsområdet) og stasjon for 
MetroBuss. Denne løsningen forutsetter en 
tosidig utvidelse av Leangbrua for å sikre 
tilstrekkelig bredde for sykkelveg med fortau, 
stasjon for MetroBuss og kollektivfelt. Det er 
ønskelig med en mest mulig kompakt 
jernbanestasjon, med god kobling og i nær 
avstand til stasjon for MetroBuss, som til 
sammen danner grunnlag for et 
kollektivpunkt/omstigningspunkt. 

http://esaprod/esaProd-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.html?funksjon=visplan&kommunenummer=1601&planidentifikasjon=r0336


LEANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN OG KU 
RAPPORT 

side 17 av 40 

 

Thonning Owesens gate 29 A og 31, KBS 
kjøpesenter. Vedtatt 18.02.2010 

Området er regulert med kombinerte formål 
for bolig/forretning (Sirkus shopping)/kontor 
med tilhørende trafikkområder. 

 

Falkenborgveien 36, gnr/bnr 5/31. Vedtatt 
20.22.2014. 

Hensikten med reguleringsplanen er å rive 
eksisterende næringsbygg og tilrettelegge for 
utbygging av næringsvirksomhet med 
tilhørende anlegg og funksjoner. Bebyggelsen 
oppføres i 4 etasjer med teknisk rom på taket. 
Bilparkering og sykkelparkering etableres i 
kjeller, samt utendørs på tomten. 

 

Falkenborgvegen – oppstillingsplasser. Vedtatt 
31.05.2018. 

Hensikten med planen er å legge til rette for 
etablering av sju bussoppstillingsplasser i 
busslommer for tidsregulering i 
Falkenborgvegen; tre plasser på nordsiden av 
vegen og fire plasser på sørsiden. Det skal også 
legges til rette for gangforbindelser med fortau 
i tilknytning til oppstillingsplassene. 
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4.2. Overordnede planer 
Overordnede føringer av betydning for planarbeidet er listet opp nedenfor. 

Regional planstrategi for Trøndelag 2012-2016 

Oppsummerer utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i perioden.  

 

Fylkesdelplan NY GIV 

“Ny giv” gir føringer for at fortetting og tilknyttet vekst skal 
skje nær regionale kollektivårer og lokal service- og 
forretningstilbud jf. “rett virksomhet på rett sted”/”ABC-
prinsippet”. Boliger skal ha god tilgjengelighet til 
arbeidsplasser uten bruk av bil. Områder med godt 
kollektivtilbud som dette, og nærhet til service- og 
forretningssenter (Sirkus/Lade) skal ha en effektiv 
arealutnyttelse på minst 100 % innenfor kollektivbuen og 
andre sentrale områder. Det skal tilrettelegges for korte og 
attraktive gangforbindelser internt og til målpunkt utenfor 
området.  

 
Utvikling av Leangen sentrum er i tråd med Fylkesdelplan Ny Givs retningslinjer for lokalisering og 
arealutnyttelse og berører ikke nasjonale eller regionale verneinteresser. Området omfattes positivt 
av retningslinjen om at områder med lavt konfliktnivå rundt viktige jordvern, grønnstruktur- og 
kulturminneinteresser bør tas i bruk før områder med høyt konfliktnivå.  

 
Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP 2  

IKAP 2 er gjeldende arealplan for regionen med felles mål og strategier for samordnet og 
klimavennlig areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen, vedtatt 13.2.2015. Den sier at 
kommunen skal prioritere de boligfeltene som best ivaretar IKAPs mål og strategier innenfor 
eksisterende tettsteder, og den gir retningslinjer for variert boligsammensetning og attraktive 
bomiljøer samt effektiv arealutnyttelse.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 

Visjonen “Store lille Trondheim!” og mål om at i 2020 er Trondheim kunnskapsbyen, miljøbyen og 
velferdsbyen, og kommunen er en aktiv og attraktiv partner og arbeidsgiver, ble vedtatt 10.6.2010. 
Trondheim skal både være spennende og utviklende, en sunn og trygg by og åpen og inkluderende 
for alle. Trondheim skal være en bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig. 

Kommuneplanens arealdel 2012-2024 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal 
brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen 
inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den 
mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

Kommuneplanens arealdel henviser til prinsippet «rett virksomhet på rett sted» for å kunne oppnå 
reduksjon i kommunens utslipp av klimagasser. Følgende føringer vil gjelde for Leangen sentrum: 
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- Boliger skal lokaliseres innenfor eksisterende tettstedsareal med godt kollektivtilbud. 
- Arbeids- og/eller besøksintensiv virksomhet samt kontor skal lokaliseres i områder med god 

tilgjengelighet for fotgjengere og god kollektivdekning, fortrinnsvis innenfor arealformål 
sentrumsformål.  

- Handel og service lokaliseres slik at befolkningen får dekket sine daglige behov i 
nærområdet, i gang- og sykkelavstand fra bolig og arbeidsplass. 

- Handelssentrene skal ha god gang- og sykkeltilgjengelighet og god tilknytning til 
kollektivsystemet.  

- Handelstilbudet skal i hovedsak lokaliseres i bl.a regionale handelssentre som Lade/Leangen. 
- Sosiale møteplasser som torg, plasser, kulturarenaer med mer skal utvikles i tilknytning til 

handel, på alle nivå i senterstrukturen.  

Bymiljøavtale med nullvekstmål 

Bymiljøavtalen ble inngått 12.2.2016. Nullvekstmålet for transport tilsier at personbiltrafikken i 
byområdet Trondheim ikke skal øke utover dagens nivå selv om befolkningen øker. Partene (stat, 
kommune og fylke) har forpliktet seg til at vekst i persontransport skal foregå med miljøvennlige 
reisemiddel (kollektivtransport, sykkel, gange). Nullvekstmålet er en sentral del av bymiljøavtalen 
som Trondheim og de andre storbyene har med Staten og som genererer store belønningsmidler. 
Avtalen omfatter også fysisk tilrettelegging for MetroBuss og en miljøvennlig byutvikling som bygger 
opp under MetroBuss-konseptet. 

I regi av Statens vegvesen er det gjennomført en Byutredning som utreder ulike areal- og 
transportkonsept som ivaretar nullvekstmålet for persontransport med personbil. Den har hele 
Trondheimsområdet som analyseområde men konkluderer ikke. Den skal brukes som faglig grunnlag 
for Byvekstavtale om kommunens arealutvikling og infrastrukturtiltak, som forhandles i 2018, og som 
innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033. Byvekstavtalen vil bestemme hvilke tiltak en vil ta i bruk 
for å nå nullvekstmålet, og avløser Bymiljøavtalen. Byutredningen vil også være et viktig grunnlag for 
arbeidet med ny Langsiktig byutviklingsstrategi. 

Kommunedelplan: Energi og klima 2017-2030 

Ny klimaplan som viser hvordan klimagassutslippene kan reduseres, ble vedtatt 18.5.2017. Et eget 
handlingsprogram inneholder tiltak for perioden 2017-2020, og det ble vedtatt et mål om at 
utslippene av CO2 fra transport skal reduseres med minst 20 % i Trondheim innen 2018 
sammenlignet med 2008-nivået. Dette skal skje gjennom reduksjon av biltrafikken (12 prosentpoeng) 
og gjennom overgang til lavutslippskjøretøy og biodrivstoff (8 prosentpoeng). 

Hovedgrepene i areal- og transportpolitikken for reduserte klimagassutslipp er: 

• En energi- og klimavennlig arealpolitikk med fokus på fortetting og lokalisering av rett 
virksomhet på rett sted 

• Restriktive virkemidler for å redusere bruk av privatbil samt etablering av et grønt 
innkrevingssystem 

• Kraftig styrking av kollektivtrafikken og de myke trafikantenes vilkår 
• Tiltak og tilrettelegging for å øke bruken av miljøbiler og miljøvennlige drivstoffer 

Fokus på effektivisering av oppsamling og innsamlingsløsninger for avfall samt gjenbruk er også 
viktige målepunkt. 

 
  



LEANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN OG KU 
RAPPORT 

side 20 av 40 

Metrobuss og ny rutestruktur fra 2019 

I august 2019 får Trondheim et nytt rutetilbud som skal gjøre det lettere å reise mellom bydeler, og 
første trinn i satsingen på Metrobuss skal være på plass da. Traséer for Metrobuss ble vedtatt 
28.4.2016, og ny rutestruktur ble vedtatt 24.6.2016. Metrobuss skal være et fundament i Trondheims 
fremtidige kollektivtrafikkløsning og rutestruktur. Utbygging av Leangen sentrum Øst støtter opp 
under denne utviklingen, der Strindheimkrysset utgjør et viktig kollektivknutepunkt.  

 
Plan for areal til offentlige tjenester 2017-2050 (vedtatt 16.11.2017) 

I «Plan for areal til offentlige tjenester» er kommunens behov for areal til offentlige tjenester og 
idrett utredet helt fram til 2050. En viktig del av arbeidet er å vurdere muligheter for å spare areal 
gjennom arealeffektive løsninger og sambruk.  

Tomtene tilhørende Leangen sentrum er ikke nevnt som aktuelle for utbygging til offentlige 
tjenester. Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for de videregående skolene – og som ikke er 
en del av Plan for areal til offentlige tjenester - ser derimot på planområdet som egnet i forhold til 
lokalisering av ny videregående skole.  

Boligprogram 2011-2014 (vedtatt 29.9.2011) 

Hovedvisjonen for Trondheim kommunes boligpolitikk er Alle skal kunne bo trygt og godt. 
Boligprogrammet fremhever at reguleringsplaner skal medvirke til et velfungerende boligmarked 
med en variert boligstruktur som imøtekommer befolkningens boligbehov på en effektiv, sosial og 
rettferdig måte. Vanskeligstilte skal i større grad bli selvhjulpne i det ordinære boligmarkedet fremfor 
å bo i kommunal utleiebolig, samtidig som det erkjennes et behov for økt satsing på utleieboliger. 

Plan for friluftsliv og grønne områder (vedtatt i bystyret 26.10.2017)  
 
Plan for friluftsliv og grønne områder i Trondheim skal være et verktøy for bevaring og 
videreutvikling av marka og de grønne områdene i kommunen, i en situasjon preget av økt 
befolkningsvekst og fortetting. Planen har hovedfokus på de områdene der friluftsliv, lek, aktivitet og 
rekreasjon kan utøves og de kvalitetene som er viktige for at mennesker trives i den grønne byen. 
 
Trondheim skal være en grønn by med rik og variert natur, med attraktive uteområder lett 
tilgjengelig og tilrettelagt for lek og friluftsliv. Planens hovedmål er en effektiv arealutnyttelse som 
samtidig ivaretar de ulike brukergruppenes behov for tilgang til et variert friluftsliv- og 
rekreasjonstilbud med opplevelseskvaliteter der de bor. Gode sambruksløsninger der arealene er 
egnet for det samt god felles bruk av leke og rekreasjonsarealer skal vurderes i alle bynære områder. 
Ved lokalisering av nye områder og anlegg skal valg av plassering vurderes gjennom bruk av planens 
dekningskart og avstandskrav. Sammenhenger i og mellom områder for rekreasjon og friluftsliv skal 
ivaretas og/eller styrkes. 
 
Kommuneplanmelding om byutvikling – Grønn strek (vedtatt 31.3.2016) 

Grønn strek omhandler prinsipper for langsiktig byutvikling fram mot 2050. Det er utarbeidet en 
strategi for langsiktig vern av jordbruksareal og økologiske korridorer, sett opp mot fremtidig behov 
for utbyggingsareal. Boligpotensialet er høyere enn det beregnede boligbehovet fram mot 2050 selv 
om alternativet med høy befolkningsvekst skulle slå til. Det vurderes ikke å være behov for nytt areal 
til boligformål i kommende rulleringer av kommuneplanens arealdel. 
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Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 - 2020 (vedtatt 30.04.2015) 

Planen skal være styringsredskap for politikerne og et verktøy for administrasjonens daglige 
oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet.  

Blå-grønn strategi (under utarbeiding)  

Trondheim kommune arbeider med ”Blå-grønn strategi” for vurdering av hvilke bekkestrekninger 
som i dag er lagt i rør som skal prioriteres åpnet. Bekkestrekninger får en verdi basert på biologisk 
mangfold, laksefisk, rekreasjonsverdi, landskap og gjennomførbarhet.   

Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehageanlegg (vedtatt av bystyret 16.6.2014) 

Funksjons- og arealprogrammet gir føringer og inspirasjon for nye barnehageanlegg. Trondheim 
kommune bruker forholdstallet 0,15 barnehageplasser pr. bolig som retningsgivende, og planlegger 
for barnehager med 85 – 150 barn (fem – åtte barnegrupper). Anslag for totalt tomteareal ekskl. 
parkering for disse barnehagestørrelsene varierer fra 3,0 – 4, 5 daa.  

Barnehagebehov og størrelse må vurderes ut fra totalt boligantall i området, barnehagedekningen i 
bydelen, samt mulighetene for sambruk av areal for ulike formål og funksjoner, både inne og ute. 

Sykkelstrategi for Trondheim 2014 – 2025 (vedtatt 24.4.2014) 

Trondheim kommunes sykkelstrategi har som overordnet mål å etablere Trondheim som verdens 
beste sykkelby. Dette innebærer at flere ulike grupper av befolkningen aktivt sykler, det skal være 
tryggere å sykle og det skal være lett å velge sykkel som fremkomstmiddel. For å nå dette målet er 
det utviklet fem hovedgrep: Gode fysiske anlegg, god drift og vedlikehold, fokus på kommunikasjon 
og opplæring og sykkelvennlig arealbruk, samt bedre tilgang på å få sykkel med på kollektive 
transportmiddel. Sykkelveger skal innarbeides i tidlig fase av reguleringsarbeid.  

 
Gåstrategi for Trondheim (vedtatt 16.6.2016) 

Gåstrategien “Gå mer – kjør mindre” sier at i løpet av de nærmeste årene skal det bli enklere og mer 
attraktivt å gå i Trondheim. Gjennom en helhetlig plan skal Miljøpakken bidra til en bedre standard 
og mer sammenheng i gånettet. Det skal oppleves trygt å gå med god fremkommelighet langs 
gangvegene hele året. Reguleringsplanarbeid skal svare ut hvordan hensynet til gående er ivaretatt. 
Barn, unge, studenter og andre grupper som har stort potensial for mer aktivitet skal prioriteres som 
målgruppe, og det skal også legges vekt på å øke andel gående som går mellom 30 og 60 minutter til 
målpunkt.  

Transportplan for Trondheim 2006-2015 (vedtatt 08.2.2007) 

Transportplanen forutsetter en sentrumsnær fortetting og videreutvikling av en areal- og 
transportpolitikk som gir god tilgjengelighet gjennom økt bruk av miljøeffektiv transport, begrenser 
miljøulempene og bygger opp under livskvaliteten i byen. De arealene som er lettest tilgjengelige 
med kollektivtransport må sikres for utvikling av publikumsattraktive arbeidsplasser og servicetilbud. 
Parkeringspolitikken må støtte opp under arealpolitikken gjennom å redusere uønsket bilbruk. 
Kollektivfremkommeligheten skal bedres. 
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4.3. Annet planarbeid 
Flere prosesser for regulering og fremtidig utbygging i Trondheims østre bydeler pågår. Trondheim 
kommune har forsøkt å samordne arbeidet best mulig gjennom trafikkanalyser. Det er nå 
gjennomført arbeid med en helhetlig byutredning for å belyse virkemidler og kostnader som må til 
for å oppnå nullvekstmålet i Trondheim.  

Kollektivtrasé for Metrobuss/ hovedvegnett  
Byplankontoret har utredet løsninger for kollektivtraséer gjennom byen, i samarbeid med offentlige 
myndigheter og berørte parter. Arbeidet startet opp i august 2017 og ny rutestruktur er nå bestemt.  

Metrobusslinje M1 (Kattem/Heimdal-Ranheim) og M2 (Kattem/Saupstad-Lade/Strindheim) vil 
passere Strindheimkrysset like ved planområdet. Metrolinjene vil gå hyppig, ha «lang åpningstid» og 
ha god fremkommelighet.  

I tillegg vil bydelslinjer og bynære linjer som binder byen på tvers passere Strindheimkrysset. Dette 
gjelder de planlagte linjene 10, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 70 og 79. 

 

Figur 6 Utsnitt fra kart som viser ny rutestruktur for Trondheim 2019.  
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Sykkelekspressvegen øst og hovedsykkelruter 
 

Som en del av et fremtidsrettet og godt 
sykkeltilbud i byen, ønskes det å legge til 
rette for å bygge en ny sykkelveg langs 
Nordlandsbanen fra Haakon VII´s gate og 
vestover. Strekningen som foreslås 
regulert er første byggetrinn av en 
strekning som på lengre sikt vil forlenges 
både vestover mot sentrum og østover til 
Ranheim.  
 
Sykkelekspressvegen er en høystandard og 
sammenhengende sykkelveg forbeholdt 
syklister med tilrettelegging for 
transportsyklister for rask og direkte 
sykling over lengre avstander mellom 
relevante mål.  
 
Det er opparbeidet hovedsykkelrute langs 
Innherredsveien og Bromstadveien, og 
Falkenborgveien er tenkt som en framtidig 
hovedsykkelrute (del av «Malvikruta»).   
 

 

Figur 7 Utsnitt fra digitalt kart over sykkelruter i 
Trondheim.  
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5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 

 
Organisering av arbeidet 

Arbeidet med planen ledes av ÅF Advansia. Tiltakshavere er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim 
kommune, Realinvest AS og Trym Eiendom AS. Asplan Viak AS er ansvarlig for utarbeidelse av 
reguleringsplan.  

Samrådsperioden 

Det vil holdes et åpent møte i samarbeid med Byplankontoret i forbindelse med varsel om oppstart 
av planarbeidet og høring av planprogrammet. Her vil naboer og andre berørte parter få mulighet til 
å komme med innspill og spørsmål til planarbeidet. 

Det legges opp til følgende møter:  

• Fortløpende arbeidsmøter med Trondheim kommune v/Byplan. 
• Samrådsmøter med offentlige etater. 
• Samrådsmøte med aktører i området. Formålet er å få frem hva som må være ivaretatt for at 

de skal kunne drive sin virksomhet samt få innspill til løsningene som foreslås.  
• Møte med AtB, Statens Vegvesen og Trondheim kommune for å komme frem til akseptable 

løsninger vedrørende trafikksituasjonen i anleggsperioden.  
• Møte med Bane NOR og Trondheim kommune for å sikre god koordinasjon med planer om 

dobbeltspor, nye Leangen stasjon og parkerings- og kiss&ride løsninger.  
• Åpent møte i høringsperioden (offentlig ettersyn) for planforslaget. 
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6. UTREDNINGSTEMA 

 

Hensikten med utredningene er å få oversikt over hvilke muligheter og virkninger en utvikling i tråd 
med planen vil gi, slik at dette er kjent både underveis i arbeidet og når det fattes vedtak. I tabellen 
nedenfor gis en beskrivelse av aktuelle utredningstemaer, hvilken metode som skal benyttes og 
hvordan utredningene skal presenteres.  

Utredningstema Undertema 

7.1 OVERORDNET 
• Sosial infrastruktur og byvekst 
• Handel og kontaktflate mot midtbyen 
• Nullvekstmålet 
• Rekkefølge og prosess 

7.2 KVALITET, IDENTITET, TRIVSEL 
• Bebyggelsesstruktur og 

boligsammensetning  
• Stedsidentitet 
• Barn og unges oppvekstvilkår, universell 

utforming og folkehelse 
• Uteoppholdsarealer, grønne 

forbindelser og leke- og 
rekreasjonsarealer  

• Byrom, gateliv, byliv og møtesteder 
• Kulturminner 
• Visuelle virkninger; nær og fjernvirkning 

7.3 TRAFIKK 
• Gang og sykkel 
• Kollektivtilgjengelighet 
• Adkomst, biltrafikk og varelevering 
• Parkering  

7.4 LOKALKLIMA OG MILJØ 
• Støy og støv 
• Forurensning i grunnen  
• Lokalklima og solforhold 

7.5 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
• Vann og avløp, flomveger og overvann 
• Renovasjon 

7.6 RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERINGER 
• Grunnforhold 
• Trafikksikkerhet 
• Beredskap 
• Konsekvenser i anleggsperioden 
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6.1. Overordnet 
 

Konsekvenser for overordnet sosial infrastruktur og byvekst 

Mål Planforslaget skal bygge opp under Lade-Leangen som en moderne og 
attraktiv bydel som henger sammen på tvers av veger og jernbanen. 
Planforslaget skal legge til rette for attraktive byrom og byliv mellom 
bebyggelsen ut mot Bromstadveien og Falkenborgveien. Det skal legges til 
rette for høy utnytting. 

Utredningsbehov/premisser  
o Hvordan påvirker tiltaket utviklingen av Lade-Leangen?  
o Hvordan vil Strindheim kollektivknutepunkt fungere i fremtiden?  
o Hvordan vil knutepunktet rundt Leangen stasjon fungere i 

fremtiden? 
o Avklare omfang og lokalisering av de enkelte formål 
o Avklare behov for og størrelse på ny videregående skole inkl. 

idrettshall 
o Avklare behov for barne- og ungdomsskole 
o Avklare behov for og evt. størrelse og beliggenhet på en 

barnehage (6-8 avdelinger) 
o Avklare behov for helse- og velferdssenter 
o Avklare hvordan det kan skapes gode forbindelser til og gjennom 

området 
o Avklare muligheter for sambruk av areal for ulike formål og 

funksjoner, både inne og ute 
o Avklare rekkefølge/skolekapasitet  

Metode o Samrådsmøter med kommunen 
o Analysere området for å finne optimal plassering av skole og evt. 

barnehage, som også kan fungere som nærmiljøanlegg.  
o Registrere skoleveg, dagens forbindelser i området og manglende 

forbindelser. 
o Beskrive planens konsekvenser for overordnet byutvikling og 

overordnede planer. 
o Beskrive planens overensstemmelse med nasjonale bestemmelser 

og retningslinjer. 
o Beskrive og begrunne eventuelle avvik fra gjeldende planer og 

nasjonale retningslinjer 
 

Dokumentasjon  
 

Illustrasjonsplan, beskrivelse, skolevegregistrering. 
Møtereferat temamøter med kommunen. 
Notat med beregninger/begrunnelser.  
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Handel og konkurranseflate mot midtbyen 

Mål Planforslaget skal bygge opp under Leangen som et senterområde, men 
ikke i vesentlig grad konkurrere med de tilbud og tjenester man ønsker å 
beholde i midtbyen. Planforslaget skal ikke bidra til at Midtbyens rolle som 
regionens viktigste senter for handel, service og kultur svekkes.  

Utredningsbehov/premisser  Tydeliggjøre planforslagets konkurransebilde i forhold til handel, 
tjenesteyting og kultur, spesielt med hensyn til midtbyen. Følgende skal 
vurderes: 

o Type forretninger  
o Type tjenesteyting 
o Type kultur 

Metode ATP handelsanalyse  

Dokumentasjon  Handelsanalyse. Beskrivelse.  
 

Nullvekstmålet 

Mål Persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. 
Planforslaget skal styrke kollektivknutepunktene Strindheimkrysset og 
Leangen stasjon gjennom god arealutnyttelse, blanding av funksjoner og 
gode gangforbindelser. Det skal etableres god tilgjengelighet for 
miljøvennlig transport. 

Utredningsbehov/premisser  o Hvordan bidrar planen til å nå nullvekstmålet?   

Metode o Beskrive på hvilken måte planen bidrar til å nå målet med 
Bymiljøavtalen, der all vekst i persontrafikk skal skje ved gange, 
sykkel og kollektivtrafikk. Beskrive hvordan planforslaget ivaretar 
nullvekstmålet (nullvekstmetoden). 

Dokumentasjon  Trafikkanalyse/Mobilitetsanalyse. 
 

Rekkefølge og prosess 

Mål Rekkefølge av utbygging og infrastruktur skal gjennomføres slik at det tidlig 
i prosessen sikres et godt by- og bomiljø, og at utbyggingen kan 
gjennomføres på en rasjonell måte. Tiltak som er viktig for 
stedsidentiteten bør etableres i første byggetrinn.  

Utredningsbehov/premisser  Det skal gjøres rede for i hvilket omfang planlagt utbygging utløser behov 
for etablering av ny infrastruktur og eventuelle utbedringer av 
eksisterende anlegg og hvilke tiltak som kan gjennomføres før overordnet 
infrastruktur er etablert. Planprosessen vil avklare hvilke arealer som er 
mest naturlig å utvikle først, basert på god utnyttelse av både teknisk og 
sosial infrastruktur, samt bolig- og næringsbehov. Prinsipper for fordeling 
av rekkefølgekrav om etablering av offentlig infrastruktur bør avklares i 
forbindelse med behandling av detaljreguleringsplanen. 

Metode 
Tidlig utvikle en strategi som viser forslag til utbyggingsrekkefølge. 
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Dokumentasjon  Prinsippskisser, illustrasjoner, beskrivelse, tabell/matrise med 
rekkefølgekrav. 

 

6.2. Kvalitet, identitet og trivsel 
Bebyggelsesstruktur og boligsammensetning  

Mål Området skal fremstå som et urbant område med god tilgang på grønne 
kvaliteter, tjenestetilbud og aktivitetstilbud. Boligdelen skal utvikles til et 
nabolag med egen identitet.  
Bebyggelsen skal ha høy arkitektonisk kvalitet, både i materialbruk og i 
uttrykk. Bebyggelsen skal spille på lag med eksisterende bebyggelse i 
nærheten, samtidig som den tilfører området nye kvaliteter. Utforming av 
bebyggelse og byrom skal gjenspeile den varierte demografien i området. 
Planforslaget skal legge til rette for en variasjon i materialbruk, skala og 
uttrykk. 

Utredningsbehov/premisser  - Hvordan svarer planen på overordnede føringer om høy tetthet 
og variert boligsammensetning?  

- Hvordan knytter planområdet seg til og sammen med de 
omkringliggende områder? 

- På hvilken måte fjernes eventuelle barrierer? 
 

Metode - Sammenheng mellom ønsket befolkningssammensetning og 
boligtilbud (boligtyper og boligkvalitet) skal undersøkes.   

- Beskrive utearealene og uterommenes attraktivitet innenfor 
planområdet, herunder romlige kvaliteter, urbanitet, sol- og 
skyggeforhold, og lokalklima. 

- Beskrive hvordan planforslaget forholder seg til «Veileder for 
byform og arkitektur». 

- Utrede variasjon i byggehøyder.  
- Utrede størrelsene på kvartalene. 
- Beskrive antall tilgjengelige boenheter. 

 
Dokumentasjon  
 

Illustrasjonsplan/notat som viser leilighetssammensetning. 
Lokalklimaanalyse/beskrivelse 
Landskaps-/uteromsanalyse  
Volumstudier  
Sol- og skyggestudier 
Illustrasjonsplan/-snitt 

 

 

Stedsidentitet 

Mål Området skal utvikles med en klar stedsidentitet som skaper en attraktiv 
bydel og et attraktivt boområde - og et grunnlag for tilhørighet samt et 
stabilt og trygt bomiljø. Stedsidentitet skal vurderes ut fra historien, det 
mentale bildet av stedet, aktiviteter/livet og de fysiske omgivelser – og 
sammenhengen dem imellom. Området er et aktivt og inkluderende 
nabolag hvor alle aldersgrupper og interesser blir inkludert og får plass. 
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Sambruk og flerbruk av areal bidrar til et godt bo- og oppvekstmiljø og 
bidrar til å fremme folkehelse. 
 
Området skal utvikles med en god helhet internt, og området skal bidra til 
at Trondheim øst bygges ut til en sammenhengende bystruktur. 

Utredningsbehov/premisser  Det skal vurderes hvordan ny stedsidentitet kan forankres i eksisterende 
kvaliteter. 
 

Metode - Sosiokulturell stedsanalyse med historisk analyse.  
- Det skal beskrives hvordan planforslaget bidrar til en 

sammenhengende bystruktur, styrker tilliggende funksjoner og 
sikrer en helhet innenfor området.  

 
Dokumentasjon  Sosiokulturell stedsanalyse 

Beskrivelse og illustrasjoner 
 

Barn og unges oppvekstsvilkår, universell utforming og folkehelse 

Mål Det skal være aktivitetstilbud for barn i alle aldre innenfor korte avstander. 
Tilgjengelighet for alle i ulike livssituasjoner og aldre skal vektlegges. Det 
skal legges til rette for sosiale møteplasser som motvirker ensomhet – et 
økende folkehelseproblem.  

Planforslaget skal legge til rette for attraktive byrom og møteplasser i 
bystrukturen – tilrettelagt for rekreasjon, aktivitet, lek og opphold. 

Utredningsbehov/premisser  - Hvordan sikrer planen tilstrekkelig areal for uteareal, møteplasser, 
trafikksikre snarveger, gang- og sykkelforbindelser og varierte 
aktivitetsområder? 

- Er barn og unges oppvekstsvilkår innenfor planområdet gode nok?  
- Hvordan er mulighetene for lek, nærmiljøanlegg, ballspill og 

parker innenfor planområdet eller hvordan er nærheten til dette? 
- Ivaretar planen prinsippene om universell utforming? 
- Hvilket helhetsgrep er valgt for å sikre fremkommelighet og 

orienterbarhet? 
- Bidrar planen til god folkehelse? 

Metode - Redegjøre for skolekapasitet 
- Dokumentere dagens tilbud og fremtidig behov for lekearealer for 

å sikre nok og egnet areal innenfor planområdet.  
- Redegjøre for tilgjengelighet til sentrale aktivitets- og 

rekreasjonsmål.  
- Beskrive konsekvensene utvikling av området kan få for barn og 

unges oppvekstsvilkår.  
- Beskrive tilgjengelighet for mennesker med nedsatt bevegelighet. 
- Redegjøre for virkninger for folkehelse i planområdet og i 

influensområder. 
- Beskrive kriminalitetsforebyggende tiltak i planen.  

 
Dokumentasjon  Utearealregnskap, utomhusplan, illustrasjoner. Beskrivelse. 

Trafikknotat med omtale av skoleveger.  
 

Uteoppholdsarealer, grønne forbindelser og leke- og rekreasjonsareal 
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Mål Området skal ha god tilgang på nødvendige hverdagsfunksjoner, 
lekearealer, møtesteder og grønne områder med variert og god kvalitet.  
Eksisterende landskapskvaliteter skal ivaretas og dyrkes videre. 
 
Sambruk og variasjon av tilbud og tilgang på innen- og utendørs aktiviteter 
bidrar til å fremme folkehelse og sosial bærekraft. De ulike aksene 
gjennom området blir et godt tilbud til alle brukergrupper med tilstrekkelig 
areal som gir mulighet for aktivitet og møteplasser.  

Planområdet skal bidra til å ivareta og styrke sammenhenger i og mellom 
områder for rekreasjon og aktivitet.  
 
Det skal tilrettelegges for en bydelspark på minimum 5 dekar.  

Utredningsbehov/premisser  Reguleringsplanen skal sikre god tilgjengelighet til friluftsområder, parker 
og møtesteder. Planen må sikre tilstrekkelig areal for grønne forbindelser.  
Utearealene skal være med på å knytte nye og eksisterende boligområder 
sammen.  
 
Hvordan sikres gode sambruksløsninger for utearealene og hvordan kan 
deler av utearealene knyttes opp mot grønnstrukturen? 
 
Avklare behov for og størrelse på park 
 

Metode - Kartlegge dagens grønnstruktur. 
- Beskrive og kartlegge dagens bruk av området for friluftsliv 

og rekreasjon.  
- Sikre gode koblinger mellom uteoppholdsarealer og 

grøntområder i nærheten. Se sammenhengene også utenfor 
planområdet.   

- Vurdere behov for evt. lekeareal og nærmiljøanlegg ut fra 
dekningsgrad og forventede innbyggertall.  

- Vurdere behov for og beliggenhet for park. 
- Grad av sambruk og variasjon av grønne møteplasser må 

undersøkes og vurderes i de ulike delområdene innenfor 
planen.  

- Utprøving av ulik plassering av ny bebyggelse.  
- Illustrasjoner som viser at boligområdene har tilstrekkelig 

uteareal av høy kvalitet tilrettelagt for ulike funksjoner samt 
gode forbindelser gjennom. 

 
Dokumentasjon  
 

Landskaps-/uteromsanalyse  
Analyse av aktiv mobilitet 
Barnetråkkanalyser 
Illustrasjonsplan/-snitt   
Utearealregnskap, utomhusplan, illustrasjoner. 

 

Byrom, gateliv, byliv og møtesteder 

Mål Området skal fremstå som et urbant område og et nabolag med god 
tilgang på nødvendige hverdagsfunksjoner, gode møtesteder, lekearealer 
og grønne områder med variert utforming og god kvalitet.  
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Eksisterende landskapskvaliteter skal ivaretas og dyrkes videre. 
Planforslaget skal vise et gatemiljø som bygger opp under byliv med aktive 
og utadvendte fasader.   

Utredningsbehov/premisser  I utforming av nye områder må offentlige byrom plasseres slik at de får 
optimale forhold, og det må settes av tilstrekkelig areal. Det må vurderes 
og undersøkes ulik grad av offentlighet innenfor de ulike uterommene. 
Byrommene bør være inkluderende og i størst mulig grad allment 
tilgjengelige. Det skal søkes utadrettet virksomhet mot gate.  

Metode • Dokumentere hvordan utbyggingsalternativet vil påvirke 
utforming av gateløpet med tanke på gateliv og byliv. 

Virkninger for gateliv og byliv skal vurderes for fire ulike alternativer for 
utbygging.  

• Overvekt næring/lager/industri (dagens situasjon) 
• Overvekt forretning (arealkrevende handel og kjøpesenter) og 

offentlig/privat tjenesteyting 
• Overvekt kontor (arbeidsintensive arbeidsplasser) 
• Overvekt boliger 

Hotell og skoleformål ligger fast i alle alternativ.  

• Dokumentere områdets behov for møteplasser inkludert 
avstand/tilgjengelighet.  

• Utprøving av ulik plassering av ny bebyggelse.  
 

Dokumentasjon  Illustrasjoner. Beskrivelse. Sosiokulturell stedsanalyse. Sol-/skyggestudier. 
Gatesnitt.  

 

Konsekvenser for kulturminner 

Mål Hensynta kulturminneinteresser området. Louiselyst gård skal ses i 
sammenheng med Falkenborg gård. Det skal sikres åpenhet og grønt i 
tilknytning til Louiselyst.  

Utredningsbehov/premisser  Hvilke virkninger har alternativ 0 og 1 på omkringliggende kulturmiljøer?  
Er det potensiale for kulturminneverdier i grunnen? 
 
Avklare eventuelle bevaringshensyn med tanke på Falkenborgveien 37 
(buetaket) 

Metode - Beskrive hvilke kulturminneverdier som berøres av tiltaket 
- Utrede hvordan kulturverdier ivaretas i planarbeidet. 
- Illustrere nær- og fjernvirkninger av tiltaket med fotoillustrasjoner. 

Dokumentasjon  Illustrasjoner. Fotomontasjer. Beskrivelse.  
 
 

Konsekvenser for visuelle virkninger; nær- og fjernvirkning 

Mål Bevare viktige siktlinjer i området.  

Utredningsbehov/premisser   
Hvilke visuelle virkninger har området fra viktige standpunkt i byen? 
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Hva er akseptable byggehøyde i området? 
 

Metode - Beskrive dagens situasjon og 0- og 1- alternativet. 
- Illustrere nær- og fjernvirkninger av tiltaket med fotoillustrasjoner. 
Standpunkter avklares i planprosessen. 

 
Dokumentasjon  Illustrasjoner. Fotomontasjer. Beskrivelse.  

 

6.3. Trafikk 
 

Gang og sykkel 

Mål Områdets nye beboere, ansatte og besøkende skal i størst mulig grad 
kunne velge å gå, sykle eller benytte kollektivtransport fremfor privatbil. 
Det skal være lett og attraktivt å dra til og reise gjennom området.  
 
Det skal være attraktivt å sykle hele året. Gode og trafikksikre skoleveger 
skal vektlegges. Det skal etterstrebes et finmasket nett for gående i 
planområdet. Det skal være gode kryssingspunkter for både gående og 
syklende.  
 
Det skal sikres et godt gang- og sykkeltilbud til dagens bussholdeplasser, til 
Leangen stasjon og til fremtidige Metrobussholdeplasser.  
 

Utredningsbehov/premisser  Det skal tilrettelegges for at det er attraktivt og lettvint å sykle og gå, med 
minst mulig tidsbruk.  
 
Sykkelstrategi og gåstrategi, veileder for byform og arkitektur samt 
universell utforming skal legges til grunn.  

Metode - Vurdere eksisterende gangnettverk i og rundt området samt 
redegjøre for fremtidige behov og løsninger.  

- Vurdere planforslaget opp mot kommunens gåstrategi. 
- Vurdere behov for nye traseer for fotgjengertrafikk i og gjennom 

området.  
- Vurdere løsninger som bidrar til å bygge ned den 

barrierevirkningen som Bromstadvegen utgjør, og vurdere tiltak 
som vil forbedre forbindelsen på tvers av vegen.  

 
Dokumentasjon  Trafikkanalyse for alle trafikanter. Illustrasjoner. 

 
Kollektivtilgjengelighet 

Mål Områdets nye beboere, skoleelever, ansatte, besøkende etc skal kunne 
velge å gå, sykle eller benytte kollektivtransport fremfor privatbil. Å reise 
kollektivt til og fra området skal være attraktivt og lettvint, og i tråd med 
prinsippene for universell utforming. Det skal være lettvint å bytte 
kollektivmiddel innenfor området.  
 

Utredningsbehov/premisser  Det skal tilrettelegges for at det er attraktivt og lettvint å bruke, og bytte, 
kollektivmiddel innenfor området. Planarbeidet skal søke løsninger som 
bidrar til å bryte ned dagens opplevelse av avstand mellom 
kollektivknutepunkt Strindheim og omstigningspunkt Leangen.  
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Det skal sikres korte, lett orienterbare og universelt utformede 
gangforbindelser til alle kollektivholdeplasser, herunder Gildheim 
holdeplass.  
 
Planene for Metrobuss og den nye rutestrukturen (2019) skal ivaretas.  
 

Metode - Vurdere forbedrende tiltak for gående og syklende mellom 
kollektivknutepunkt Strindheim og omstigningspunkt Leangen. 

- Vurdere behov for nye traseer for gang- og sykkeltrafikk i og 
gjennom området.  

- Vurdere midlertidige løsninger opp mot mer permanente 
løsninger for kollektivtrafikk i området, jf. vedtatt midlertidig 
bussoppstilling i Falkenborgveien.  

- Vurdere behov for kollektivfelt i Falkenborgveien.  
Dokumentasjon  Trafikkanalyse for alle trafikanter. Illustrasjoner. 

 
 

Adkomst, biltrafikk og varelevering 

Mål Utvikling av planområdet skal bidra til god trafikkflyt og god 
framkommelighet til/fra og gjennom planområdet. Det skal søkes gode 
løsninger for varelevering. 
 

Utredningsbehov/premisser  - Redegjøre for planforslagets konsekvenser på trafikkproduksjon, 
trafikkavvikling og fremkommelighet på omkringliggende 
vegsystem. 

- Medfører trafikkveksten fra planområdet behov for opprustet 
fremkommelighet for gående, syklende og kjørende gjennom og 
til/fra planområdet? 

-  
Metode - Trafikkanalyse som redegjør for total turproduksjon med alle 

transportmidler (gange, sykkel, kollektiv og bil). 
- Trafikkanalyse som redegjør for konsekvenser for trafikkavvikling, 

kapasitet og fremkommelighet som følge av planforslaget.  
- Trafikkanalyse som redegjør for trafikkavvikling og trafikkapasitet 

for gående og syklende i kryssingspunkter.  
- Utføre trafikkberegninger med utgangspunkt i de funksjoner som 

legges inn i området. 
 

Virkninger med tanke på trafikk skal vurderes for to ulike alternativer for 
utbygging (minimumsløsning og maksimumsløsning for biltrafikk). 

- Det skal gjøres egne vurderinger av tiltak som kan redusere 
bilbruk og redegjøre for hvordan dette kan sikres i planen.  

- Vurdere fremtidig trafikkmønster og beskrive konsekvens for 
tilliggende vegstruktur.  

- Utrede hovedveg for sykkel langs nordsiden av Falkenborgveien. 
- Vurdere konsekvenser av planforslaget for naboskap og 

tilliggende virksomheter, herunder kjøreadkomst for tungtrafikk 
over Gildheimsbrua. 

- Vurdere gode løsninger for adkomst, varelevering, 
manøvreringsareal for store kjøretøy og nedkjøring til p-kjeller.  

Dokumentasjon  
 

Trafikkanalyse. Gatesnitt.  
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Parkering 

Mål God tilrettelegging for miljøvennlige transportmidler skal medføre at 
etterspørselen etter parkeringsplasser for privatbil blir lav.  

Utredningsbehov/premisser  - Antall bil- og sykkelparkeringsplasser og plassering av disse skal 
brukes som virkemiddel for å begrense bilbruk.  

- Det skal legges opp til en lav parkeringsdekning, men kommunens 
veileder for parkering skal legges til grunn for utformingen.  

- Det skal tilrettelegges for gode fellesløsninger (bildeling) og 
elektriske ladestasjoner for fremkomstmidler (sykler, elbiler).  

- Det skal tilrettelegges for attraktive sykkelparkeringsplasser på 
bakkeplan.  

- Biloppstilling for boliger skal fortrinnsvis plasseres under bakken. 
- Sikre tilstrekkelig areal i forbindelse med nedkjøring til/oppstilling 

ved parkeringsanlegg. 
Metode 

- Kartlegge parkeringsbehov for de ulike formålene. 
- Beregning av turproduksjon og reisemiddelfordeling i 

sammenheng med parkeringsnorm 
- Undersøke om det foreligger offentlige behov i forhold til 

parkering (kiss and ride ved Leangen stasjon). 

Dokumentasjon  Trafikkanalyse. Parkeringsplan med snitt nedkjøring. 
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6.4. Lokalklima og miljø 
Støy og støv 

Mål Alle boliger med tilhørende uterom samt skoleanlegg skal være i henhold 
til bestemmelser i kommuneplanen. Det skal etterstrebes å tilfredsstille 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-
1442/2016.  
 
Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir 
tilfredsstillende (KPA § 22.1).  
 

Utredningsbehov/premisser  I rød støysone tillates det ikke støyfølsom arealbruk. Etablering av nye 
boliger kan likevel vurderes i sentrale byområder og andre viktige 
fortettingsområder langs kollektivtrase med støynivå (Lden) inntil 70 dBA 
ved fasade, dersom boenhetene er gjennomgående og har en stille side 
hvor uterom kan plasseres. Minst halvparten av rom for varig opphold og 
minst ett soverom skal vende mot stille side. 
 

- Hvor høy støv- og støybelastning har planområdet fra vegtrafikk 
og jernbane?  

- Tilstrebe å finne løsninger som ikke gir konflikt mellom 
støy/luftkvalitet og arealbruk (boliger, uterom, skole etc.) 

Metode - Utrede støy i tråd med retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442. Vurderingene skal inkludere bygge- og 
anleggsfasen, slik at konsekvenser for eksisterende 
nabobebyggelse kan vurderes.   

- Avklare om jernbaneaktivitet vil influere på samlet støybelastning 
i planområdet. Støy fra jernbane må tas med i totalt støybilde. 

- Vurdering av luftkvalitet i området. Nye målinger vinterstid i et 
tre-måneders perspektiv skal vurderes.  

- Redegjøre for eventuelle avbøtende tiltak.  
 

Dokumentasjon  Støyrapport med støysonekart. Vurdering av luftkvalitet innenfor 
planområdet.  Rapport luftkvalitet. 

 

Forurensning i grunnen 

Mål Tilfredsstille helsebaserte kriterier for jordkvalitet for boliger, barnehage 
og utendørs oppholdsarealer.  
 

Utredningsbehov/premisser  Eventuelle forurensninger i grunnen må avdekkes og tas hensyn til i 
planforslaget.  
 

Metode  
Undersøke om eiendommene inneholder forurensning som vil ha vesentlig 
betydning for utvikling av området eller for etterbruk av masser.  
 

Dokumentasjon  Miljøtekniske grunnundersøkelser. Plan for håndtering av forurensende 
masser. 
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Lokalklima og solforhold 

Mål Boliger og skole med tilhørende uteområder samt forbindelser og byrom 
skal sikres gode lokalklimatiske forhold.  

Utredningsbehov/premisser  Krav i KPA 

Metode - Vind- og sol-/skyggestudier.  
- Det skal gjennomføres en lokalklimatisk kartlegging basert på 

meteorologisk data, data for luftkvalitet og/eller oppdaterte 
målinger der hvor data ikke er oppdatert for området.  

- Bebyggelsesstruktur og uterom skal vurderes med hensyn til 
virkninger for lokalklima og solforhold. Avbøtende tiltak skal 
vurderes.  

 
Dokumentasjon  Lokalklima-/vindanalyse. Sol- og skyggestudier.  

6.5. Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp, flomveger og overvann 

Mål Vann og avløp påregnes å kunne løses ved påkobling til eksisterende 
kommunalt nett. Håndtere overvann åpent og lokalt, dersom det er 
hensiktsmessig og sikkert. Overvann skal søkes utnyttet som positivt 
element i området.  
 
Hensynta Ladebekkens kulvert.  
 

Utredningsbehov/premisser  Planen skal vise hvordan overvann kan fordrøyes lokalt eller hvordan 
overvann skal føres til sjøen via rør eller åpne bekker, og hvordan 
overvannshåndtering kan få en opplevelseskvalitet.  
 

Metode - V/A-utredning og kapasitetsvurdering. 
- Naturlige flomveger kartlegges og evt. nye vurderes.  
- Beregne og vurdere overvannshåndtering, fare for flom, samt evt. behov 
for avbøtende tiltak.  
- V/A-plan som skal godkjennes av Trondheim kommune. 
 

Dokumentasjon  V/A-plan med V/A-utredning og kapasitetsvurdering i samråd med 
kommunalteknikk.   
Illustrasjonsplan for mulig overvannshåndtering. 

 

Renovasjon 

Mål Felles renovasjonsløsninger skal være tilgjengelig for alle bygg. Stasjonært 
avfallssug skal legges til grunn.  
 

Utredningsbehov/premisser  Renovasjonsløsninger skal utarbeides i henhold til kommunens 
bestemmelser. Planen skal vise løsninger for renovasjon. Mini-
gjenbruksstasjoner innenfor området skal vurderes.  
 

Metode - Avklare plassering av terminal for avfallssug. 
- Renovasjonsteknisk norm angir tekniske krav.  
- Avfallsmengder anslås med tanke på antall boenheter og areal for 

næring/tjenesteyting/handel/hotell/skole etc.  
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Dokumentasjon  Overordnet teknisk plan for sentralt avfallssug med rørtraseer, samt 

returpunkt.  
 

6.6. Risiko og sårbarhetsvurderinger 
 

Grunnforhold 

Mål Dokumentere at byggeområdet er skredsikkert og bebyggbart.  
 

Utredningsbehov/premisser  Grunnforhold må tas hensyn til i planarbeidet.  
 

Metode Beskrive grunnforhold med særlig fokus på kvikkleire og fare for ras, 
erosjon og egnethet for utbygging, samt evt. behov for avbøtende tiltak.  
 

Dokumentasjon  
 

- Geoteknisk rapport 
- ROS-analyse i henhold til DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging». 
 

Trafikksikkerhet 

Mål Utviklingen av Leangen sentrum øst skal ikke medføre opphoping eller kø 
på vegsystemet, som kan være til fare for liv og helse. Gode og trafikksikre 
løsninger for alle trafikanter skal vektlegges. 

Utredningsbehov/premisser  Opphopning/kø på vegsystemet kan oppstå som følge av økning av trafikk 
til og fra området. Ulykker mellom motoriserte kjøretøy, påkjørsel av myke 
trafikanter, brann, ulykke under lek og fritid, tilsiktede handlinger, område-
eksterne hendelser skal unngås.  

- Blir trafikksikkerheten ivaretatt tilstrekkelig for gående og 
syklende? Trygge skoleveier? Gode krysningspunkt? 

- Blir trafikksikkerhet for dagens virksomheter i området ivaretatt?  
 

Metode - Vurdere trafikksikkerhet for eksisterende og nye løsninger for alle 
trafikanter.  

- Vurdere konsekvenser av planforslaget i forhold til 
trafikksikkerhet i området, med spesielt fokus på barn og 
skoleveg. 

- Eventuelle forslag til tiltak for å forbedre trafikksikkerheten 
beskrives. 

Dokumentasjon  Trafikkanalyse med kapasitetsberegninger og eventuelle forslag til tiltak. 
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Beredskap 

Mål Dokumentere god brannsikkerhet med hensyn til å hindre brannspredning 
samt sikre god fremkommelighet for rednings- og slokkemannskap.  
 

Utredningsbehov/premisser  Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap, herunder kjøreveger og 
adkomst, slokkevann og slokkeforutsetninger.  
 
Plassering av bygg og avstander mellom bygg for å hindre brannspredning 
og ivareta person- og verdisikkerhet. 
 

Metode Analyse og brannrådgiving som grunnlag for reguleringsplan.  
 

Dokumentasjon  Notat. Illustrasjonsplan.  
 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Mål Det skal sikres at anleggsperioden ivaretar hensynet til befolkningens 
sikkerhet og trygghet.  
 

Utredningsbehov/premisser  • Trinnvis utbygging i knutepunkt med flere eiere og eksisterende 
virksomheter  

• Avklare forhold i området som medfører særskilte tiltak i 
anleggsperiodene 

 
Metode Beskrive utbyggingstrinn/-felt. Belyse tidsperspektiv og ev. avhengigheter. 

Sikre at følgende er utført før anleggsfasen:  

- Trafikkanalyse for anleggsperioden med tilgjengelighet for 
fotgjengere, bevegelseshemmede, syklister, buss og bil – spesielt 
barneskolelevener. 

- Støv- og støyutredning før anleggsfasen 
- Avklare behov for sikring mot rystelser 
- Beskrivelse av avbøtende tiltak 

Dokumentasjon  Beskrivelse. Bestemmelser.  
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7. FORELØPIG FREMDRIFTSPLAN 

 

Foreløpig forslag til fremdriftsplan for planlegging av Leangen sentrum. Det vil være mulig å komme 
med innspill til planarbeidet i to faser, markert med gult under.  

Fase  Når Beskrivelse 

Konkretisering av planidé Høsten 2018 Konseptutvikling, planidé, oppstartsmøte-
materiale. Innledende møter med 
kommunen. Workshop og analyser.  

Anmodning om 
oppstartsmøte 

August 2018  

Oppstartsmøte Oktober 2018 Avklare utredningsbehov og fremdrift 

Varsel om oppstart med 
høring av planprogram 

Desember/januar 
2018/2019 

Annonsering, varsling av berørte parter.  

Samråd og medvirkning Januar/februar 2019 Åpent informasjonsmøte. Samrådsmøter 
med Trondheim kommune. 

Gjennomgang av innspill Februar 2019 Behandle innspill. Eventuelt revidering av 
planprogrammet.  

Fastsette planprogram Mars/april 2019 Fastsetting i bygningsråd. 

Planskisse Januar-Mai 2019 Utredningsarbeid, utarbeide skisseforslag, 
forslag til planprogram. Oppstart samråd 
og avklaringsmøter.  

Innsendelse av planforslag til 
1. gangs behandling 

Juni 2019 Utarbeide planforslag og utredninger iht. 
planprogram. Samrådsmøter med 
Trondheim kommune. 

Bygningsråd 1. gangs 
behandling 

Desember 2019 Behandling bygningsråd.  

Offentlig ettersyn og høring Januar 2020 – Februar 2020 Utleggelse av planforslag til offentlig 
ettersyn (6 uker). 

Gjennomgang av innspill og 
forberede sluttbehandling 

Februar - Mai 2020 Behandle innkomne innspill, ev. revisjon 
av planforslaget.  

Politisk sluttbehandling Juni 2020 Sluttbehandling i bygningsrådet, 
byutviklingskomite og bystyret.  

Vedtatt plan.  



LEANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN OG KU 
RAPPORT 

side 40 av 40 

3 VEDLEGG 
 

 

• Illustrasjonsmateriale og innledende skisser v/ Arcasa arkitekter AS, datert 15.08.2018 
• Foreløpig planinitiativ. Beskrivelse datert 05.11.2018 
• ROS sjekkliste, datert 18.12.2018  
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