
05.11.2018 

Leangen sentrum Øst 

 Beskrivelse av foreløpig planinitiativ (vedlegg til planprogram)  

 

Formål 

Innledende skisser fra Arcasa illustrerer de hovedgrepene i prosjektet som vil ligge til grunn for 
utredningsarbeidet.  Under er de viktigste grepene summert opp. 

 

Figur 1 Foreløpig forslag til fordeling av formål innenfor planområdet 

 
Følgende formål er vurdert som aktuelle: 

- Kjøreveg 
- Gang-/sykkelveg/gangveg 
- Fortau 
- Kollektivanlegg 
- Parkering 
- Forretning 
- Tjenesteyting 
- Næring 
- Kontor 
- Boligbebyggelse 
- Skole 
- Hotell 
- Park 

 
 



 
Bebyggelsesstruktur og byggehøyder 
 
Falkenborgveien 32 (skole og bolig) 

Det foreslås en todeling av området, med bygg for videregående skole i 3-5 etasjer mot vest og 
utbygging av kvartalsbebyggelse med boliger mot øst.  Ut mot Falkenborgveien, i første etasje i 
boligkvartalet, foreslås det lokalisert en dagligvarebutikk eller annet servicetilbud for nærområdet.  
 
Kvartalet består av varierte høyder, vekselvis fra fem til sju etasjer. Bebyggelsen vil være høyest mot 
jernbanen og Leangenvegen, og lavest mot sør, for å utnytte få størst mulig solinnfall på uterommene.  
 
Skolen planlegges også med størst høyde mot jernbanen i nord. Skolen trappes ned og åpner seg mot 
sør hvor det er planlagt etablert en urban plass som kan fungere som uteoppholdsareal for skolen og for 
bydelen for øvrig.  
 
På arealet nærmest jernbanen, vurderes etablering av park og kvartalslekeplass, som vil ligge i 
umiddelbar tilknytning til offentlig avsatt grøntdrag med forbindelseslinjer langs jernbanesporet.  
 

Falkenborgveien 33-35 (Forretning/næring/kontor og bolig) 

Det foreslås også for dette området en todeling av bebyggelsen, som skal plasseres over en felles sokkel 
primært tenkt med forretnings- og næringsformål. Sokkelen tenkes utformet med to eller eventuelt én 
høy etasje. Fasader mot gate skal ha utadrettet virksomhet. Mot vest og Strindheimkrysset tenkes 
etablert kontorbebyggelse med varierende høyder fra 3 til 10 etasjer, der bebyggelsen vil være høyest 
nærmest Strindheimkrysset.  

Øst i området og over felles sokkel tenkes etablert boligbebyggelse med inntil 4 etasjer. Bebyggelsen 
skal organiseres slik at mest mulig solinnfall på uterommene oppnås.  

Området som utgjør Falkenborgveien 33-35 vil være et viktig punkt i planområdet for å kunne oppnå 
gode forbindelser mellom Strindheimkrysset og Falkenborgveien. Det skal derfor etableres en tydelig, 
bred og åpen forbindelse fra kollektivknutepunktet og over sokkeletasjen mellom bebyggelsen, som 
trappes ned mot Falkenborgveien. Det skal være en intuitiv forbindelse mot bebyggelsen nord for veien 
(skole og boliger).  

Falkenborgveien 37-39 (Forretning/næring/kontor/tjenesteyting, bolig og hotell) 

Det foreslås en todeling av området, med hotellbebyggelse lengst øst mot Ranheimsvegen. Bebyggelsen 
her vil ha varierende høyder, avhengig av hvordan hotellet skal organiseres og hvilke andre formål som 
kan innpasses i området.  

Det er i utgangspunktet ønskelig med innslag av høyhusbebyggelse med inntil 14 etasjer lengst som øst, 
for å markere at dette vil være portalen inn mot Trondheim sentrum fra nord, tilsvarende tankegangen 
for Trondheim sør. Hvilke formål innenfor tjenesteyting som kan innpasses er ennå ikke avklart, og skal 
ses nærmere på i planprosessen. Både klatrehall, svømmebasseng, turnhall og kino er nevnt som 
alternative formål innenfor hotellarealet.  

Området deles av et internvegsystem. Bebyggelsen nærmest Innherredsvegen i vest tenkes utbygd med 
kontorformål i 3 til 7 etasjer. Bebyggelsen vil fungere som en støyskjerm for bebyggelsen nærmest 
Falkenborgveien, som foreslås utbygd med en hovedtyngde på boliger. Boligene tenkes oppført over en 



felles sokkel på to etasjer, alternativ én høy etasje, tenkt med nærings- og forretningsformål. 
Boligbebyggelsen tenkes oppført med inntil 4 etasjer.  

Utnyttelse 

Prinsippskissene viser bebyggelse med følgende bruksareal (BRA): 

• Falkenborgveien 32: BRA = ca. 36. 000 m2 
• Falkenborgveien 33-35: BRA = ca. 42. 000 m2 
• Falkenborgveien 37-39: BRA = ca. 39.000 m2  

BRA fordelt på ulike formål:  

- Forretning: 24.000 m2 
- Kontor: 32 000 m2 
- Bolig: 31 000 m2 
- Hotell/tjenesteyting: 12 000 m2 
- Skole: 18 000 m2 

Totalt for planområdet: BRA = ca. 117.000 m2  

Grad av utnytting %-BRA for den enkelte eiendom: 

Falkenborgveien 32:  

- Skole: % BRA = 176 % 
- Bolig: % BRA = 157 % 

Falkenborgveien 33-35: 

- Forretning og kontor: % BRA = 313 % 

Falkenborgveien 37 vest: 

- Forretning og bolig: % BRA = 170 % 

Falkenborgveien 37 øst: 

- Kontor: % BRA = 288 % 

Falkenborgveien 39: 

- Hotell: % BRA = 286 % 

 
Antall boliger og leilighetsfordeling 
Som utgangspunkt for utredningsarbeidet vil planforslaget legge til rette for ca. 430 boliger fordelt på  
2-roms, 3-roms og 4-roms leiligheter. 
 
Parkering 
Parkering foreslås løst under bakken. Parkeringsbehov vil utredes i planprosessen. Det vil være viktig å 
få bilene inn i parkeringsanlegg så snart som mulig etter adkomst til planområdet, slik at mest mulig av 
arealet over bakken forbeholdes uteoppholdsareal og myke trafikanter.   
 



Varelevering skal løses. Sykkelparkering vil være i parkeringskjeller og ved inngangen til de enkelte 
formål.  
 
Skolen har et lavt parkeringsbehov og den sentrale beliggenheten muliggjør også en relativt lav 
parkeringsdekning for samtlige formål. Det vurderes etablering av et offentlig parkeringsanlegg under 
skoletomten. Parkeringsanlegget vil kunne være et tilbud for hele bydelen, inklusive Leangen stasjon. 
Det skal vurderes i det videre plan- og utredningsarbeidet om det er mulighet å tilby kiss&ride-løsninger 
for jernbanestasjonen innenfor planområdet.  
 
Adkomst  
Adkomst til de ulike eiendommene vil være via Falkenborgveien.  

Gang- og sykkeltrafikk 
Det skal legges til rette for styrket tilgjengelighet for gående og syklende fram til og forbi området. Økt 
mobilitet i og gjennom planområdet vil være førende for planarbeidet.  
 
Samtlige forbindelser skal ses i sammenheng med omkringliggende områder, kollektivknutepunktene og 
overordnet grøntdrag langs jernbanen.  
 
Offentlige behov 

Planarbeidet skal avklare behov for og eventuell størrelse på ny skole innenfor planområdet. 
Planarbeidet skal også avklare eventuelle behov for offentlig parkering og kollektivanlegg innenfor 
planområdet. 

 


