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INNLEDNING1.
1.1   FORMÅLET MED VEILEDEREN 1.2   FORUTSETNINGER/FØRINGER
Formålet med denne formingsveilederen er å sikre et helhetlig og
sammenhengende prosjekt som er i henhold til prosjektets målsetning
og intensjon. Den skal sikre god kvalitet i prosjektets utforming og
utførelse. For å oppnå dette legger veilederen føringer for formspråk,
materialbruk, møblering, utsmykking, vegetasjon m.m.

Gjennom konseptuelle skisser og visualiseringer søker veilederen å
synliggjøre prosjektets ambisjoner for hvordan Innherredsvegen kan
fremstå når den er ferdigstilt.

Veilederen er med på å synliggjøre ambisjonene for prosjektet
gjennom å beskrive og visualisere valg av utforming slik dette kan
fremstå når det er ferdigstilt.

Denne formingsveilederen skal fungere som et supplement til
gjeldendene dokumenter, håndbøker og normaler, men skal ikke
overstyre disse med mindre dette er godkjent.

• Kommuneplanens samfunnsdel (2009-2020)
• Kommuneplanens arealdel 2014-2024
• Detaljregulering av Fv910, Innherredsvegen, fra Saxenborg alle til

St.Ing Dahls gate. PlanID: r20140034
• Nullvekstmålet
• Prosjektanvisninger, metrobussholdeplasser
• Trondheim kommunes normtegniner
• Designprogram for midtbyen
• Prøveprosjekt, sykkelveg
• Universell utforming
• Notat om lokalklima
• Prioriteringspyramide

 Hensikt og mål for prosjektet er tydeliggjort i planprogram
for gateprosjektet, stadfestet 5. februar 2019. Her er også
hovedhensikten med prosjektet presentert:

Prioriteringspyramiden for Gateprosjektene som foreslått i
planprogrammet for Innherredsveien.
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PROSJEKTET2.

Utstrekning
Samlet utstrekning
på gateprosjektet
Innherredsveien, med
delstrekninger.

Illustrasjon: Asplan Viak
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METROBUSSTASJON

Tosidig pergola med
benk

Sittegrupper,
fastmontert

Pergola med benk
Kunstinstallasjon
Sittegruppe,
fastmontert

(Kulvert A) Plass med

innslag av lysere
striper. Omrammet av
"innherredskanten"

"Regnbenk"

(Kulvert A) Plass med

innslag av lysere
striper.
Omrammet av
"innherredskanten"

Plass (B) med

innslag av lysere
striper. Omrammet av
"innherredskanten"

Plass (B) med
tilrettelegging for

granittdekke med
benk. Omrammet av
"innherredskanten"
10stk sykkel-p

Plass (A) med

innslag av lysere
striper. Omrammet av
"innherredskanten"

Sykkel-p 18stk

Sykkel-p, 12stk
tilpasningssone,

mot fortau

beplantning,

Taktil oppmerking
for samtlige
krysninger, se
formingsveileder

Taktil oppmerk
for samtlige
krysninger, se
formingsveiled

mosaikkstein
langs kantstein

Staudefelt

tilpasningssone,

mot fortau

Fortau (lys granitt)
Benker

33

1

3
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METROBUSSTASJON

Terrengformer i betong
Plass C

"Parterre" med ulik
beplanting, fast dekke,
omrammende kant og
sitteplasser (Plass E) Sone med steinbelegg

og benk med
beplantning

Pergola med benk
Vannpost
Statue, flyttet

granittdekke, innslag av
lysere striper

Sykkel-p 18stk

Taktil oppmerking
for samtlige
krysninger, se
formingsveileder

Taktil oppmerking
for samtlige
krysninger, se
formingsveileder

"Parterre" med ulik
beplanting, fast dekke,
omrammende kant og
sitteplasser (Plass G)

Hekk
tilpasningssone,

mot fortau

tilpasningssone,

mot fortau

Dekke av stabilisert grus
mellom granittkanter

Taktil oppmerking
for samtlige
krysninger, se
formingsveileder

Benker Espalierer fo
klatreplanter
("Harper")

Espalierer for
klatreplanter
("Harper")
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1,96
0,37 Tilpasses til

tilgrensende belegg

Kulvert B.
En plassdannelse med
ensidig pergola og
romslig utesofa. Nytt

Lekeskulptur i
gummidekke

Taktil oppmerking, se
veilederSituasjoner med

beplantning og
oppholdsmuligheter

Espalierer for
klatreplanter
("Harper")

Espalierer for
klatreplanter
("Harper")

Leskur til
sykkelparkering

3,5

3
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OVERORDNA PRINSIPPER
FOR UTFORMING3.

3.1   FORMSPRÅK
For å skape et helhetlig prosjekt er det viktig at de samme
formgivningsprinsippene brukes langs hele strekningen. Det bør
i tillegg etableres naturlige fokuspunkter/målpunkter langs gata
som skiller seg ut fra gatas øvrige utforming samtidig som de har
elementer ved seg som er gjenkjennbart (spiller på lag). Dette vil
være med på å skape en identitet, og et interessant og spennende
forløp langs gata samtidig som at helheten bevares.

Forbindelsene på tvers av gaterommet er vektlagt i utformingen, og
“frodighet” har vært et stikkord i under utviklingen av forprosjektet.

Denne formingsveilederen har samlet det som er produsert av
illustrasjoner for strekningen i forbindelse med forprosjektet. Da disse
er det som aller best formidler de intensjoner og ønsker for utforming
og formspråk som er nedfelt gjennom arbeidet.

Illustrasjon ovenfor viser mulig ny utforming med kryss løsning ved
dagens rundkjøring ved Bakke bro. Nedenfor prosjektert løsning for
tilstøtende byrom i Levangergata.
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3.2   SONEINNDELING

VEGGSONE/MØBLERINGSSONE

Tilpassningssone inn mot bygg (veggsone) har i dette prosjektet
fått en noe utvidet funksjon. Dette spesielt på nordsiden hvor gode
solforhold gjør denne godt egnet som en romslig oppholdssone som
også kan romme beplantning og eventuelle behov for møblering
(f.eks. benker, urner, avfall, lysmaster, m.m). Også trapper og ev.
ramper vil i stor grad tas opp av denne sonen.

Sonen har også en viktig UU funksjon hvor den naturlige ledingen
langs gata skal være å følge overgangen mellom veggsone og
ferdselssone. Tydeligheten forsterkes ved å benytte en stålkant med
vis på 1,5cm, mot ferdsselsone. Kant av corten stål vil gi god kontrast
mellom de ulike sonene.

Veggsone utføres av smågatestein 100 x 100 x100 mm.Settes
forbandt. Formatet gir god tilpasning inn mot ujevnheter i
bygningsmasse m.m.

Der det er tilstrekkelig plass og virker hensiktsmessig etableres
plantebed i denne sonen som vist på illustrasjon. Stålkant med vis ca.
8cm fungerer som avgrensning.

Illustrasjon ovenfor viser typisk soneinndeling for gate, nedenfor
prosjektert løsning for veggsone.
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FERDSSELSONE (FORTAU)

På største del av strekningen skal fortau etableres med høy kvalitet for
å gi oppholdsarealene tilstrekkelig holdbarhet og utrykk. Et lyst preg
vil gi en positiv karakter til gaterommet og  n sammenheng på tvers
av gaterommet i kombinasjon med lys asfalt på sykkelveg.

Det skal benyttes granittheller av god kvalitet i egnede formater.
Tykkelse minimum 10cm, dette må vurderes ved detaljprosjektering.
Meget god kvalitet på benyttet granitt er viktig, import fra Kina har
hatt en del varierende problematikk og dette bør vurderes nøye.
Likadan er for store formater forbundet med stor fare for brekkasje ,
men. Et rektangulært format på ca. 300 x 500 mm. kan vurderes.

Overgang mot kantstein løses med tre skift smågatestein, mens
overgang mot sykkelveg løses med faset stein. Mot kjørebane skal
platekantstein benyttes. Fra kryss mot Thomas von Westens gate og
østover avsluttes bruk av granitt på fortau og asfalt benyttes da.
På strekning langs Lademoparken skal stabilisert grus eller lignende
benyttes hovedsakelig av hensyn til eksisterende trær.

SYKKELVEG
Utføres av lys asfalt (også med lyst tilslag) Oppmerking med standard
hvit termoplast. Se eks. fra St.Olav nedenfor, også med lys granitt og
platekantstein.

Illustrasjon ovenfor viser mulig ny utforming langs Solsiden området,
nedenfor prosjektert løsning for område øst for kryss Fjæregate.
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RABATTER

Skal også etableres med høy kvalitet, da dette er en viktig del av
gaten, og det er viktig at rabatt ikke fremstår som et rest areal. Rause
felter skal avsettes til beplantning hvor både stauder og lave busker
skal benyttes i tilegg til gatetrær.

Romslige felter med granitt dekke av samme type som i fortau skal
sørge for god kontakt på tvers av gaterommet samt mulighet for
kryssninger utenom gangfelter.

Innenfor kantstein skal stålkant med høyde ca.10cm gi planter ekstra
vern og tilgjengelig vekstjord. Corten stål benyttes som utgangspunkt,
lakkert stål kan vurderes, men kanter vil være relativt slitasje utsatt.
Plantehøyder bør holdes til 30-40cm.

Mot kjørebane skal platekantstein benyttes. Illustrasjon ovenfor viser prosjektert løsning øst for Bassengbakkendet,
til venstre strekning langs Lademoparken,
nedenfor prosjektert løsning for område øst Rosendal.
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3.3   TVERRGATER BLIR SMÅ BYROM
Flere gater som tidligere munnet ut i Innherredsvegen er i dag sperret
for biltra kk og ligger som «døde arealer» (se røde markeringer til
høyre). Disse tverrgatene er viktige påkoblingspunkter for myke
tra kanter, og er viktige historiske siktakser. Ved å fokusere på disse
punktene som små torg/plasser som skal bidra til økt byliv og komfort
for de som ferdes langs gata vil man kunne skape et variert og
innholdsrikt forløp langs Innherredsvegen.

De små byrommene kan utformes på mange ulike måter, og
programmeres for å dekke ulike behov. Det vil være viktig at de
utformes etter samme grunnprinsipp slik at de «snakker med» gata for
øvrig, men at de får et spenn i uttrykk og innhold.

PRINSIPPER FOR BYROMMENES FORM

Prinsipp 1 viser at plassen er trukket inn i  ukt med vegglivet til
byggene på hver side. Man oppnår en tydelig de nert plass der
bevegelseslinjene føres ryddig forbi.

Prinsipp 2 viser at plassen er skjøvet litt ut i fortauet og bryter den
tydelige fortaussonen. Dette kan gjøre at gata oppleves som mindre
monoton og mer spennende, men samtidig brytes den naturlige
ledelinjen i form av tilpasningssonen mot bygg.

Prinsipp 3 viser at plassen er forskjøvet til den ene siden og ut over
fortauet. Dette skaper et mer dynamisk og ledig uttrykk. De som går
på fortauet langs Innherredsvegen blir «tvunget» til å gå gjennom
byrommet når de passerer.

Prinsipp 4 viser at plassen tar opp hele bredden i tverrgaten og
fortauet langs gata. Man får en stor plass og fotgjengere blir trukket
inn i byrommet heller enn å bli ledet forbi.



OMRAMMENDE KANTER

“Innherredsramma”

De små byrom langs gata
skal karakteriseres av en bred
omrammende mørk granitt kant
med bredde 60cm.

Denne skal primært være utført
med en buet utførelse som løfter
plassen 5cm. En for net løsning
som gir en tydelig og solid ramme
rundt det som vil bli et mere
variert innhold.

Der plasser dras ut over fortau
eller sykkelvei må kant utføres
horisontal. (nedre illustrasjon)

Dekker på plassene kan ikke
ha dårligere kvalitet enn øvrige
arealer da plassene skal fremstå
som “smykker” langs gata.
“Rubbel” mønster av granitt
med relativt små formater og
innslag av mørk stein foreslås som
utgangspunkt.
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Korrigeres til “rett stein”
Illustreres mørk
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ULIKE TILNÆRMINGER TIL UTFORMING
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3.4   FARGER
Dagens fargepalett skapes av bebyggelsens duse pastellfarger og
teglsteinsfasader. Det er en rolig og behagelig palett som er med på
å gi gata en “letthet” I uttrykket.

Fargepaletten i Innherredsvegen skal være helhetlig og spille på lag
med eksisterende kvaliteter. I tillegg kan det være aktuelt å bryte
med helheten og bruke farger som fungerer som blikkfang og vekker
nyskjerrigheten. Dette vil være med å gi Innherredsvegen særpreg
og egenart.

Materialbruken vil ha veldig mye å si for hvilket preg gata og
byrommene får. Den vil være avgjørende for opplevelsesverdien
og brukergruppenes komfort. Materialpaletten i Innherredsvegen
skal, i likhet med fargepaletten, være helhetlig og spille på lag med
eksisterende kvaliteter. Det skal være fokus på god kvalitet i material
og utførelse. Materialene som brukes må tåle det trønderske klimaet
og vedlikeholdet det fører med seg.

3.5   MATERIALER
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3.6  VEGETASJON
Vegetasjon har i tillegg til stor estetisk og arkitektonisk verdi
en rekke positive effekter for miljøet ved at den  ltrerer luften,
absorberer forurensning i jord og vann, reduserer over atevann
og bedrer lokalklima

Innherredsvegen skal bli en frodig gate med vegetasjon i ulike
sjikt. Det er viktig at vegetasjonen som brukes tåler å stå i et
gatemiljø med snøbrøyting, vegstøv, salt, vann og tørke. Som
et tydelig og viktig element i gateløpet må beplantningen
oppfylle en del funksjoner:

• Bedre lokalklimatiske forhold med tanke på luftkvalitet og le
for vind og vær.

• Skape en variasjon i sol/skygge-forholdene
• Være et romdannende element langs gateløpet og i de

ulike byrommene.
• Forsterke sekvenser/forløp langs gata for å bryte den opp og

gjøre den mindre homogen.
• Ha årstidsvariasjoner i farger, form, duft og romdannelse
• Skape grønne lunger, “pusterom”, i byen
• Ivareta prinsippet om universell utforming både med tanke

på fri ferdsel og allergi.

Overordna prinsipp for treplanting langs gata.

Trær er i stor grad planlagt plantet i rabatter, men det er også
tilstrebet skiftende sekvenser på begge sider av gata for å bryte
opp langsgående virkning. Skape et spennende og variert
forløp, og for å skape variasjoner i sol/skyggeforholdene på
hver side.

Overordna prinsipp for treplanting i små byrom.

Trærne bør plantes så langt ut i byrommet at når man går
langs gata ser man trærne stikke ut. Dette vil bryte opp lange
strekninger, skape mer variasjon og trekke folk inn mot de
mindre byrommene langs gata.
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Vegetasjonens form og størrelse

Karakteren på trærne som plantes langs gata vil ha mye å si for
både opplevelse og funksjon/effekt.

Sikt
Ved å bruke høytstammede trær sikrer man sikt under kronene.
På denne måten skapes en luftig karakter med kontakt på tvers
av gata.

Sol/skygge
Store trær vil naturligvis kaste mer skygge enn små trær. Det
kan være et viktig poeng at trærnes størrelse bør variere langs
strekket for å skape en variasjon i solforhold.

Påvirkning fra kjøreveg
Ved å etablere et mellomsjikt under trærne skapes en buffer
som vil skape en større opplevd distanse mellom fotgjengere og
bilister. Det vil også redusere/gi beskyttelse mot forurensing fra
biltra kken.
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Stachys byzantina
‘Silver Carpet’

Astilbe simplicifolia
‘Snowdrift’

Epimedium x rubrum

Sesleria autumnalis

Lonicera pileata

Ribes alpinum

Carex
muskingomensis

Geranium
cantabrigiense
‘Biokovo’

Hakonechloa macra

Geranium x
magni cum
‘Rosemoor’

Forslag til arter i busk/staude sjikt.



19

Ulmus
resista
‘rebona’

Quercus
rubra

Sorbus
aucuparia
‘rosina’

Cercidiphyllum
japonicum

Acer
tataricum
ssp. ginnala

Quercus
robur
‘fastigiata’

Sorbus
intermedia
fk. Horten

Alnus
glutinosa
‘pyramidalis’

Populus
tremula

Malus
‘Dolgo’ E

Crataegus
intricata
fk Fåberg E

Tilia x
europaea

Forslag til trær i anlegget
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3.7   MØBLERING
All møblering skal plasseres i egen møbleringssone eller veggsone,
samt på plassdannelser. Dette både av hensyn til universell utforming,
og for å skape en tydelig og ryddig løsning langs hele gata.

Den generelle møbleringen skal følge «Designprogram for midtbyen»,
men som et ledd i å gi Innherredsvegen en egen identitet kan det
velges noe skreddersøm. Spesialløsninger bør utformes i tråd med et
overordna formspråk, fargebruk og materialbruk.

Ved plassering av møblering bør det tas hensyn til lokalklimatiske
forhold. Det bør være sittemuligheter både i sol og skygge, og med
noe mulighet for le og ly. I tillegg skal møbleringen følgelig hensynta
prinsippet om universell utforming med bla. armlener på benker og
plass til rullestoler m.m.

For sykkelparkering skal det benyttes type Euroskilt sykkelstativ eller
tilsvarende som er samme produkt som benyttes til metrobusstasjoner.

Om det ønskes egne benker langs Innherredsvegen kan Parco serien
fra Nola benyttes eller møbelserien Folk fra Vestre eller tilsvarende.
Produkter fra Parco serie er allerede i bruk i nærhet til gata, plass v
gate??, og på St.Olav. Denne serien er komplett med både bord
benker og stoler m.m. Serien fra Vestre er et harmonisk og robust
alternativ til nytt design.

Tregruberister og trebeskyttere....

Foto: sykkelstativ/bøyle.....

Foto: Benk designmal....

Møbelserien “Folk” fra Vestre

Møbelserien “Parco” fra Nola

Taket “Cover” fra Vestre
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“Harpene”
Espalier av lakkert stålramme med wirer
og eventuelt belysning. For klatreplanter

Pergola og utesofa
Skisse for eget design for gata på
sammensatt bymøbel.

“Innherredsbenken”
Illustrasjon som symboliserer
et eget utformet element.
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Utendørsbelysningens utforming og karakter er med på å gi gata
identitet.

Det benyttes gatelysmaster i henhold til Trondheim Kommunes
formingsveileder.
Master leveres med utligger, LED-armatur, 8m lyspunkthøyde.
RAL 6012.

Hvor det er nødvendig utstyres mastene med ekstra armatur og
utligger for belysning av gangveg og sykkelveg.
Ekstra armatur bestykkes med LED lyskilde, og monteres med en
lyspunkthøyde på 5m.

Belysningsanlegget skal dimensjoneres i henhold til Statens vegvesens
handbøker for høy tra kksikkerhet, god synskomfort og lav blending.

På plassdannelser kan master med  ere spoter vøre egnet belysning.
Foto til venstre fra Olav Kyrres Plass på St.Olav, viser hvordan en
ferdselssone med ledelinje kan forsterkes ved bruk av belysning.

Mindre spot´s for belysning av trær eller andre elementer kan gi
verdifulle effekter i et anlegg.

Forprosjektet har også innført en idé med perforerte stålplater i to lag
med lyskilde montert i disse. Disse er inntegnet på trekant-plass ved
Lademoparken, se illustrasjon til venstre. Elementet kan eventuelt
benyttes  ere steder langs strekningen og gi verdifull identitet til
anlegget.

3.8   BELYSNING
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3.9   UTSMYKKING

3.10   OVERVANNSHÅNDTERING

Utsmykking kan være mye forskjellig og gjøres på mange ulike måter,
men hovedpoenget må være å heve opplevelsesverdien langs
Innherredsvegen. Det er viktig at utsmykkingen bygger opp under
og spiller på lag med eksisterende kvaliteter på stedet, eller søker å
bedre utfordringer.

Det er i forprosjektet avsatt et “plass-par” i Nedre Møllenberggate og
i Gregus gate hvor lokal kunst er spesielt ønsket som virkemiddel. (Se
illustrasjon s ?? )Men  også plassdannelse mot Ladepoen park er godt
egnet for kunstnerisk utsmykning.

Klimatilpassning i form av overvannshåndtering langs vei har stort
potensiale, ettersom vei utgjør en stor del av byens tette  ater. Økt
bruk av overvann som miljøskapende element bør tilstrebes.

Det er knyttet utfordringer til bruk av overvann på grunn av relativt
intesiv salting. Men det  nnes planter som er meget herdige i så
måte . Areal ved rundkjøringen på Bassengbakken er utpeker
seg med størst potensiale til å gjøre en viktig jobb i forhold til lokal
overvannshåndtering.

Det  nnes i dag tre vanlige hovedstrategier:
-In ltrere den minste nedbøren
-Forsinke større nedbørsmengder
-Trygt lede bort meget store nedbørsmengder.

Eksempler på utforming fra Deichmansgate, Oslo (Asplan Viak)

For urabane gater er det er viktig at utforming og overordenet uttrykk
blir en helhetlig del av gatebildet. Takvann bør håndteres med
spesialtilpassede elementer f.eks. som vist ovenfor. Inherredsveien
har litt begrenset bredde for de store muligheter, men gode og
fremtidsrettede løsninger med god kvalitet, estetikk og robust
utførelse må tilstrebes.
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3.11   UNIVERSELL UTFORMING
universell utforming er å utforme det fysiske miljøet rundt oss på en
slik måte at alle kan delta, uten hjelpemidler eller stigmatiserende
løsninger. Dette er et prinsipp som kommer alle til gode, ikke bare
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I Håndbok V129 universell utforming av vegen og gater er behovene
det dreier seg om delt i tre kategorier: bevegelse, orientering og
miljø.

1 Bevegelse

For at alle skal kunne bevege seg fritt er det noen krav til utformingen
som må oppfylles:
• Jevne sklisikre over ater
• Stigningsforhold
• Nivåsprang
• Hvilemuligheter
• Tilstrekkelig plass for manøvrering og passasje

2 Orientering

I forhold til orientering er behovene veldig individuelle og en
kan skille mellom synshemmede, hørselshemmede og nedsatt
kognitiv forståelse. For å imøtekomme disse behovene er det viktig
at utformingen av anlegget er enkel og tydelig med tanke på
kontraster, belysning, lesbarhet, informasjon og skilting.

3 Miljø

Den siste kategorien, miljø, går på overfølsomhet overfor ulike
materialer. Dette kan være ved fysisk kontakt eller gjennom stoffer
i luften som pollen og forurensing. Tiltak i forhold til dette kan f.eks
være å ikke benytte pollinerende planter.

Naturlige ledelinjer skal tilstrebes, men der der det er behov (viktige
innganger, krysning av større plassgulv osv.) benyttes ledelinjer i
støpejern. Bilde til venstre viser bruk rist til linjedrenering som ledelinje
med varselfelt
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4.1   GATEUTFORMING
Innherredsvegen har et variert uttrykk fra vest til øst. Bredde på gata,
hva som avgrenser gata, byningers karakter og innhold, innganger,
nærhet til tilbud, lokalklima, solforhold osv. er alle elementer som
påvirker gatas uttrykk og preg, og legger føringer for hvordan gata
bør utformes.

PRINSIPPER FOR GATAS FORM

“Grønn forbindelse” Området Bassengbakken/Strandveiparken-
Mellomveien har rom for mange grønne innslag.

“Frodig vandring” Parken gjøres til en del av gata.

“Stram eleganse” Klassisk arkitektur og strammere grønne virkemidler

“Ledig og grønn tilpassing” Varierte situasjoner med mange
eksisterende grønne kvaliteter som suppleres

KONKRETE EKSEMPLER PÅ
UTFORMING4.
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GRØNN FORBINDELSE

Bassengbakken  -  Mellomveien
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Fortau på sørside
Tilpasningssone av smågatestein i mørk granitt inn mot bygg. Lyse
granittheller i gangsone. Tre rader smågatestein i mørk granitt mot
kantstein mot kjørefelt.

Rabatt
Rabatt 2m bred inkl. kantstein. Sekvenser med hardt dekke
for kryssing og beplantning i form av trær og stauder/busker.
Plantefeltene omrammes av stålkant med 20cm høyde. To-sidig
lysarmaturer plasseres i rabattene.

Kjørefelt
To kjørefelt med samlet bredde på 7m.

Fortau på nordside
Gangsone med lyse granittheller. Bredde 2,8m inkl. kantstein mot
sykkelveg. Holdes fri for hindringer for fri ferdsel. Naturlig ledelinje
langs stålkant rundt møbleringssone, og kanstein mot sykkelveg.

Sykkelveg
Sykkelveg med 3m bredde i lys asfalt.

Møbleringssone
Møbleringssone av smågatestein i mørk granitt inn mot bygg i
varierende bredde fra 1-1,6m. Avsluttes med stålkant 2cm vis mot
fortauet. Plass for møblering, utstikkende trapper og plantekasser.
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Møbleringssone i smågatestein skaper en tydelig naturlig
ledelinje samtidig som den helder gangsonen fri for hindringer. I
møbleringssonen er det stedvis plass til utplassering av møbler i
forbindelse med serveringssteder, plantefelt og alle utstikkende
trappeelementer.

Fortauet i lys granitt oppleves som romslig sammen med den lyse
asfalten i sykkelfeltet. Det legges opp til 2m bred rabatt mellom
sykkelveg og kjørefelt. Her plantes grupper av trær i rekke med
stauder/busker som bunndekkere. Plantefeltene omrammes av 20cm
høy stålkant. Vegetasjonen skaper en god buffer mellom syklister og
bilister, samtidig som trærne er med å skape en tyelig linjeføring langs
gata. Mellom plantefeltene er det romslige felt med fast dekke for
kryssing. To-sidig lysarmatur plasseres i rabatten.

På sørsiden av gata er tilpasningsfeltet av smågatestein noe
smalere, men skaper også her en naturlig ledelinje. Langs kantstein
mot kjørefelt legges tre rader smågatestein som også skaper en
tyedlig leding. Dette er i tråd med Trondheims “Designprogram for
midtbyen”.
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FRODIG VANDRING

Mellomveien - Stadsing. Dahls gate
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Fortau på nordside
Eksisterende gangvei beholdes. Dekke av stabilisert grus 2,5m
bredde. Granittkantstein mot parken i nord og rabatten mot sør.
Eksisterende hekk fjernes, men trær beholdes.

Rabatt
Rabatt 3m bred mellom kantstein. Eksisterende trær bevares.

Rabatt
Rabatt 1,25m inkl. kantstein. Plantes hekk, med sekvenser av åpninger
for kryssing. To-sidig lysarmatur plasseres i rabatten. Lyssatte “harper”
med klatreplanter plassere i lengderetning i sekvenser i hekken.

Kjørefelt
To kjørefelt med samlet bredde på 7m.

Sykkelveg
Sykkelveg med 3m bredde i lys asfalt.

Fortau sørside
Gangsone i lyse granittheller. Tilpasningssone mot bygg i sør av
smågatestein i mørk granitt, avsluttes med stålkant 2cm vis. Tre rader
smågatestein i mørk granitt mot kantstein mot kjørefelt.
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Det er i dag en hekk som skiller gangvegen fra parken og skaper
en tydelig avgrensning. Ved å fjerne denne åpnes parken opp, og
gangvegen blir mer en del av parken. Hekken  yttes ut i rabatten
mellom sykkelvegen og kjørevegen. her har den funksjon som
buffer mellom syklister og bilister, samtidig som den skaper en ryddig
linjeføring lags gata. I tillegg er den en videreføring av den tidligere
hekken.  Det legges opp til  ere kryssinger, med større åpninger i
hekken.

Dagens grusveg langs parken gruses opp og avgrenses med
kantstein. Dette vil stramme opp uttrykket samtidig som parkpreget
bevares ved å fortsatt bruke grus. Her kan man vandre under
trekronene og være i kantakt med den grønne parken i god avstand
fra tra kken langs gata.
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STRAM ELEGANSE

Stadsing. Dahls gate -

Thomas von Westens gate
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Fortau på nordside
Tilpasningssone av smågatestein i mørk granitt inn mot bygg. Lyse
granittheller i gangsone.

Møbleringssone
Møbleringssone av smågatestein i mørk granitt inn mot bygg.
Avsluttes med stålkant 2cm vis mot fortauet. Plass for møblering,
utstikkende trapper og plantekasser.

Rabatt
Rabatt 1,3m bred inkl. kantstein. Sekvenser med hardt dekke for
kryssing og beplantning i form av søyletrær og stauder/busker.
Lyssatte “harper” med klatreplanter plassere i lengderetning mellom
enkelte trær. Plantefeltene omrammes av stålkant med 20cm høyde.
To-sidig lysarmaturer plasseres i rabattene.

Kjørefelt
To kjørefelt med samlet bredde på 7m.

Sykkelveg
Sykkelveg med 3m bredde i lys asfalt.

Fortau sørside
Gangsone i lyse granittheller. Tilpasningssone av smågatestein i mørk
granitt, avsluttes med stålkant 2cm vis. Tre rader smågatestein i mørk
granitt mot kantstein mot kjørefelt.



34

Møbleringssone/tilpasningssone i smågatestein skaper en ryddig og
tydelig ledelinje som sørger for fri ferdsel langs gangsonen. Sonen
har varierende bredder, bredest i åpningene mellom byggene.
I de bredeste sonene er det mulig å etablere plantefelt og en
oppholdssone.

Mellom sykkelveg og kjøreveg legges det opp til 2m bred rabatt. Her
plantes rekker av søyletrær med stauder/busker som bunndekkere.
Plantefeltene omrammes av 20cm høy stålkant. I sekvenser mellom
trærne settes det opp “harper” med klatreplanter og belysning.
Vegetasjonen skaper en god buffer mellom syklister og bilister,
samtidig som trærne er med å skape en tyelig linjeføring langs gata.
Mellom plantefeltene er det romslige felt med fast dekke for kryssing.
To-sidig lysarmatur, skilt og kummer plasseres i rabatten.

Sørsiden av gata har tre rader smågatestein inntil kantstein mot
kjøreveg, lyse granittheller i gangsone, samt en tilpasningssone av
smågatestein mot eiendommer i sør.
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LEDIG TILPASNING

Thomas von Westens gate - Saxenborg alle
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Grønn buffersone
Sone benyttes til håndtering av høydeforskjell, som i dagens situasjon.

Fortau på nordside
Asfalt

Thomas von Westens gate - Saxenborg alle

Holdeplass

Kjørefelt
To kjørefelt med samlet bredde på 7m.

Sykkelveg
Sykkelveg med 3m bredde i lys asfalt.

Fortau sørside
Gangsone i lyse granittheller. Tilpasningssone av smågatestein i mørk
granitt, avsluttes med stålkant 2cm vis. Tre rader smågatestein i mørk
granitt mot kantstein mot kjørefelt.
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Fortau følger i hovedsak dagens trasé på dette strekket. Og Fra kryss
mot Thomas von Westens gate og Rønningsbakken er fortau planlagt
med asfalt videre østover. På deler av strekket ligger fortau på
nordsiden lavere enn sykkelveg med en del værnede trær mellom.

Mellom sykkelveg og kjøreveg legges det opp til 1,1m bred steinsatt
rabatt. Dette gjør kryssing enkelt på dette strekket. Lysarmatur, skilt og
kummer plasseres i rabatten.

Sørsiden av gata får en del ny treplanting som vist på illustrasjoner til
venstre.



GANGFELT

4.2   PLASSDANNELSENE
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FJÆREGATA (PlassA)

Tema: Offensiv markering av viktig krysning



39

Sykkelparkering
Benker

Staudebed under eksisterende trær

Innherredskanten
Omrammer området
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Plassdekke dras over både fortau og sykkelveg
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PLASSER i Gregus gate og Nedre Møllenberggate (Plasspar B)

Tema: Lokal kunst og opphold med kvalitet
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Spesialdesignet benk

Fastmonterte bord og stoler

Staudebed omrammet av stålkant

“Innherredskanten”
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PLASSER i Ulstadløkkveien og Gamle Kirkevei (Kulvert A)

Tema: Opphold som supplement til holdeplass
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Elementer og dekke ligger i “striper” som danner
forbindelse til tilsvarende løsning på nordside av gate.
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Pergola gir kvaliteter både mot plass og mot trappeløp til kulvert. Et hovedelement med høy kvalitet gir plassen
identitet og karakter. Raust med sitteplasser og sykkelparkering i området.
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Regnbenken er laget i lys granitt, med sitte ate i mørkt treverk. Benkens store, skrånende  ate skal samle vann i
utskjærte “elveleier” som renner ned i staudebedet.
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Varierte oppholdsmuligheter for ulik bruk og mindre trær i tregruberister
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Nytt trappeløp ned mot eksisterende kulvert vil gi en
bedre løsning. Belysning er viktig for å gjøre kulverter
trygge og brukervennlige.



Tema: “Et smykke i hjertet av et viktig område”
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PLASSER i Frostaveien (Plass C)
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Utførelse av kostet betong med striper av gress og naturlig regnvann, omrammet av “Innherredsramma”



Tema: Portal til Lademoparken og sentralt opphold mellom holdeplasser. Forslaget er et av de byrommene i
planen som har behov for videre prosess med både kommune og beboere involvert. Parken er mye brukt i dag,
og mange har følgelig interesser i området.
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PLASSER i Frostaveien (Plass C)



En sjelden gang regner det også i Trondheim......

Dekket er utformet med radiestein med variasjon i valør, utforming som en tilpassning til det sirkulære elementet i
parken som plassen knytter seg inn mot. Belysning mellom dobble perforerte plater gir identitet, romdannelse og
supplerende belysning i en menneskelig skala.
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Ved å etablere pergola i to sekvenser med romslig avstand mellom dannes det i samspill med plassen en  ott
portal inn mot parken. Plassen skal være et vrimleområde med muligheter for bysykler, sykkelparkering, opphold,
og eksisterende minnesmerke, samt nærhet til offentlig toalett.
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Krysning på tvers av området er viktig, det er synlig allerde i dag av eksisterende stier og lede-gjerder. Som
knutepunkt mellom holdeplasser og attraktiv park har området potensiale som utrolig viktig knutepunkt.

Eksisterende trær i området må vurderes nøye, men utgangspunktet skal være vern i den grad det er mulig.
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Et kvalitets dekke av granitt omrammet av Høye master med spot belysning skal være hovedbelysning for
området, disse skal også tydeliggjøre viktige ferdselslinjer.



Tema: Moderne parterre, grønt motsvar til parken
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PLASSER i Aslak Bolts gata og Steinkjergata (Plass E og G)
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Frodig og grønt byrom med muligheter for opphold. Utformingen gjør den  eksibel i forhold til programmering av
innhold og valg av materialer. Skaper et lunt byrom.
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Tema: “Opphøyd opphold, grønt motsvar”
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PLASSER i Levangergata (Plass F)
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Tema: “Romslig trapp og godt rom”
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PLASS i kryss Thomas von Westens gate (Kulvert B)



Opphold på romslige utesofaer og lek for de minste. Område med uavklart fremtidig naboskap.
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Muligheter i området ved kryss, Nonnegata.
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STREKNING BASSENGBAKKEN - BAKKE BRO (illustrasjoner til silingsnotat)



Muligheter i området ved kryss, Nonnegata.
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Muligheter ved bredere fortausareal
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Muligheter ved bredere fortausareal
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Gode muligheter for arealene ved Bassengbakken!
Sammenheng med Gråmølna  kan gi muligheter for kunst i anlegget.
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Arealer bør vurderes i forbindelse med åpne moderne overvannsløsninger.
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Muligheter ved kryssløsning som erstatning for rundkjøring ved Bakke bro(2. feltsalternativer)
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Ramper med bedret helning og bredde. Kunstverk fra rundkjøring  yttet til posisjon fortsatt i akse fra Bakke bro.
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Muligheter ved kryssløsning som erstatning for rundkjøring (2. feltsalternativer) En  n anledning til å benytte
over atevann fra Bakkegata som en ressurs i anlegget.
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Og så kom regnet.... men se hvordan granittdekket blir  nere når det er vått, og alt om skal vokse og bli frodig
trenger som kjent både sol og regn.

Området har stort  potensiale både i forhold til opphold ,ferdsel og prydverdi.
74


