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OPPLYSNINGER FRA ANMODNING OM OPPSTART MERKNADER GITT UNDER OPPSTARTSMØTE 

Formelle opplysninger  



Oppdragsgiver (navn og adresse) Bane NOR Eiendom Regionskontor i Trondheim: 
Sjøgangen 4, 7010 Trondheim. Kontaktperson 
Dag Haugdal I samarbeid med: Utstillingsplassen 
Eiendom AS Vangsveien 111, 2318 Hamar 

 

Fagkyndig plankonsulent (navn og adresse) Asplan Viak AS Abels gate 9 7030 Trondheim v/ 
oppdragsleder Lene K. Nagelhus 

 

Epost til plankonsulent Lenek.nagelhus@asplanviak.no 
Idahaukeland.janbu@asplanviak.no 

 

Kommentar Studio NSW v/ Morten Nilsen vil ha ansvar for 
arkitektur i plansaken, gjennom et eget oppdrag. 
• GBA VVS RÅDGIVNING AS v/ Gisle Bakkan vil ha 
ansvar for vann og avløp i plansaken, gjennom et 
eget oppdrag. 

 

Planområdet og eiendomsforhold  

Forslagsstillers forslag til plannavn Reguleringsplan Steinkjer stasjon  

Planområdets adresse Strandvegen 21, 7713 Steinkjer  

Planområdets størrelse/avgrensning (i tekst og 
bilde) 

Forslag til Planavgrensning er vist i vedlegg 2 I hovedsak synes repr. fra kommunen at 
planområdet ser kurant ut. Ønsker å 
diskutere videre tilknytningen til overgang 
som allerede er regulert inn. Tenkt forslag 
bekreftes av forslagsstiller å ikke komme i 
konflikt med regulert gangbru. Anbefales av 
kommunen å inkludere T11 innenfor 
planområdet. Koblingen til dette området må 
belyses.  
 

Eierforhold 5006/192/65/0 – Bane NOR SF 5006/192/534/0- 
Bane NOR, Banegården AS 5006/192/68/0- 
STEINKJER KOMMUNE 5006/192/67/0 – 
Steinkjer kommune  
  

 



Kan også komme i berøring med: 
5006/192/704/0 – Sparebank 1 bygget Steinkjer 
AS 5006/192/1 – Steinkjer kommune 
(Strandvegen) 

Er eiendomsgrenser klarlagt? • Bygget på 21A eies av Banegården, og står på 
festetomt som eies av Bane NOR. Det er fortsatt 
noen år igjen av festeperioden. 
Utviklingsarbeidet forgår i overensstemmelse 
med Banegården. 
• Det er behov for å kjøpe noe areal fra Steinkjer 
kommune for å realisere prosjektene. 

 

Tiltakets virkning utenfor planområde Visuell virkning i bylandskapet. Visuell virkning 
vil bli dokumentert gjennom 3d-visualisering i 
plansaken. 

Hvordan tiltak påvirker nærliggende 
plasser/parker på sol, vind og skygge 
inkluderes i arbeidet. 

Intensjoner med planforslaget  

Forslagsstillers formål med planen (bakgrunn 
og formål) 

Tilrettelegge for etablering av ny ventehall, 
hotell og kontorbygg. Mulighet for mindre 
handelsareal / servering i tilknytning til dette kan 
være aktuelt. 

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  Ny ventehall, hotell og kontorbygg.  
• Flytting av Taxiholdeplass.   
• Gangforbindelse med kobling til eksisterende 
jernbaneundergang i nord. 

Vis nye løsninger av funksjoner som må 
flyttes som følge av tenkt nytt tiltak. Hvordan 
kan de opprettholdes i nærheten? Alternativ 
må synliggjøres for de enkelte og vis til god 
dialog. HC plasser må henvises i umiddelbar 
nærhet. Frikjøpsordning benyttes når det 
gjelder parkering. Parkeringsbehov løses 
gjennom nærliggende anlegg.  

Utbyggingsvolum og bygningsstruktur Studio NSW har laget en mulighetsstudie for 
tomta, der det er foreslått nytt hotell på 
sørsiden av den gamle stasjonsbygningen og 
fylkeshus på nordsiden. Fylkeshuset har behov 

 



for en viss bredde på tomten, derfor er dette 
plassert lengst nord i mulighetsstudien.   
  
Den gamle, eksisterende stasjonsbygningen vil 
være bindeleddet mellom Fylkeshuset og 
hotellet. Dagens tilbygg til stasjonen foreslås 
revet.  
  
Sammen med Steinkjer rådhus og O2-bygget 
avgrenser byggene en felles plassdannelse mot 
offentlige funksjoner og 
kommunikasjonsknutepunktet i Steinkjer. 
Funksjoner tilknyttet kollektivtransporten er 
foreslått lokalisert i hotellets første etasje. 

Utnyttelsesgrad og byggehøyder Fylkets hus:   
Nytt bygg i nord kan huse administrasjon for 
Trøndelag fylkeskommune.   
• Bygget er i 6 etasjer med tillegg av kjeller og 
ventilasjonsrom på tak.   
• Etasjeplan vist på kote +3,5m og topp kote 
29,0 m i foreløpige skisser fra Studio NSW.  
  
Hotell:  
Hotellet ligger på sørsiden av den eksisterende 
jernbanestasjonen, og bidrar til dannelsen av 
den nye plassen eller byrommet. En del av 
arealene i hotellbygget mot sør, vil være 
serviceareal for kollektivknutepunktet. Fra andre 
etasje krager hotellet ut over gjennomkjøring og 
oppstillingsplasser for busser, så første etasje 
har ekstra høyde for å gi tilstrekkelig høyde.   
• Bygget er planlagt med 8 etasjer og i det 
foreliggende skisseforslaget med 161 rom.  

Det stilles positivt til høy utnyttelse. Beskriv 
løsningen godt med virkningene dette vil ha 
for bylandskapet. En god beskrivelse sammen 
med illustrasjoner i en så tidlig fase som 
mulig.  



• 1.etasjeplan er vist på kote +3,5 m og topp 
kote 33,8 m i foreløpige skisser fra Studio NSW.  
  
Areal (BRA) nybygg:  
Fylkeshuset         7.262 m2  
Hotellet                 7.578 m2  
Totalt                    14.843 m2  
  
• Det er da ikke regnet BRA av åpent areal 
mellom etasjene for hver 3. meter i Fylkets hus.  
• Jernbanestasjonen har et BRA på om lag 420 
m2 som ikke er inkludert i arealoppsettet.   
• Inkludert overbygde arealer og tenkte plan vil 
det samlede utbyggingsarealet (BRA) være på 
15.260 m2 

Arkitektur, estetikk og kvalitet (form, struktur, 
funksjon, uttrykk, forholdet til stedet, 
landskapet og strøkskarakteren) 

Prosjektet har i tillegg til egne funksjoner som 
mål å tilføre stedet kvaliteter i et nytt byrom 
samtidig som byggene som objekter i seg selv 
både i funksjon og visuelt fremstår som positive 
elementer i byen.  Fylkets hus: Det er en 
ambisjon om å benytte treverk både som 
fasademateriale og i overflater i representative 
arealer i interiøret. Glassfelt og vinduer vil ha 
høyde opp mot himlinger for mest mulig 
dagslysinnslipp.  I prosjektet er Fylkestingssalen 
eksponert i fasaden mot Rådhusplassen, og det 
må planlegges muligheter for å skjerme mot 
innsyn ved behov. Fasaden rundt kantina i sjette 
etasje åpner seg med glassfasade mot vest.  
  
Plasseringen av bygget vil føre til et noe endret 
trafikkmønster for gående langs Strandvegen og 
jernbaneundergangen.  Taxi får ny oppstilling på 

Forholdet til gjenreisingsbyen må hensynstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God plan med undergang til fylkets hus fra 
gang og sykkelveg med undergang er et godt 
tiltak. Alle gangmuligheter må i størst mulig 



østsiden av stasjonsbygningen.  Det skal ikke 
etableres egne parkeringsplasser for bil sammen 
med bygget. Parkering forutsettes iht. den 
kommunale frikjøpsordningen.   Sykkelparkering 
dekkes med eget areal i kjeller med direkte 
adkomst fra gangvei til jernbaneundergangen. 

grad opprettholdes og sikres også i 
byggeperiode.    

Antatt plantype (område- eller 
detaljregulering) 

Detaljregulering  

Viktigste reguleringsformål Sentrumsformål   
(formålet kan innbefatte forretninger, 
tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, 
hotell/overnatting og bevertning, herunder 
nødvendig grøntareal til bebyggelsen, jf. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/re
guleringsplanveileder/id 2609532/?ch=8) 

Egne bestemmelse til egne felt. Blir høyst 
trolig to felt på hver side av 
stasjonsbygningen.  
 
 

Utfyllende kommentarer om underformål mv. Det vil trolig også bli noe areal til 
samferdselsformål, veg/gangareal og perrong for 
kollektivholdeplass/ jernbane. 

 

Status for området  

Forholdet til overordna planer 
(kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, 
områdeplan) 

Området omfattes av kommunedelplan for 
Steinkjer sentrum, vedtatt i 2018. I 
kommunedelplanen er det vist til 
detaljreguleringsplanene for området.   

 

Planforslagets forhold til gjeldende plan Det er reguleringsplan 50041702386 av 08.09.2010 
som gjelder for området. Området er i hovedsak 
regulert til samferdsel og bebyggelse og anlegg, 
samt et lite grøntområde. Eksisterende 
stasjonsbygning skal bevares, men det tillates 
istandsetting.   
  
Reguleringsplanen legger visse begrensninger i 
området for utbygging, slik at det må lages ny 
reguleringsplan for planlagt Fylkets hus og hotell. 

 



 
Gangbru over jernbanen er allerede regulert i 
tilgrensende plan i vest, 50041702289 E6 
Sørsileiret ved Stasjonsområdet, samt tilstøtende 
arealer, 18.10.2000. 

Kjente forhold (natur, kulturminner, 
grunnforhold m.m) 

Kulturminner:  
• Steinkjer stasjon er bevaringsverdig.   
• Arkitekter: Paul A. Due  
• Stilart: Jugendstil  
• Byggeår: 1905  
• Foto fra banenors hjemmesider 
https://banenoreiendom.no/steink jer-stasjon1  
Steinkjer stasjon er en jernbanestasjon på 
Nordlandsbanen. Stasjonen ble åpnet i 1905 da 
Hell-Sunnanbanen sto ferdig. Stasjonsbygningen er 
preget av jugendstil og enkel nordtysk 
nyrenessanse og er tegnet av Paul Armin Due, sønn 
av Paul Due. Fra Steinkjer kommunes hjemmeside 
kan vi lese om Steinkjer stasjon: Steinkjers 
stasjonsbygning er i mur, som typisk var for 
bystasjonene. Bygget er i to etasjer. Andre etasje 
var opprinnelig leilighet for stasjonsmesteren. 
Stasjonen er tegnet av arkitekt Paul A. Due og har 
en borglignende utforming, med markerte portaler 
på langsidene som gir byportassosiasjon. 
Uthusbygningene og privetbygningen er også bygd 
i mur. Stasjonsbygget er et av få bygg i Steinkjer 
som berget for krigens bomber.  
 
Planområdet er innenfor det området som er 
registrert i Riksantikvarens NB-register (BSR-
bebyggelse).   
 
De største verdiene knytter seg til 
reguleringsplanen utarbeidet av BSR v/ professor 

Fasader ivaretas i sin helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://banenoreiendom.no/steink%20jer-stasjon1


Sverre Pedersen og noen enkeltbygninger fra 
gjenreisningstiden. Selv om noen av de 
karakteristiske trekkene i BSRs 42-plan ble 
modifisert eller fjernet i revisjonen av planen etter 
krigen, er hovedtrekkene i planen fortsatt lett 
lesbare. BSRs akvarellillustrasjoner viser 
bebyggelse i et nyklassisistisk formspråk, men 
etterkrigstidens arkitekter tok avstand fra dette, og 
funksjonalismens formspråk preger 
gjenreisningsarkitekturen. Svært mange av de 
offentlige bygningene ble tegnet av arkitekt Sverre 
Olsen, og Samfunnshuset fra 1951 er det beste 
eksempelet på hans funkisarkitektur. Den mest 
verneverdige delen av gjenreisningsbyen er i 
Kongens gate fra ”Byporten” (42/43) på Sørsida 
over brua og den sydligste delen av Nordsida. Et 
karakteristisk trekk ved Steinkjers 
etterkrigsarkitektur er bruken av mineralittpuss. 
 
Grunnforhold:   
Det er utført kvikkleirekartlegging i Steinkjer 
kommune i regi av NGI i 1996. Det er ikke registrert 
kvikkleire i området. Planområdet består for øvrig 
av marine strandavsetninger, mens det på utsiden 
av planområdet er gamle fyllmasser.   
Det er gjennomført flere grunnundersøkelser i 
2004 i forbindelse med etablering av undergang 
under E6 like vest for planområdet. 
Undersøkelsene viser at en har lagdelte masser 
varierende fra grusig sand til siltig sand i dette 
området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Områdestabilitet sikres gjennom egen vurdering 
som kvitteres av fagperson. Dette må være 
klarlagt helst ved planleveranse.  
 
Flere detaljerte nivå kommer i selve 
byggesaken.  

Samfunnssikkerhet  

Hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas? Det vil bli utarbeidet en enkel ROS-analyse på 
reguleringsplan nivå, med fokus på uønskede 

 



hendelser.  DSBs veileder, Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (2017), med 
tilhørende sjekkliste, legges til grunn for 
gjennomføring av ROSanalysen. I forbindelse 
med ROS-analysen er fokus er å avdekke 
uønskede hendelser som kan ha konsekvens for 
liv og helse, stabilitet og materielle verdier. 

Viktige tema i ROS- analysen Som forberedelse til oppstartsmøtet har vi 
gjennomgått aktuelle kilder for å vurdere hvilke 
temaer som er aktuell i forbindelse med 
ROSanalysen. Foreløpig vurderes følgende tema 
aktuelle for ROS-analyse:  
• Brann i bygninger – økt tetthet i området gjør 
det også mer sårbart for brann. Krav er definert i 
TEK17, kap. 11. ROS bør avklare tilgang for 
nødetater, slokkevann, responstid mm.   
• Større ulykker, jernbane. Planområdet ligger 
inntil Nordlandsbanen og stasjonsområdet. 
Stasjonen blir i dag betjent av både ekspresstog 
mellom Trondheim og Bodø samt lokaltog 
mellom Steinkjer og Trondheim med 
Trønderbanen fra SJ.  Steinkjer er også 
endestasjon for lokaltogene på Trønderbanen.   
• Flom – planområdet ligger innenfor 200-
årsflomsonen til Steinkjerelva. Eventuelle 
konsekvenser og tiltak må avklares i 
planprosessen av VA-konsulent.   
Andre tema kan være aktuelle og avklares 
gjennom identifisering av mulige uønskede 
hendelser.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overvannshåndtering og håndtering av 
uteopphold beplantning på tak.  

Forholdet til offentlige anlegg og reguleringsforutsetninger  

Antas ønsket tiltak å utløse behov for utbedring 
av kommunaltekniske anlegg (evt hvilke)? 

Dette må avklares med Steinkjer kommune i 
oppstartsmøtet. 

Kapasitet og rørdimensjon vil ikke være noe 
problem i dette området. Etter hvert i 



prosjektering vil tilbakemelding detaljeres. 
Flere muligheter for påkobling i området. Tett 
samarbeid med brannvesen mht. 
vannforsyning. Eget vannmagasin på 
sprinkelanlegg er en løsning som er å 
foretrekke. Tett dialog med kommunal enhet 
forutsettes. Mulig problemstilling på 
undergang med vann og pumpemulighet på 
ev. flomsone. 

Utløser tiltak behov for utbyggingsavtale(på 
hvilke forhold)? 

Aktuelle forhold som bør diskuteres i 
oppstartsmøtet: Opparbeidelse av fortau/ 
gangareal og stasjonsområde/ taxiholdeplass og 
bussholdeplasser 

Sykkel- fellesanlegg for alle tilstøtende bygg. 
Samt opparbeidelse av rådhusplassen. Andre 
forhold kan tilkomme utover prosessen.  
 

Rekkefølgekrav (aktuelle, sannsynlige) Tilpasning til eksisterende infrastruktur. 
Støytiltak kan være aktuelt 

 

Planprosessen  

Hvilke berørte offentlige organer og andre 
interesserte planlegges varslet om 
planoppstart? 

• BaneNOR  
• Statens vegvesen  
• Steinkjer kommune  
• Trøndelag fylkeskommune  
• Fylkesmannen  
• NVE  
• Buss- og taxiaktører i området 

  

Hvilke prosesser for samarbeid og medvirkning 
fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte vil bli 
gjennomført? 

•Varsling 

 Høring av planforslag 
• Åpent møte?  
• Møte med sektormyndigheter ved behov  
• Møte med buss- og taxiaktører i området 

 

Digitale løsninger og åpne møter i arena som 
ivaretar smittevernhensyn. Dette vurderes 
nærmere.  

Konsekvensutredning  



Antas forslaget å bli omfattet av krav om 
utarbeidelse av konsekvensutredning (Jfr. 
forskrift om konsekvensutredninger av 1.7.2017 
med vedlegg)? 

Se arealoppsett i punktet om utnyttelsesgrad.  
BRA for prosjektet ligger like i overkant av 
15.000 m2. I henhold til vedlegg 1 i KU 
forskriften skal det stilles krav om KU for 
reguleringsplaner som omfatter (jfr punkt 24):  
 
Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 
med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

Ja. Siden utbyggingen er på over 15000 kvm 
omfattes tiltaket av forskrift om 
konsekvensutredninger vedlegg 1 pkt 24. 
Tiltak i vedlegg 1 skal derfor 
konsekvensutredes. 
 
Også under 15000 kvm ville det vel vært 
argument for en KU her- gitt prosjektets 
størrelse og kompleksitet. I veilederen heter 
det bla at om reguleringen omfatter 
områder/miljøer som er gitt bestemmelser 
eller hensynssone bevaring, så utløser 
normalt det krav til KU (ref. 
stasjonsbygningen).  

Vurdere behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlag 

Trafikktellinger/ måling av ÅDT kan vær et 
behov, dersom trafikktall ikke finnes fra før. 
ÅDT-informasjon for dagens situasjon er et viktig 
grunnlag for trafikkvurderinger og 
støyberegninger. Vi forutsetter at kommunen 
kan bistå med dette underlaget. 

 

Spesielle forhold  

Spesielle forhold- eks politiske vedtak, 
forhistorie mv.  

Vedtak i Fylkestinget møte 26.02.2020 sak 
29/20: 3. Endelig beslutning om lokalisering av 
administrasjonsbygg for sentraladministrasjonen 
i Steinkjer avventer behandling av ny 
sentrumsplan med sikte på endelig vedtak om 
lokalisering i løpet av 202. Lokalisering nær 
kollektiv-knutepunkt er vesentlig for at 
fylkeskommunen skal ha en effektiv 
administrasjon. Fylkestinget understreker at nytt 
administrasjonsbygg i Steinkjer skal styrke 
funksjonen byen har som administrasjonsby. 
Fylkesrådmannen bes fortsette dialogen med 

 



aktuelle interessenter som kan bidra til at man 
oppnår dette målet.  4. Det er viktig at nye 
administrasjonsbygg er klimanøytrale og at det 
fortrinnsvis benyttes tre som byggemateriale.   

 

Avklaringer under oppstartsmøte 

Krav om planprogram:  
JA                                    NEI 

 

Antatt fremdrift: Varsel om oppstart:  
Varsel ila. høsten 
 
Planforslag oversendes kommunen: 
 

 
 
Jan. 21 (ca. uke 4) med vedtak til ila. sommer 
21.  

Vedlegg:   
 Notat vedr. Privat forslag til reguleringsplan, dok. 

3010.5 

 
 Sjekkliste for reguleringsplaner, dok. 3010 

 
 Digital reguleringsplan. Datagrunnlag, 

planfremstilling, dok.3010.2 

 

 
Ettersendes til plankonsulent.  

 

Oppstart av planarbeid- tilråding fra kommunen Kommentar 

 
Kommunen tilrår oppstart av planarbeid med 
forutsetningene som er nevnt i notatet.  

 

 
Kommunen tilrår ikke oppstart av planarbeid.  

 

 
 

X  

X 

 



Partene har i denne konferansen gitt gjensidig informasjon og avklaring så langt det er mulig på dette stadium. Det kan i enhver fase av planprosessen komme endringer/ tillegg i forhold til det som er tatt opp på 
forhåndskonferansen. Forslagsstiller og kommunens Plan og utredningstjeneste har hvert sitt eksemplar av dette notatet fra forhåndskonferansen. 

 

 

Med hilsen 

 

Antonios Bruheim Markakis 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift.  

Fagstab plan og utvikling 

 

 


