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Dronningens gate 10 og Thomas Angells gate 3 og 5, igangsetting av privat
planarbeid. Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid.
Bakgrunn
Vi viser til materiale mottatt 16.11.2020 og 27.11.2020, og til møte med Trondheim kommune
15.12.2020.
Planarbeidet gjelder Dronningens gate 10 og 10 B, Thomas Angells gate 3 og 5, og tilgrensende
gateareal i Apotekerveita. Eiendommer som omfattes av arbeidet er gnr./bnr.: 401/332, 401/195,
401/197, 401/384, 401/340, 410/342 og 401/386.

Planområdet ligger i Midtbyen og omfattes av antikvarisk bebyggelse og fredet middelaldergrunn.
Dronningens gate 10, Postgården, er i verneklasse A, og Thomas Angells gate 3 og 5, er i verneklasse B.
Planområdet er markert med rød stiplet strek.
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TRONDHEIM KOMMUNE
Byplankontoret
7004 TRONDHEIM
242940/20

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14
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+47 72542500

Organisasjonsnummer:
NO 989 091 409

E-postadresse: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
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Planens navn er Dronningens gate 10 og Thomas Angells gate 3 og 5.
Plankonsulent er Advansia AS avd. Midt-Norge, Bassengbakken 1, 7042 Trondheim, ved Sissel
Arctander, 92 80 73 62, sissel.arctander@advansia.no, i samarbeid med Skibnes Arkitekter AS,
Dronningens gate 66, 7012 Trondheim, 73 51 58 33, arkitekt@skibnes.no.
Forslagsstiller er Trondheim Postgård DA, Dronningens gate 10, 7011 Trondheim, ved Øystein
Eriksen, oystein.eriksen@ecde.no.
Kontaktpersoner på Byplankontoret i Trondheim kommune er Mari Mathisen Fasting, 916 86 327,
mari-mathisen.fasting@trondheim.kommune.no og Mia Anette Prøsch Stilson, 413 32 737,
mia.anette.prosch.stilson@trondheim.kommune.no.
Kontaktpersoner hos Byantikvaren i Trondheim kommune er Elisabeth Kahrs, 905 75 553,
elisabeth.kahrs@trondheim.kommune.no og Mette Bye, 416 60 004,
mette.bye@trondheim.kommune.no.
Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt folketeater med publikumsrettet aktivitet
med sal og scene med over 600 sitteplasser. Planforslaget inkluderer å rive den eksisterende
bygningen i Dronningens gate 10 B, på 1 658 m2, til fordel for tiltaket, og opparbeide et nytt
tilbygg på tomten, på 4 955 m2, i seks etasjer, med tilhørende takterrasse. Planforslaget omfatter
også transformasjon av sidefløy i bakgården til eksisterende eiendom i Dronningens gate 10 og
Thomas Angells gate 5. Første etasje i det nye tilbygget skal kobles til de publikumsrettede
arealene i eksisterende bebyggelse i Dronningens gate 10, Postgården.
Forholdet til overordnet plan
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. I kommuneplanens
arealdel 2012-2024 (KPA) er området avsatt til sentrumsformål og hensynssone kulturmiljø, 11.1
Midtbyhalvøya.

Kommuneplanens arealdel med planområdet vist innenfor rød sirkel (til venstre)
Aktsomhetskart for Trondheim viser antikvarisk bebyggelse i planområdet markert md rød sirkel (til høyre).
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Forslaget er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan r0445 «Kvartalet mellom Dronningens gate,
Nordre gate, Thomas Angells gate og Apotekerveita” (Brannkvartalet), vedtatt 17.6.2004. Området
er regulert til bolig, forretning og kontor.
Planforslaget er i tråd med Trondheim kommune sitt aktsomhetskart hvor Dronningens gate 10,
Postgården, er klassifisert som svært høy antikvarisk verdi (klasse A) og Thomas Angells gate 3 og
5, er klassifisert med høy antikvarisk verdi (klasse B), ettersom disse bygningene vil bli bevart og
hensyntatt. Deler av den bakenforliggende bebyggelsen i bakgården til Dronnings gate 10 og
Thomas Angels gate 5 transformeres. Planområdet består av bygrunn som er automatisk fredet
middelaldergrunn.
Viktige utfordringer i planområdet
Antikvariske verdier
Det er vesentlige verneinteresser innenfor planområdet og det nye folketeateret må underordne
seg den historiske konteksten i Midtbyen. Dronningens gate 10, Postgården fra 1934, har svært
høy antikvarisk verdi. Postgården er et eksempel på næringsbygg i utpreget jugendstil, og er et
markant signalbygg med stor kunnskaps- og opplevelsesverdi. Bygningene i Thomas Angells gate 3
og 5, fra henholdsvis 1906 og 1913, har høy antikvarisk verdi og er eksempler på bygårder i
jugendstil med dekorative elementer i fasaden. Jugendstilen, som er karakteristisk for den
antikvariske bebyggelsen, skal ivaretas og bevares på god måte.
Arbeidet med Plan for sentrumsutvikling startet i januar 2017 med mål om å få flere folk i sentrum.
“Områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen” er et av tre planarbeid som ble
vedtatt startet opp. Planområdet til planforslaget ligger innenfor planavgrensningen til
områdeplanen. En kulturhistorisk stedsanalyse, DIVE-analyse for nordøstre del av Midtbyen, er
utarbeidet som et ledd områdeplanen, og dekker planområdet til planforslaget. Planområdet
ligger innenfor området «Britannia hotell» i DIVE-analysen, hvor bevaring av verneverdier er
meget viktig, og hvor en ønsker liten eller ingen endring av bebyggelsen. Brukertilpasning og
eiendomsutvikling bør hensynta arkitektoniske kvaliteter også innvendig. Videre omfattes
planområdet av «Trehusmiljøet Midtbyen nord» i DIVE-analysen, et område som er sårbart for alle
nye tiltak som vil endre eller dominere trehusbebyggelsen og er betegnet å ha liten
endringskapasitet. Opplevelsen fra gate og de indre kvartalene er viktig. Planområdet omfattes
også av automatisk fredet middelaldergrunn. Trehusmiljøet i Midtbyen er sårbart for brann.
Trondheim få mye igjen om det etableres et nytt folketeater med tilhørende utadrettede
funksjoner i nordøstre kvadrant i Midtbyen. Dette er et tiltak som vil trekke folk til Midtbyen og
Trondheim kommunen vurderer at endringene som må gjøres for å få dette til er akseptable.
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet. I
reguleringsplanforslag må det sikres at formålet for byggverkets seks etasjer blir offentlig eller
privat tjenesteyting, herunder teater.
Bebyggelsens utforming
Planforslaget legger til rette for et folketeater med utadrettede funksjoner i Postgårdens
førsteetasje, og er i tråd med hovedhensiktene med planene i Plan for sentrumsutvikling om å få
flere folk i sentrum. Foreslått folketeater på om lag seks etasjer har utforming og høyder som
vurderes som akseptable for Postgården, og er i tråd med vedtaket for Framtidsbilder Trondheim
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sentrum 2050 med sentrumsstrategi. Planforslaget kan bidra til å nå målet om en attraktiv og
levende Midtby, og være et nytt, positivt kulturtilbud for befolkningen i Trondheim.
Byplankontoret mener at kvartalet tåler et større infillprosjekt, selv om den eksisterende
antikvariske bebyggelsen i Thomas Angells gate vil få en sekundær framtoning i gateløpet. Et
folketeater bør fremstå som et viktig bygg i bybildet.
Det tillates at deler av den bakenforliggende bebyggelsen i bakgården til Dronningens gate 10 og
Thomas Angells gate 5 transformeres og rives. Bakgårdsbebyggelsen som omfattes av sidefløyen
til Dronningens gate 10 må sikres bevart og eksponert i teatertorget, ved at en legger til rette for
utadrettet virksomhet i første etasje, som ikke er avhengig av folketeaterbygningen. Teatertorgets
første etasje må sikres en utforming som er åpen og med utadrettede funksjoner mot gatenivå, og
bakgårdsbebyggelsen til Postgårdens hoveddel skal være synlig. Det forutsettes at veggflaten og
de buede vinduene med overliggende toppstein bevares. De viktigste delene av den antikvariske
bebyggelsen både i sidefløyen og hovedbygget til Postgården må bli en del av interiøret i
teatertorget, og sikres bevart i reguleringsbestemmelsene. Det må sikres gode og universelt
utformede forbindelser til Postgårdens hovedsal fra teatertorget og Apotekerveita.
Det forutsettes at gårdsrommet i Thomas Angells gate 5 bevares i det nye planforslaget.
Byplankontoret er usikre på om bakgården i Thomas Angells gate 3 berøres av planinitiativet, og
ønsker dette belyst i kommende arbeidsmøter med forslagsstiller.
Det foreslås at deler av fasaden til folketeateret med tilhørende takterrasse skal krage ut over
Apotekerveita. Primært må dette løses innenfor egen eiendomsgrense. Byplankontoret er likevel
positiv til at det gjøres en vurdering av en mulig utkraging av fasaden. Utkraging vil kunne
aksepteres om det viser seg hensiktsmessig og gjennomførbart for både prosjektet,
gateutformingen, bylogistikk og allmenn ferdsel i Apotekerveita.
Det må arbeides videre med den arkitektoniske utformingen av folketeateret med hensyn til form,
høyder, detaljering, overganger, farger og materialbruk. Det er viktig hvordan folketeateret er
utformet i seg selv, men også overgangene og sammenhengene til eksisterende bebyggelse i
Dronningens gate og Thomas Angells gate som må sikres i planforslaget. Det er positivt at de
bygningsmessige sammenhengende er vist lavere i planinitiativet, da dette gir gode overganger
mellom nytt og gammelt.
Byantikvaren ønsker å være med å utforme konkrete reguleringsbestemmelser som sikrer
eksisterende verneverdier som må bevares. Samrådsmøter med Byantikvaren og Byplankontoret
forutsettes i den videre planprosessen.
Forslagsstiller viste skisser på økt høyde for teatersalen ut fra det innsendte planinitiativet i
oppstartsmøtet. Byplankontoret ber om at dette tegningsunderlaget, og tverrsnitt som viser
forholdet til eksisterende bebyggelse, sendes over i god tid før neste arbeidsmøte, slik at vi kan gi
en tilbakemelding på dette.
Materialbruk og farger
Fasadene til det nye folketeateret er vist med rød “teaterfarge”. Forslagsstiller ønsker at
teatersalen skal være en arkitektonisk opplevelse i seg selv, og at fasadematerialer og -farger er en
naturlig følge av dette. Byplankontoret mener et teater for befolkningen skal synes tydelig og ha
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en fremtredende karakter i bybildet. Folketeateret må samtidig ta hensyn til den antikvariske
bebyggelsen, Postgården, i Thomas Angells gate, og bør fremstå som et diskré signalbygg.
Bylogistikk
Hele Apotekerveita og byrommet mellom fasadene i gata må tas med i planområdet. Det skal på
en god måte legges til rette for gående og syklende til og fra det foreslåtte folketeateret, myke
trafikanter i Apotekerveita, varelevering, renovasjon og rigg av større trailere og biler med utstyr
til konserter, forestillinger og utstillinger. Fortauet i Apotekerveita kan med fordel flyttes over til
vestsiden mot det nye folketeateret. Det bør vurderes om gateløpet i Apotekerveita bør bygges
om, om det er hensiktsmessig å snu kjøreretningen fra sørgående til nordgående eller opparbeide
Apotekerveita som en ren gågate hvor det kun tillates bylogistikk.
Adkomst til sykkelparkering under Postgården skal beholdes slik den er i dag. Det må sees på
muligheter for å legge til rette for sykkelparkering på gateplan i Apotekerveita i tilknytning til
planlagte utadrettede funksjoner.
Gateutforming
Det vil stilles rekkefølgekrav om at Apotekerveita må være opparbeidet med et dekke av
naturstein, eventuelt betongbelegningsstein, som skal ha teknisk plangodkjenning av kommunen. I
tråd med “Designprogram for Midtbyen”, som er under utarbeiding, skal Apotekerveita være en
trivelig gate med definerte gangareal og høy kvalitet på materialbruken. Vi viser samtidig til
Byantikvarens Brusteinsveileder , og ber om at UU-tilpasset dekke beskrevet i veilederen legges til
grunn. Apotekerveita må være tilfredsstillende å drifte vinterstid og snøsmelteanlegg må etableres
i gateløpet. Byplankontoret undersøker muligheten for å benytte “svartstein” som dekkestein
Apotekerveita, tilsvarende den som er benyttet i Thomas Angells gate. Det anbefales at føringer og
aktuelle tiltak fra Gatebruksplan for Midtbyen, som sluttbehandles først kvartal 2021, tas inn i
planen.
Løsning for varelevering til alle hovedinnganger må også vises løst i planen. Høydetilpasning i
forbindelse med trapper og ramper til innganger må skje på byggegrunn.
Universell utforming
Parkering for forflytningshemmede og universell utforming skal ivaretas i samsvar med teknisk
forskrift. Videre skal alle inngangsparti være synlige og ha trinnfri adkomst. Det må legges vekt på
orienterbarhet i bygningsvolumene. Trapp og heis nær hovedadkomst med en sentral beliggenhet
i umiddelbar nærhet av hverandre gir god orienterbarhet. Likeverdig tilbud for alle brukere må
sikres. Det skal derfor vurderes mulighet for å legge inn heis med adkomst til begge sider av amfiet
og plass for rullestolbrukere på samme rader som andre brukere i amfiet. Innvendige
nivåforskjeller i bygget må elimineres med trinnfri adkomst i umiddelbar nærhet eller vurderes å
utlignes med innvendig rampe i kommunikasjonsarealene. Det må legges til rette for gode
akustiske forhold for alle brukere.
Brann
Brannprosjektering der Trøndelag brann- og redningstjeneste er omforent om en god løsning må
avklares på et tidlig tidspunkt. Rømningsveier og slukking i henhold til teknisk forskrift skal vises
løst og sikres i reguleringsbestemmelsene.
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Tverrforbindelse
Det ønskelig å sikre en gode tverrforbindelse internt i kvartalet. Det bør derfor undersøkes om det
er mulig å knytte det foreslåtte teatertorget, som er uavhengig av folketeateret, til den
bakenforliggende Borkeplassen. Å kunne legge til rette for folkeliv på Borkeplassen vil være et
positivt supplement.
Renovasjon
Renovasjon må løses på egen eiendom og næringsavfall skal primært løses innomhus. Det skal
sees på muligheter for felles avfallshåndtering i kjeller for Thomas Angells gate 3 og 5 og avfall
som planforslaget utløser. De tilhørende bakgårdene vil kunne få ny bruk, og boenhetene vil
kunne få økt bokvalitet som følge av at renovasjon flyttes.
Grunnforhold og forurenset grunn
Det skal dokumenteres at planforslaget er gjennomførbart, og at en ikke skader antikvarisk
bebyggelse.
Det foreligger godkjent tiltaksplan for forurenset grunn fra 2016. Forslagstiller må kontakte
Miljøenheten ved Anette Fenstad for å avklare om det må utarbeides ny tiltaksplan for
planforslaget da tiltaksplaner normalt gjelder i kun tre år, jamfør forurensningsforskriften § 2.9
Klima
Det skal vurderes ut ifra et bærekraftperspektiv om det er optimalt å rive eller å bevare bygget i
Dronningens gate 10 B. Det er ønskelig at det sees nærmere på muligheter ved å sikre
miljøvennlige materialvalg ved nybygg og gjenbruk av bygningsmaterialer ved riving. Det vil være
til stor fordel om eksisterende vegg på postgårdens sidefløy, som delvis bevares og delvis rives, får
stå og være bakveggen til den nye scenen. Det skal også sees på muligheter for å legge til rette for
utslippsfri varelevering i Midtbyen.
Vann og avløp
Det må lages en overordnet vann- og avløpsplan (VA-plan) som følger reguleringsplanen til
behandling.
Håndtering av overvann må følge krav i Trondheim kommunes VA-norm. Det skal prioriteres at
overvann infiltreres på egen grunn, eventuelt knytter seg på avløpsnettet i Apotekerveita. Det skal
videre dimensjoneres for tilknytning til fellessystem for fordrøyning og maksimal videreført
vannmengde. Mulighet for grønne tak på ny bebyggelse må vurderes i samråd med kommunen.
Rådgiver for brann skal ta stilling til hva som skal være krav til slokkevann for den
foreslåtte bebyggelsen. Løsningen må være omforent med Trøndelag brann- og redningstjeneste.
Bebyggelse er etter vår vurdering regnet som annen bebyggelse som har krav til slokkevann på 50
l/s.
Følgende krav må innarbeides i bestemmelsene:
“Før søknad om tillatelse til igangsetting av tiltak, skal teknisk plan for vann og avløp være
godkjent av Trondheim kommune.”
Se vedlagte merknader fra Kommunalteknikk i Trondheim kommune.
Anleggsfasen
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Gjennomføringen av anleggsfasen kan være utfordrende. Konkrete tiltak for gjennomføringen må
vurderes i planforslaget og rekkefølgekrav må sikres i bestemmelsene. Dette omfatter særlig
arbeid som vil påvirke den antikvariske nabobebyggelsen og Apotekerveita. Videre er rigg- og
driftsplan for anleggsperioden viktig, særlig med tanke på de myke trafikantene som ferdes i gata.
Informasjon om prosjektet, tydelig skilting med alternative gå- og sykkeltraseer må ivaretas for
hele anleggsperioden.
Krav til komplett planmateriale
Det er enighet i oppstartsmøtet om at komplett reguleringsforslag skal utarbeides i samsvar med
Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av private plansaker.
Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i den eksterne
reguleringsveilederen vår samt vedlagte liste med krav til komplett materiale. Fristen begynner
ikke å løpe før det er levert materiale i samsvar med kravene i listen.
Med komplett planmateriale skal det alltid følge plankart i digital form. Plankartet må være
utformet i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3. Forskriften finnes på lovdata.no.
Planprogram og konsekvensutredning
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder ikke for dette planarbeidet.
Planbeskrivelsen
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.
Gi en kort begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn og
miljø, herunder folkehelseperspektivet.
Nullvekstmålet for personbiltransporten må svares ut. Trondheim kommune inngikk 25.6.2019
byvekstavtale med staten, Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune og
Melhus kommune. Målet med avtalen er at all vekst i persontrafikken skal skje ved gange, sykkel
og kollektivtransport. Det er derfor viktig å finne løsninger i planforslaget som bidrar til å nå
nullvekstmålet for personbiltransporten.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen
skal omfatte følgende tema:
 Kulturminner, automatisk fredet og nyere tids kulturminner
 Vannforsyning og avløpsnettet
 Støy og støv
 Forurensning av grunnen
 Kabelpåvisning ved gravearbeider
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter og varelevering
 Potensielt sabotasje-/terrormål i nærheten
 Rigg- og driftsplan for anleggsperioden
 Bylogistikk, herunder varelevering og renovasjon
 Brannprosjektering
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen.
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Illustrasjoner
Planforslaget skal illustreres i tråd med Trondheim kommunes illustrasjonsveileder for plansaker,
som finnes her.
Annet
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plankart og
reguleringsbestemmelser.
Kommunen ønsker å fremme økt bruk av tre gjennom arbeidet med Trebyen Trondheim, og ber
forslagsstiller vurdere om dette kan være aktuelt i denne planen. Dette bør vurderes opp mot
brannhensyn.
Kommunen oppfordrer til gjenbruk og bruk av miljøvennlige byggematerialer.
Det skal sikres god kvalitet på bebyggelsen mot offentlige gater, ferdselsårer og andre offentlige
rom. Trondheim kommunes veileder for byrom og arkitektur skal brukes aktivt i planarbeidet.
Samarbeid
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet
inn på kart.
Byplankontoret og Byantikvaren deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget.
Plankonsulent/forslagstiller skal holde åpent informasjonsmøte. Møtet annonseres samtidig med
varsel om igangsatt detaljplanlegging.
Behandlingsfrist
Det er enighet om at 12 ukers fristen skal gjelde.
Gebyr
Trondheim kommune fakturerer behandlingsgebyret til forslagstiller i samsvar med kommunens
gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter førstegangs
behandling av planforslaget.
Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE
Ragna Fagerli
byplansjef

Mari Mathisen Fasting
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Planinitiativ
Forslag til planomriss
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse
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Adresseliste for samrådsparter
Utfylt liste med krav til komplett materiale
Forslag til planavgrensning fra Byplankontoret
Merknader fra Kommunalteknikk i Trondheim kommune
Kopi:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag
Byantikvaren i Trondheim
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