
Viktige innspill til planprogrammet



• Vedlegg I: Bryggenes sårbarhet
• Vedlegg II: De ulike plan- og konstruksjonstypene
• Vedlegg III: Fargeregistrering for bryggene
• Vedlegg IV: Noen utvalgte brygger
• Vedlegg V: Intervju med bryggeeierne 



Høringsparter: Merknader:

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag

Positivt at kommunen utarbeider en helhetlig plan for Kjøpmannsgata som kan skape mer forutsigbarhet. 
Premissene berører forhold skal avklares i planarbeidet. 
Viktige tema i planleggingen: forholdet til Nidelva og grønnstrukturen, overvannsproblematikk, støy, luftkvalitet, 
begrense biltrafikk og parkeringsareal, tilrettelegge for gående og syklende, tilgang til sol og lekeareal, ROS-
analyse.

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune

Grundig planprogram som tar nasjonale kulturminneinteresser på alvor. Støtter premissene og forslag til 
planavgrensning fordi det er viktig å se hele kulturmiljøet samlet. Fredning etter kulturminneloven kan være 
aktuelt. Svært skeptiske til etablering av boliger i bryggene. 
B-bryggene må reguleres til næringsformål. Viktig at det gjøres en vurdering av bryggene i Fjordgata for å få et 
kunnskapsgrunnlag om hvilke konsekvenser en endring til bolig vil ha. Konkrete kommentarer til 
planprogrammet og DIVE-analysen og justering av planavgrensning.

Riksantikvaren Berømmer kommunen for et godt initiativ. Innspill til hvordan ”Middelalderbyen Trondheim” omtales. Den 
fredete grunnen er et viktig premiss for gjennomføring av tiltak. 
Konkrete kommentarer til planprogram og DIVE-analyse.

Statens vegvesen Konsekvenser for myke trafikkanter og trafikksikkerhet må utredes ifm. utredning av nytt trafikksystem. Støy- og 
støvforhold må utredes ved åpning for boliger i planen.

Næringsforeningen
i Trondheimsregionen

Viktig å avklare fremtidig bruk av bryggene. Bruk er den beste måte å sikre at de blir i varetatt. Uenige i 
premissene. En eventuell endring av kjøremønster og parkering langs bryggene må ses på som en del av en 
revidert gatebruksplan for Midtbyen. 

Koteng Eiendom AS Positive til mer utadrettet virksomhet på gateplan og til åpning for boligformål i nyere brygger som er egnet. 
Skeptisk til flytting av p-plasser til østsiden av gata fordi det vil gi en trang situasjon for fotgjengere og ut fra 
antikvariske hensyn. Annet dekke kan løse varelevering i stedet for å flytte parkering. 

+ NVE og Kystverket som ikke hadde innspill ved oppstart. 





De foreslåtte premissene:

• Premiss 1: Gatestrukturen med øvre og nedre Kjøpmannsgata og de to 
allmenningene Kongens gate allmenning og Dronningens gates allmenning 
skal være allmenninger med samme utstrekning som i dag.

• Premiss 2: Hensynssone bevaring for bryggerekka skal beholdes og utvides 
til å omfatte hele planområdet.

• Premiss 3: Bebyggelsesstrukturen i bryggene skal bevares.

• Premiss 4: Karakteristiske trekk ved bryggenes form skal videreføres i 
eventuell ny bebyggelse.

• Premiss 5: Alle brygger i verneklasse A opprettholder regulering til 
næring/kultur/undervisning.

• Premiss 6: En eventuell boligbruk i brygger i verneklasse B, C samt de uten 
verneklasse, skal ikke legges til 1. og 2. etasje.



Utredningsprogrammet skal belyse konsekvenser for :

• Overordnet infrastruktur og byvekst 
• Kulturminner (kulturmiljø, arkeologi, arealbruk, visuelle virkninger) 
• Byrommenes attraktivitet og kvalitet (byrom, grønnstruktur, Nidelva)
• Trafikk, trafikkavvikling og trafikksikkerhet
• Bymiljø (støy, støv)
• Næringslivet (handel)
• Befolkningen (oppvekstvilkår, uu, folkehelse, ROS, brann)
• Teknisk infrastruktur (flom, grunnforhold)


