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Begrenset samfunnsnytte, gal
plasseringog storekostnader er
begrunnelsen. Formannskapet
får saken til behandlingom
noenuker.
Parkeringsanlegget er et meget
komplisert prosjekt som berører
vitale interesser i historiske
Trondheim. Det er blant annet
kommet innsigelsermot opp- og
nedkjøringsramper i Munkega-
ten, byens paradegate. Ledelsen i
Trondheim Parkering mener
ramper nord og sør for Torvet er
klart å foretrekke fremfor annen
plassering somharvært vurdert.

630plasser
Sør-Trøndelag fylkeskommune
har varslet innsigelse mot ram-
per i Kongens gate vest for Tor-
vet. Frykten er at biltrafikk inn
og ut av parkeringsanlegget kan
bidra til at kollektivterminalen i
området Prinsenkrysset blir
overbelastet.

Man er etter hvert kommet til
at et anlegg under Olav Trygg-
vason, om det skal realiseres,
bør rommeca. 630plasser. Dette
innebærer en investering som
ser ut til å nærme seg 550 mil-
lioner kroner. Da kommer op-
prusting av selve byrommet Tor-
vet i tillegg.
Økonomiske kalkyler viser at

parkeringsanlegget kan bli en lei
utgift for bykassen. Trondheim
Parkering overfører i år 59 mil-
lioner kroner til bykassen til
finansiering av kommunale
tjenester. Dette beløpet kan bli
halvert i det første driftsåret som
i kalkylen er 2019. I et 30-årsper-
spektiv kan bykassens inntekter
fra parkering svikte med nær-
mere 700millioner kroner.

Uheldigplassering
Plasseringen av et stort parke-
ringsanlegg under Torvet er ikke
heldig med tanke på den sam-
funnsmessige nytten. Det er
først og fremst i den nordøstre
kvadranten av Midtbyen det er
behov for flere parkeringsplass-
er. Slik sett har et anlegg under

Olav Tryggvasons gate en bedre
plassering.
Et anlegg under Torvet vil

medføre mer biltrafikk i sen-
trumsgatene og kan føre til at
kollektivtrafikken blir skadeli-
dende, fremgår det av rådman-
nens fremlegg. Flere ankommer
i dag til Midtbyen fra Nordre av-
lastningsvei og Strindheimtun-
nelen. Et nytt anlegg i nordøst vil
endre dette. Da vil Torvet p-an-
legg primært gi økt kapasitet for
trafikk fra sør og vest.
Men det er i strid med klima-

målsettingene i Miljøpakken å
bidra til økt biltrafikk i sentrum.
Alle vekst i transporten skal skje

med miljøvennlige former som
kollektivtrafikk, sykkel og
gange.

Null-regnskapet
Det er også en utfordring å
håndheve det såkalte null-regn-
skapet for parkeringsplasser i
sentrum.Dette gårut på at antall
offentlige parkeringsplasser skal
holdes på 2007-nivå da gjel-
dende gatebruksplanble vedtatt.
Senere er 68 plasser ikke erstat-
tet. Et nytt, underjordisk anlegg
åpner muligheten for å fristille
areal på gateplan til annenbruk.
Næringsforeningen i Trond-

heimsregionen mener parke-
ringsplasser under jorden i Mid-
tbyen bør komme i tillegg til da-
gens gateparkering. Fjerning av
et tilsvarende antall p-plasser på
gateplan vil bety et dårligere til-
bud og være til skade for Mid-
tbyen. Næringsforeningen sier i
en uttalelse at medlemmene
ikke kan delta i eller bidra til fi-
nansieringen av et nytt parke-
ringsanlegg så lenge nullvisjo-
nen står ved lag. Blir derimot an-
tall parkeringsplasser økt, åpner
Næringsforeningen for en dialog
med private interessenter om
medfinansiering.
Einar Aassved Hansen, kom-

munaldirektør for byutvikling,
sier det er særlig to forhold som
er problematiske ved et anlegg
under Torvet. Det er adkomsten
og det er kostnadene.
- Dersom plassene under jor-

da erstatter det samme antall
plasser på gateplan, blir det in-
gen ekstra inntekter. Opp- og
nedkjøring i Munkegaten har
Riksantikvaren protestert mot.
Det er også problematisk med
ramper i Kongens gate vest for
Torvet, sier AassvedHansen.
Kommunalråd Geir Waage

(Ap) sier rådmannens forslag om
å legge planen bort, er et dårlig
forslag. Waage ønsker å gå en
runde med Næringsforeningen
for å få vurdert mulighetene for
en felles finansiering.

Trorpå spleiselag
- Jeg har tro på et spleiselagmel-
lom kommunen og eiendoms-
besittere i området vedTorvet. Vi
må få på plass en realistisk øko-
nomisk pakke. Jeg tror også det
er mulig å få til en grei adkomst.
Vi er nødt til å finne gode løsnin-
ger for parkeringen i Midtbyen.
Dethar forsvunnetmangeplass-
er, og flere vil forsvinne, blant
annet i kvartalet ved Biblioteket.
Derfor er det behov for nye
plasser.
Kommunalråd Yngve Brox (H)

sier det trolig blir vanskelig å
gjennomføre planen om et an-
legg under Olav Tryggvasons
gate. Det gjør det viktig å få skik-
kelig vurdert et anlegg under
Torvet.
HERMANNHANSEN95198697
hermann.hansen@adresseavisen.no

» Vil ikke ha opp- og nedkjøringsramper iMunkegaten «

Får fred: Dersom rådmannen får støtte for sitt forslag om å legge bort planen om et parkeringsanlegg under Torvet, blir det ikke nødvendig å ta ned støtten med byens grunnlegger.
Foto: KJELL A.OLSEN

OlavTryggvasonkanfåstå i fred.Rådmannenber
formannskapet leggebortplanenometparkeringsanlegg
underTorvet.

Vil skrinlegge
TorvetP-kjeller

-Vi ernødt til å finne
gode løsninger for
parkeringen i
Midtbyen.
GeirWaage (Ap)

»Trondheim

Parkering

Vil skrinlegge: Byutviklingsdirek-
tør Einar Aassved Hansen anbe-
faler formannskapet å legge bort
planen om et underjordisk parke-
ringsanlegg på Torvet.
Foto: IVAR MØLSKNES


