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Tillerparken - bydelsutvikling med 
parken som bindeledd
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Presenter
Presentation Notes
Området kjennetegnet av delvis landbruksområdeog myrområderstørre arealer med dårlige fyllmasser



Kommuneplanens arealdel 2014 - 2024

Presenter
Presentation Notes
Nytt utbyggingsområde.Kommunen stor grunneier1 av trondheims 2 største næringsområderStor kjøpesenterområdetett småhusbebyggelse fra tidlig 80-tallet og senereTIllerparkenTiller kirkegård ( og nytt stort utbyggingsområde nord for kirkegården)landbruksområder ned mot NidelvaLandbruksområde



Mulighetsstudie
vedtatt i Bygningsrådet
31.07.2007

Presenter
Presentation Notes
Mulighetsstudie  vedtatt i Bygningsrådet 31.07.2007utarbeidet i oppdrag fra TK i samarbeid med enkelte grunneiereI forslag til “ny” KPA hele omårdet foreslått vist som tett bebyggelseSkulle erstatte behov for større flatereguleringViktigste utfordringene:utnyttelsesgrad - stort utviklingspotensiale. Skulle utvikles som et lavenergiområdegeotekniske forhold - flere masseuttak og store mengder fyllmasse av mindre god kvalitetbyggehøyderkostnadsdeling vedr. offentlig infrastrukturanbefalinger Grønnstruktur:Grøntdragene binder de ulike boligfeltene sammen i form av grønne korridorer av varierendebredde, med turstier, skiløyper og gang-/sykkelveger. Sentralt i området ligger det store friområdetFøringer for Grønnstruktureni vedtaket:Offentlig grønnstruktur gjennom området skulle anlegges etter prinsipper vist på prinsippskissen for infrastruktur og grøntdrag, datert juni 2007, og som beskrevet i dokumentet ”Strategier og rekkefølgekrav for teknisk infrastruktur for Tiller øst”, datert 10.05.07.Større felles uterom  er anbefalt plassert i tilknytning til den offentlige grønnstrukturen sentralt i området, i tillegg til at det må fordeles felles uterom internt i de ulike utbyggingsfeltene. Størrelse og endelig omfang skulle  beregnes basert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vedtak



Utbyggingsmodellen

▪ Finansieringsavtale for offentlig infrastruktur 
inklusive grønnstruktur

▪ 9 deltakere på spleiselaget for offentlig 
grønnstruktur

▪ ingen juridisk bindende plan til grunn
▪ Utgangspunkt for kostnadsfordeling: antatt 

utbyggingspotensiale/ BRA
▪ Låst kostnad - variabel BRA
▪ Totalentreprise

Presenter
Presentation Notes
Utbyggingsmodellen:Mulighetsstudie av 31.07.2007 til grunnHvorfor denne modellen?prosjektet kom i etterkant av Kommunedelplan Lade Leangen = vellykket prosjekt med godt resultat: Finansieringsavtale for veg, gs-bru og Bydelsparken.Ønsket å videreføre denne modellen med finansieringsavtale  under forutsetning av at  kommunen fikk sikret å få tilbakebetalt til et gitt tidspunktTK som styrer utbyggingen/ fremdriften Kommunen får kompensasjon for momsen så utbyggerne slipper å dekke merverdiavgiften. Det er en fordel for utbyggerneDenne modellen ble brukt i TK på 3 områderRanheimLade - Leangen ogTillerVurderes også for 2 nye Tempe - og kanskje Nyhavnaerfaringene er positiveUlempen:LÅses offentlig kapital9 deltakere på spleiselagetutbyggingsavtaler oppdelt i mange mindre prosjekt siden ikke alle utbyggere hadde rekkefølgekrav til alt - ganske kompleks matriseMulighetsstudien ligger til grunn - ingen juridisk bindende plan. Detaljplanene kom første etter at finansieringsavtalen var inngåttutgangspunkt for kostnadsfordeling: antatt BRAantall BRA planlagt  bygget for disse deltakere: 132 000 m2Total sum for grøntanlegg inkl. kunst 33,5 mill. Utgjør 23% av totalen og kr 252,- pr bygde m2 BRA i kostnad for utbyggerne. Enighet om å ha faste/ låste  kostnader, mens BRA-en fortsatt var åpen og  uavklart  NÅ er BRA-en nesten dobbelt så høyt/ utnyttelsen dobbelt så høyt som antatt da avtalene ble inngått.Det betyr at kostnadene for etablering av den offentlige infrastrukturen til slutt ble mye billigere for utbyggerne pr bygde  m2 BRA(låst eller fast m2 pris - åpen BRA.) Det betyr også at de siste utbyggerne får gratis offentlig infrastruktur, da denne vil være ferdig finansiert før de siste etappene skal bygges ut. PÅ grunn enigheten  om å bruke låste kostnader: Totalentreprise som entrepriseformGrønt ikke så glad i denne entrepriseformen, da lite påvirkning på innhold og kvalitetLøsningen:Lagde et ganske detaljert forprosjekt som grunnlag for totalentreprisen. Noen problemer under prosjekteringen , men resultatet ganske bra.Bemerker at det ikke er er kostnader til grunnerverv for grøntanleggene. Dette ettersom utbyggerne har avgitt noenlunde likt areal til formålet og da ikke fått oppgjør. Utbyggerne betaler ikke før de får IG for bygging.
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etterhvert mer detaljert detaljreguleringerca 700 boenheterbarnehageoffentlige friområder 
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Presentation Notes
Sammenhengende grøntdraglinjeføring ble endret på grunn av grunnforholdeneUtbyggingen pågår fortsatt Det meste av bydelsparken og store deler av grøntdragene er ferdigstilt i 2017den siste delstrekningen i sør skal etter planen starte høsten 2019



Presenter
Presentation Notes
Bydelsparken = hjerte i helt ny bydelbindeleldd mellom eksisterende og nye boligområderbindeledd i grønnstrukturenviktig uformelt møtestedIdentitetsskapendevarierte leketillbud, ballbaner, sitteplasser, paviljong og grillplasserskate - sykkelflatenaturlekeplass , lekapparater som ZIpline, klatrenett, karusseler mmstore gressflater medomkringliggende vegetasjon.
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Presentation Notes
Nytt landemerkeog som hovedattraksjon:Tårnet på Tiller - med fantastisk fint utsikt 
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Presentation Notes
utsmykkingsordningen i Trondheim kommune satser på kunst i bydelenenaturlig å invitere utbygerne til et spleiselag (totalkostnad 4,5 mill - TK 1,5 mill)resulterte i Kunst på 3 punkterviktig identitetsskapende elementer  i helt ny bydelDet å ha fått kunsten på plass før området er ferdig utbygdskaper bomljø og identitet umiddelbartKunsten bidrar til  å bygge identitets- og fellesskapsfølelsensamtidig fungerer den som uformell møteplass og samlingssted
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Presentation Notes
Kontinuumsvenske kunstnere Annika Oskarsson og thomas Nordstrømsteiner fra Trondheims gamle torg
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Presentation Notes
Grønn Sofaav Vigdis Haugtrøbakerovn som kan benyttes av alleTrondheim bydrift stiller med vedVigdis Haugtrø:Tanken bak kunstverket er at du skal kunne gjøre nye ting herog kanskje blir kjent med nye folk.Her kan du være aktiv og deltakendeog bli en del av kunstverket selv.Den grønne sofaen fungerer i høyeste grad som en uformell møteplassen sosail setting - uten regiMye besøkt av beboere, barenhager og flere



Adressa 08. september 2017
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Presentation Notes
Grønn Sofaav Vigdis HaugtrøFra åpningen av kunstverketder Trondheimskokk Lars Erik Vesterdal ble hentet inn for å lage pizza i bakerovnen
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Mattias Harensteam- Pilegrimdame med kofferten på veg i retning sentrum/ domkirkenÅpent hva hun kan ha i kofferten sinKanskje er hun på veg bort fra noe eller noen - eller er hun på veg til å rekke et tog eller et fly? kanskje skal hun besøke noen?mulighetene er mange - og vi er invitert til å legge alle muighetne og tankene inn i denne kofferten  Hvor vellykket denne utbyggingen og utsmykkingen er viser avstemning for Ut Awards 2017  - Årets trønderske utstillingder - Adresseavisas lesere har stemt fram  parken dette viser innbyggernes  engesajement for nærmiljøet og bomiljøet sittinnbyggerne har tatt et veldig sterkt eieforholdingen prosjekter som vi får så mange positive spørsmål og henvendelser om som Tillerparken østtydelig at etablering av parken og utsmykkingen har vært med å skape identitet til ny bydel (her var det bare myhr)Spesielt: området fortsatt under utbygging



FAKTA
Byggherre: Trondheim kommune, Eierskapsenheten
Totalentreprenør: Teknobygg, 
Underentreprenør grønt: Din Gårdsplass
Konsulent Norconsult 
Byggeledelse: Prosjektutvikling Midt-Norge
Bygging: 2014-2016 (noen partier med grønne korridorer gjenstår i tilknytning til et boligfelt)


	Tillerparken - bydelsutvikling med parken som bindeledd
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Kommuneplanens arealdel 2014 - 2024
	Slide Number 5
	Utbyggingsmodellen
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

