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Vårt mål 
 

 Å utarbeide et robust 
strategidokument som forklarer 
hovedprinsippene for den 
langsiktige byutviklingen. 

 

 Langsiktig perspektiv- fram mot 
2050 

 

 Enkel og prinsipiell framstilling for å 
sikre langvarig gyldighet. 
Konkretisere i scenarioer 

 

 

 www.framtidstrondheim.no 

 



Politisk bestilling 

1.  Kommuneplanmelding langsiktig byvekst og jordvern tas opp til rullering. Den nye 
planen skal gi føringer for hvor byen kan/skal vokse. Jordvernet skal legges vekt 
på, dette i tråd med statlige føringer som peker på redusert nedbygging av 
matjord.  

 

2.  I den forrige meldinga fra 2005 ble en grønn strek satt ned for å verne dyrka jord. I 
den nye meldinga skal den grønne streken inn på offentlige kart og være like 
bindende som den røde strek.  

 

3.  Den nye meldinga skal være førende for kommende arealdeler i kommuneplanen.  

 

Bestillingen bunner i vedtak fra interpellasjon (SP) ved fastsetting av av 
planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 12-24.  Vedtaket:  



Prosess 

 

 

 

 

 

 

 

2014                       2015           
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Orienteringssak bygningsråd                                     

Framtidsverksted                                     

Kunnskapsinnhenting                                     

Arbeidsprogram                                     

Arbeidsprogram på høring                                     

Fastsetting arbeidsprogram                                     

Innspillsbehandling                                     

Medvirkning/samrådsmøter/utstilling                                     

Utarbeide forslag: strategikart/prinsipper                                      

Politisk 1.gangsbehandling av forslag                                     

Høring av forslag                                     

Bearbeiding av forslag                                     

Vedtak byutviklingsstrategi                                     



JUBILEUMSÅRET’97 

Visjoner for Trondheims 
framtid - bydelsdiskusjoner 

“I denne omgang omfatter 
visjonsarbeidet et begrenset 
område både geografisk og 
temamessig. Det må derfor 
utvides og videreutvikles slik at 
det både omfatter hele 
kommunen og de regionale 
sammenhengene.... 
Først da er det mulig å utvikle 
visjoner og strategier for en 
langsiktig og bærekraftig 
byutvikling.” 
  Westerberg 



Kommuneplanmeldinga 2000 

- scenarioer, fortsatt gyldige?  

Felles forutsetninger:  
 
-Ingen inngrep i marka 
-Unngå nedbygging av 
landbruksarealer 
-Boligbehov 24 000 i perioden(2030) 
-Stort behov for næringsarealer 
-Hovedstruktur i vegnettet og SATP 
-Flytting av Godsterminal 
 

Ulik grad av fortetting og omforming! 
 

Høy fortetting i eksisterende områder. Bydelsvis fordeling Ny bydel- lavere tetthetskrav(1,5 b/d) 
 



Kommuneplan
meldinga 2005 
Større forutsigbarhet 

utover 

12årsperioder 

 

Tidsperspektiv 2035 

 

Introduksjon til 

grønn strek 

Nettside 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117736241/Strategier-for-langsiktig-byutvikling


Kommuneplan
meldinga 2005 
 

KPA12-24, brudd 
med meldinga? 
 
 
 
 

 

= Nye 

områder i KPA 



Forutsetninger 

- Ca 250 000 innbyggere i 2050. 

- Nullvekst i personbiltrafikk.  

- Kunnskapsmiljøene samlet i byintegrert campus 

- Ny godsterminal sør for byen - areal på Brattøra frigis til byutvikling.  

- Tospors jernbane Trondheim-Stjørdal, eventuelt også mellom Trondheim- 
Melhus, eventuelt samkjørt med en rask togforbindelse til Oslo 

-  Trondheim havn er regional havn med godshåndtering i Orkanger-areal på 
Nyhavna frigitt til byutvikling.  

-  Trondheim lufthavn på Værnes med god kommunikasjon til Trondheim 
-  Midtbyen er historisk bysentrum i samspill med tilliggende 

sentrumsområder 

- Drikkevannskilde og sammenhengende matproduksjonsareal skal vernes 

- Sammenhengende blågrønn struktur. 

- Attraktiv næringsregion 

 



• Hvordan skal byutviklingen bygge oppunder prioritering og samspill av ulike 
samferdselsstrukturer? - Hva må til for å sikre passasjergrunnlag hvis vi i 
framtiden skal ha bybane?  

 

• Hvor bør den grønne strek etableres? Hvilke vurderingskriterier skal legges 
til grunn? Hva slags prinsipper bør fastsettes for forvaltning av den?  

 

• Vil en definering av prioriterte byutviklingsområder for framtidig utbygging 
kunne bidra til å sikre forutsigbarhet i realisering av bl.a. infrastruktur, 
boligbygging, offentlig tjenestetilbud og innovasjonsområder?  

 

• Hvordan vil byutviklingsgrepene vi velger påvirke innbyggerne i Trondheim i 
et folkehelseperspektiv?  

 

 

 

 

 

 

Spørsmål 



Utarbeidelse 

• Diskutere prinsippene med utgangspunkt i 3 hovedtema: 

 
 1. Framtidens transportsystem  

  - det som binder sammen og betjener byen  

 2. Framtidens vernehensyn  

  - det som avgrenser utbygging av byen  

 3. Framtidens byutviklingsgrep  

  – det som tilrettelegger for utbygging av byen  

 

 

•  Resultat: Strategikart sammen med prinsipper 



Framtidsbilder:Trondheim 

3 team er invitert til å frambringe ideer og forslag til framtidsbilder som innspill til 

arbeidet og samtidig skape entusiasme 

 
Diskutere hvordan ulike strukturer påvirker byutviklingen med tanke på 
transportsystem, blågrønn struktur, senter- og knutepunktutvikling, vern av dyrka 
areal og Midtbyens rolle.  

 




