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Trondheim er attraktiv! 

● Rangeres høyt internasjonalt

● Her ønsker folk å bo, studere og jobbe

● Stor befolkningsvekst

Visjon: Store lille Trondheim!
Styrke og utvikle Trondheims særegne kvaliteter som by med småbyens 
nærhet og trygghet og med storbyens muligheter og tilbud.



180 000

240 000

Stor befolkningsvekst

2013 2020 2030 2040



Trondheim kommune

Åpningsdag: KAMFEST på byen!

Kulturby

Kronikk fredag 13. september 2013:

Europa inntar kulturbyen Trondheim

http://www.kamfest.no/nb-NO/
http://www.kamfest.no/nb-NO/


Trondheim kommune

Kunst i byrom



Ivareta byens grønne preg

Sikre byens lunger

• Strandsonen,  
Nidelvkorridoren
og marka

• De grønne 
forbindelsene



Norges beste uterom 2013!

• ”En bydelspark som utmerker seg spesielt på grunn av sine grønne 
kvaliteter og varierte opplevelse. 

• Å prioritere så store arealer til grønne områder i et presset 
byutviklingsområde er forbilledlig. 

• Ladeparken har blitt et valfartssted…..”

Ladeparken – kåret til Norges beste uterom



Best på skole



Byrom og gode 
møteplasser



1. Klimautfordring

2. Folkehelse

3. Samfunnsøkonomi

Hovedmål 2: 

I 2020 er Trondheim en bærekraftig by, 
der det er lett å leve miljøvennlig

Hovedutfordring: Å sikre bærekraftig vekst



Miljøpakken

• http://www.youtube.com/watch?feature=play
<iframe width="640" height="360”
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Framtidige sentrumsområder



Brattøra 2015 – med powerhouse?



Nyhavna og Brattøra har stort potensial

 Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal

 Sentral og attraktiv plassering for kunnskapsintensive 
bedrifter 

 Gangavstand til sentrum – forsterker Midtbyen

 Lett tilgjengelig kollektivtilbud

 Kan utnyttes intensivt – moderne byutvikling



Kommunen prioriterer utvikling av 
kunnskapsbyen høyt

Hovedmål 1: 
I 2020 er Trondheim en internasjonalt 
anerkjent teknologi- og kunnskapsby



Den kompakte kunnskapsbyen

Byintegrert campus 



Byintegrert campus

● er konsentrasjonen av forskning, høyere utdanning, 
studentmiljø, næringsliv 
- og et attraktivt og stimulerende byliv

● mulighet for tett kontakt mellom fagmiljø og næringsliv; 
korte avstander og attraktive møteplasser

● styrke NTNUs og HiSTs samfunnsoppgave:                                  
bedre utdanning og fremragende forskning

● sikre Trondheims status som den landets mest attraktive studieby, 
som rekrutterer studenter og forskere fra inn- og utland 

● utvikling av næringsliv og offentlig sektor 

Byintegrert campus skal bidra til å:



Kunnskapsaksen - fra sentrum til Sluppen





Elgeseter gate
- miljøgate og møteplasser



Tempe og Sluppen
- store muligheter



De to viktigste kunnskapsbaserte 
næringsklyngene i Norge:

● Maritim klynge

● Energiklynge

Begge kan oppgraderes til globale 
kunnskapsnav

Framtidens næringsliv



Trondheim posisjonerer seg



Store lille Trondheim 
er attraktiv! 


