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BYRUMSFUNKTIONER
Hvilke muligheder er der for ophold – er der 
f.eks siddepladser, der kan benyttes af alle 
aldersgrupper?

Hvilke aktiviteter er de primære, hvad er byrum-
mets vigtigste funktioner eller er der ingen?

Indgår det enkelte byrum i forløb med andre 
byrum, der har hver sin funktion eller betydning 
og eksisterer der et egentligt byrumshierarki?

Er det et særligt byområde med særlige funk-
tioner, som afspejles i byrummet?

BYRUMSHIERAKIER
Hvilket kvarter befi nder man sig i og hvor stor 
lokal bevågenhed har byrummet? 

Er det et identitetsskabende byrum på bydels-
niveau? Eller det lille lokale frirum/åndehul?

Er det et byrum som er vigtigt i københavner-
nes bevisthed  eller er det et byrum, der lige-
frem har national betydning og alle mennesker 
har et forhold til?

DESIGNIDENTITETER

Urbant rum  Havnerum Parkrum Natur

HJÆLPESKEMA 
FOR IDENTIFISERING 
AF BYRUM/

Ophold: Se skema side 13Transit: Se skema side 13
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Strøggade

Promenade
 

Forbindelse

Plads

01
Dantes  Plads
En plads kan med belægning og 
inventar styrke sammenhængen 
mellem byrummene ved at skabe 
passage og invitere til ophold.

02
På en plads kan en særlig type 
belægning fremhæve sammen-
hænge og formidle overgangen til 
den omgivende arkitektur.

03
I overgangen mellem en plads og 
et transitrum, f.eks. en vigtig fod-
gængerrute, skal pladsdannelsen 
typisk vige for forbindelsen.
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Rådmannens budsjett for byutvikling 2014-2017:

Byromstrategi:

“en del av arbeidet for å styrke Midtbyen”

”Midtbyen som identitetsbærer for hele byens befolkning”

”Midtbyen som regionens viktigste handels- og kultursentrum”

”legge til rette for gode og stabile bomiljø i sentrum”

“foreslå prosjekt for enkle, rimelige tiltak, som gjør byrommene i Midtbyens nordøstre del mer 

attraktive”



Arbeidsgruppe TK

Byplankontoret

Kommunalteknikk
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Styringsgruppe TK

Byplankontoret

Kommunalteknikk
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Miljøenheten

Bydrift
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Miljøpakken

Midtbykoordinator

Samråd

Næringsliv

Gårdeiere

NTNU - studentrådet

Ungdommens bystyre

Byutviklingskomiteen

Mangfoldsrådet

...
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1.g.beh Bygningsrådet BYGNINGSRÅDET

Ekstern høring ekstern høring

Samråd i høringsfasen

Utstilling og katalog Trondheim kunstforening

Seminar Trondheim kunstforening: "rom i byen"

Presentasjon Fortidsminneforeningen

Presentasjon Trondhjems arkitektforening

2. g.beh Bygningsrådet

F k t t B i åd t/F k tFormannskapet evt Bygningsrådet/Formannskapet

Bystyret

internt samråd

2014: samle kunnskap, analyser 2015: strategi til høring

forberede høringsutkast

mars/april 2015
høring, utstilling

og seminar

eksternt samråd



Definere byrom som verdi og arbeidsområde i Trondheim kommune

Samle kunnskap internt og eksternt, foreslå prioriteringer i sentrumrområdet

Forbedre rutiner internt og samarbeid med aktører eksternt

1
2
3
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TMV-odden: 
over 3500 myke tra�kanter 
i rushtimene 18.9.2013

Torvet:
3000 fotgjengere i timen
(ettermiddag 2.7.14)

Bakklandet:
2800 fotgjengere i timen
(ettermiddag 2.7.14)

Stasjonsplassen:
over 18 000 fotgjengere daglig

Peter Egges plass:
2500 besøker biblioteket 
daglig, hvorav 1000 barn

Nordre gate:
20 000 på en god lørdag

Ravnkloa og Stiftsgårdsparken:
Midtbyens beste lekeplasser

1000 m



BYROM OPPARBEIDET 1996-2006



BYROM OPPARBEIDET 2006-2013 - (ufullstendig)



BYROM INVOLVERT I PÅGÅENDE PROSESSER 2014 (ufullstendig)





styrke!

 1 landskapet
 2 den historiske byen
 3 kunnskapsbyen
 4 flere sentrum 
 5 effektiv transportby
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1 LANDSKAPET. FOLKEHELSE.





Hvordan forholder vi oss til vannet?



Hvordan er Trondheim en grønn by?



2 HISTORIE. FORMIDLING.



Tegning: Dag Nilsen

Hvordan forteller vi historien her...



...i forhold til her...



3 KUNNSKAPSBYEN. SAMMENHENGER.





Byliv?



4 FLERE SENTRUM. OGSÅ I SENTRUM.



1
2

3
4

Historic structure: for walking

What role should heritage values have in the development of a modern city center?

What is a good balance between protecting and further developing?
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5 EFFEKTIV TRANSPORT. MYLDRING!
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Leütenhaven P-hus
440 stk

Portalen P-hus
246 stk

Sentralbadet P-hus
250 stk

Sentralstasjonen P-anlegg
133 stk

Solsiden P-hus
591 stk

St. Olavs Hospital P-hus
240 stk

Torget P-hus
347 stk

Øya helsehus P-hus
97 stk

Finalebanen P-hus
250 stk

Pirbadet P-hus
300 stk

Brattøra P-hus
217 stk

Europark 
Bakklandet

289 stk

Europark 
Eirik Jarls Gate 7

30 stk

Bilhuset Ola Bruun
250 stk

Q-PARK P-hus
Sandgata

250 stk

Statens hus P-hus
135stk

3 min6 min

100 200 500

Studieområdet
Avstand: 6 minutters gange
Avstand: 3 minutters gange
Parkeringsplasser i P-hus

1:10000
PARKERINGSHUSENES DEKNINGSGRAD
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OVERFLATEPARKERING I MIDTBYEN

PARKERING I DE ØSTRE KVADRANTENE

Korttidsparkering (5 timer)

Ledige andel

Korttidsparkering

Privat parkering kontrollert 
av parkeringsmyndighet

Privat parkering

Boligsoneparkering

Privat parkering

Over halvparten av overflateparkeringen i 
Trondheim utgjøres av korttidsparkering 
regulert av Trondheim Parkering. De 
resterende arealene er privat parkering i ulike 
former. Overflateparkeringen i nordøstre og 
sørøstre kvadrant utgjør over 7,5% av den 
totale overflaten i de samme kvadrantene.

16 780 m2

7 140 m2

10 660 m2

6740 m2

878 stk

155

338

152

Trondheim har flest gateparkeringsplasser av alle sentrumsområder 
registrert i denne undersøkelsen.1 22% av den totale 
offentlig tilgjengelige parkering i Trondheim er avgiftsbelagt 
korttidsparkering. Kun København har en større andel (43,5%), 
men Trondheim  sentrum har til gjengjeld mer enn dobbelt så 
mange parkeringsplassert som København sentrum.2 Disse 
parkeringsplassene utgjør mer enn 16 000 m2 overflate, og det 
kun i Midtbyens østre kvadranter. På samme tid nesten 1200 
parkeringsplasser til enhver tid ledig i parkeringshusene i Midtbyen. 

En videre studie av Trondheims parkering bør undersøke hvordan 
gateparkering blir brukt i Midtbyen. Er det hyppige utskiftninger med 
folk som anvender butikkene? Eller er det hovedsaklig arbeidsfolk og 
butikkansatte som bruker parkeringstilbudet? Noen endringer kan 

TRONDHEIMS PARKERINGSTILBUD

KAPASITET I TRONDHEIMS EKSISTERENDE PARKERINGS ANLEGG

være å korte ned parkeringstiden til 2 timer, slik de har gjort i Bergen, 
eller sett inn tiltak som oppfordrer flere til å parkere i P-hus.

I tillegg bør det undersøkes hva folk mener om parkering i P-husene 
i Midtbyen. Den store ledigheten kan tyde på at det er for dårlig 
skilting, informasjon om parkeringsmulighetene er ikke kommunisert 
godt nok, og at parkering i anlegg er for vanskelig eller vanskelig 
tilgjengelig til å bruke for folk flest. 

Kilder
1.  https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2013/1266-2013/1266-hele%20

rapporten%20el.pdf
2. http://www.prosjekt-levende.oslo.kommune.no/getfile.php/Prosjekt%20Levende%20Oslo%20%28PLO%29/

Internett%20%28PLO%29/Dokumenter/Oslo%20Bylivsunders%C3%B8kelse_lowres%20%20nett.pdf
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Verftsbrua

Pirbrua

Bakke bru

Gamle bybro

Elgeseter bru

Gangbrua

Ila

Solsiden 0404
Solsiden 1404

Strandveien 0470

Strandveien 1470

Bakkegata 0050

Bakkegata 1050

Nova Kinosenter 0022

Nova Kinosenter 1022
Søndre gate 22 0018

Søndre gate 23 0017

Munkegata M5 0002

Munkegata M1 0001

Munkegata M4 0004

Munkegata M2 0002
Dronningens gate D2 0007

Dronningens gate D1 0006

Dronningens gate 19 00020

Prinsens gate P2 0928

Prinsens gate P1 0015
St. Olavs gate 0718

Kongens gate K1 0905

Kongens gate K2 0907

Hospitalskirka 1014
Hospitalskirka 0014

Kalvskinnet 1013
Kalvskinnet 0013

Prinsen kinosenter 0011

Prinsen kinosenter 1011

Trondheim Spektrum 0322

Gudruns gate 0154

Gudruns gate 1154

Margretes gate 1293

Margretes gate 0293

St. Olavs Hospital Vest 1230

St. Olavs Hospital Vest 0230

St. Olavs Hospital 0242

St. Olavs Hospital 1242

Studentersamfundet 0476

Studentersamfundet 1476

Brattøra 1164

Brattøra 0164

Pirbadet 0377 + 1377

Trondheim S 6 0816

Trondheim S 11 0488
Trondheim S 3 0813

Trondheim S 10 0204

Trondheim S 13 0489

100 200 500

Studieområdet

Busstopper
Gang- og sykkelveg

1:5000
TRAFIKK INN TIL MIDTBYEN
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KOLLEKTIVTRAFIKKENS DEKNINGSGRAD

For at parkere skal fungere som grønne 
tilfluktssteder for byens beboere bør de i 
tilegg til en god dekningsgrad ha en viss 
størrelse. For å gi en tilstrekkelig skjerming 
fra trafikk fra gater rundt bør parkene ha en 
dybde og bredde på minst 45 m (dvs. 2 025 
m2), og optimalt ha et samlet areal tilnærmet 
5 500 m2 eller mer for å fungere som et 
fullgodt alternativ til utmark.2 Midtbyen har en 
god tetthet av grønne byrom, men svært få av 
disse har en størrelse som gir virkningsfulle 
parker og grøntarealer.

3 minutts gangradius

BUSSTOPP

Solsiden 0404
Solsiden 1404
Strandveien 0470
Strandveien 1470
Bakkegata 0050
Bakkegata 1050
Nova Kinosenter 0022
Nova Kinosenter 1022
Søndre gate 22 0018
Søndre gate 23 0017
Munkegata M5 0005
Munkegata M1 0001
Munkegata M4 0004
Munkegata M2 0002
Dronningens gate D2 0007
Dronningens gate D1 0006
Dronningens gate 19 0020
Prinsens gate P2 0928
Prinsens gate P1 0015
St. Olavs gate 0718
Kongens gate K1 0905
Kongens gate K2 0907
Hospitalskirka 1014
Hospitalskirka 0014
Kalvskinnet 0013
Kalvskinnet 1013
Prinsen kinosenter 0011
Prinsen kinosenter 1011
Trondheim Spektrum 0322
Gudruns gate 0154
Gudruns gate 1154
Margretes gate 1293
Margretes gate 0293
St. Olavs Hospital 0242
St. Olavs Hospital 1242
St. Olavs Hospital Vest 0230
St. Olavs Hospital Vest 1230

BUSSTOPP

Studentersamfundet 0476
Studentersamfundet 1476
Brattøra 1164
Brattøra 0164
Pirbadet 0377 + 1377
Trondheim S 6 0816
Trondheim S 11 0488
Trondheim S 3 0813
Trondheim S 10 0204
Trondheim S 13 0489

SUM

GANG- OG SYKKELBRO

Pirbrua
Verftsbrua
Bakke bru
Gamle bybro
Elgeseter bru
Gangbrua
Ila

SUM

PASSASJERER

2 338
719
402
669
624
405

1 601
461
486
256

4 890
1513

876
3 106

776
1 269

3
1 368
3 672
1 683
4 315
2 983

125
212

14
76

1 398
482

0
2
2
0
0

140
81

120
72

PASSASJERER

2 100
1 183

18
20

1 103
49

176
89

851

53
44 514

504
3 715
3 010
3 150
3 321

581
2 625

16 906

DAGLIG BESØKENDE I SENTRUM

DAGLIG INNTRAFIKK 61 420
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Mål: levende og attraktiv...

Hva vet vi om et godt bysentrum?





0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30,03
Km

Arealbruk i Midtbyen
Forretning

Forretning og kontor

Forretning, hotell og kontor

Forretning og hotell

Hotell og kontor

Hotell

Kontor

Konsentrerte funksjoner



Antall boliger
1 - 5

5 - 20

20 - 50

50 - 80

80 >0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30,03
Km

24-timer-byen
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Denne byromsundersøkelsen data fra fysiske registreringer 
utført gjennom sommeren 2014, samt kvalitative vurderinger 
gjort under registreringsprosessen. Undersøkelsen omfatter 
tellinger av fotgjengere i byens rom og parker, registrering 
av kjønns- og aldersfordeling blant brukerne, sittbart areale 
i byrom, som en registrering av hvor folk oppholder seg og 
hvilke aktiviteter som utføres i Trondheim sentrum.

Registreringen kan si noe om hvilket byliv som leves i 
Trondheim sentrum. Innsamlet data kan si noe om hvilke 
attraksjoner som trekker mest folk i byen, hva de mest 
populære destinasjonene er, og hvilke byrom som ikke 
fungerer som de har potensiale til.  

Det er utført mellom 2-6 registreringsrunder i hvert byrom, 
på forskjellige dager og til forskjellige tider, for å lage et mer 
nyansert bilde på aktiviteten i sentrumsområdet. Dette fører 
også med seg usikkerhet, men kan fungere som grunnlag 
for å bedømme hvordan byrommene brukes, hvilke som 
fungerer som ønsket og hvilke som behøver forandring og 
opprustning. 

Første del av undersøkelsen begynner med felles 
oppsummering, der byrommene sammenlignes med 
tanke på fotgjengertall, opphold, sitteareal, kjønn og alder. 
Andre del har mer inngående granskninger av hvert enkelt 
byrom. De invididuelle granskningene har mer omfattende 
data fra registreringene, i tillegg til kvalitative vurderinger 
av kvaliteter, problemer, hvordan byrommene fungerer og 
eventuelle forandringer som kan gjøres for at de skal gi et 
bedre tilbud til byens brukere. 

OM UNDERSØKELSEN

SJØGANGEN

RAVNKLOA

TMV-ODDEN

KRIGSSEILERPLASSEN

DOKKPARKEN

TORVET

TORDENSKIOLDSPARKEN

STIFTSGÅRDSPARKEN

PETER EGGES PLASS

RÅDHUSALLMENNINGEN

CICIGNONS PLASS/
SKIPAKROK

KRANA ALLMENNING

BAKKLANDSKRYSSET

Plass- og oppholdsrom
Transittrom
Park- og rekreasjonsrom

1:10000
REGISTRERTE BYROM

Målbare resultater
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TRANSITTROM
SISTE OPPRUSTNING: UVISST

BAKKLANDETKRYSSET

910 m2
5,5 m  / 3,3 m2
37 stk / 13 m2

1,6 m / 1 m2 

1,9 % / 18 m2
0,8 m

0,16

REGISTRERT:
Onsdag 02.07.2014, klart, sol, 22° c
Onsdag 16.07.2014, overskyet, lett bris, 17° c

OPPRUSTNINGSHISTORIE 

Gatelaupen er oppdelt i en kjøresone med fortau på begge 
sider. Ved opparbeidelsen ble kjøresonens asfaltdekke 
byttet ut mot storgatestein. Nedgravde granittblokker 
langs sidene gjør det lettere for framkommelighet med 
sykkel. Fortauene er fortsatt belagt med asfalt, men langs 
plassrommet er fortauene dekket med granittheller og 
smågatestein. Plassen er dekket med smågatestein, og 
det er plantet trær og blomster. 

Restauranter og kafeer benytter plassrom og fortaussone 
til uteservering. Møbleringen består av standard 
lysarmaturer, søppelkasser og sykkelstativ. En benk er 
plassert ut, ellers har plass og gate få sitteplasser. 

Bakklandet er en av de mest folkerike stedene i Trondheim sentrum

INNTRYKK UNDER REGISTRERING

/Turistene bruker aktivt Rampe
/Mange attraksjoner på plassen
/Svært mange turister
/Mye utservering
/Veldig mange myke trafikanter
/Mange joggere

Det gamle bygningsmiljøet er en stor turistattraksjon

KVALITETER VED PLASSEN 

/Mye solvendt uteservering
/Bysykkelparkering like ved
/Lite trafikkert kryss
/Mange attraksjoner
 /Den gamle trehusbebyggelsen
 /Gamle bybro
 /Trampe
 /Menneskelig skala

Areal
Benker
Kaféstoler
Sittbare kanter

Totalt sittbart areal:
Sittbare lengdemeter per 8,9 m2

Sittbare lengdemeter / omkrets
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OPPHOLDSREGISTRERING
ONSDAG 16.07.2014
KL. 11:05-12:15
PLAN 1:250

Lekende barn
Liggende

Sittende på benker
Sitt. på sekund. sittepl.

Sittende på kaféstoler
Stående

Turist
Kommersielle aktiviteter

Aktiviteter

Måleområde 2
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FOTGJENGERTELLING
ONSDAG 02.07.2014
 

AKTIVITET OG BRUK
ONSDAG 02.07.2014, KL. 15:00-16:00

46,0%
54,0%

Registreringene som ble gjort på Bakklandetkrysset viser 
at plassen har i gjennomsnitt et av de høyeste antall 
fotgjengere i Trondheim, selv om de enkeltvise målingene 
er noe lavere enn registreringene som ble gjort utenfor 
Trondheim Torg på Torvet. 

I tillegg til dtte er Bakklandetkrysset et av de minste 
byrommene i Midtbyen. Bakklandet har en av de største 
fotgjengertetthetene i undersøkelsen, og fordi plassen 
er liten nok blir opplevelsen av byrommet og folkelivet 
så intens. Fotgjengertettheten var under målingen langt 
under 28 m2 per fotgjenger, og opplevelsen av plassen 
stemmer godt overens med christopher Alexanders 
beskrivende antakelse om et aktivt og levende byrom. 

Dette indikerer også kjønns- og aldersfordelingen blant 
de besøkende, med en klar overvekt av kvinner, da særlig 
de mer kjøpekraftige fra og med 15-64 år. En tredjedel av 
oppholdsaktivitetene på plassen er knyttet til kafébesøk 
og utervering. De andre tredjedelene er turister som 
besøker Trampe og den gamle trehusbebyggelsen, i 
tillegg til beboere og besøkende som står og venter eller 
konverserer på gatehjørnene og utenfor husene.

En videre opprustning av plassen bør ta for seg 
parkeringsplassen på østsiden og se hvordan den kan 
endres for å styrke det offentlige rommet. En forandring 
bør sikte seg mot andre demografiske grupper enn de 
kjøpesterke voksne, og et program med andre aktiviteter 
i tillegg til publikumsrettet førsteetasje. I tillegg er det 
en stor mangel på sittemuligheter på plassen, og 
offentlige sitteplasser ville vært et godt supplement til det 
kommersielle tilbudet.

KJØNN OG ALDER
ONSDAG 02.07.2014, KL. 15:00-16:00

Menn
Kvinner

Lekende barn 0%
0%Liggende
0%Sittende på sekundære sitteplasser
6%Sittende på benker

32%Sittende på kaféstoler
30%
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2%
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Kommersielle aktiviteter
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22 / 19 m2 
per person

Fotgjengere per time måleområde 1 
fredag 16.07.2014

Fotgjengere per time måleområde 2 
onsdag 02.07.2014

Fotgjengertetthet
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PARK- OG AKTIVITETSROM
SISTE OPPRUSTNING: 2004

STIFTSGÅRDSPARKEN

3020 m2
25,6 m / 15 m2

0 stk / 0 m2
44,3 m / 27 m2 

1,4% / 42 m2
0,6 m

0,3

REGISTRERT:
Fredag 06.06.2014, klart, sol, 23° c
Torsdag 03.07.2014, klart, sol, 22° c
Fredag 25.07.2014, klart, sol, 25° c

OPPRUSTNINGSHISTORIE 

Parken, opprinnelig fra 1600-tallet, var tidligere lukket. 
Nå inngår parken i et sammenhengende gangstrøk 
mellom Bispegata og Jomfrugata. Parken ble under 
opparbeidelsen tilpasset historiske elementer, som 
opprinnelige akser, vegetasjon og gjerder. Utformingen er 
klassisk, med en midtsone med fontene og beplantning. 
Rundt midtsonen er det etablert gangsoner som både 
består av grusstier og skiferganger. Møbleringen består av 
standard benker og armaturer, samt et kongemonument 
av Kong Olav V.
 
I et forsøk på å knytte sterkere kontakt mellom parken og 
Torvet ble i 2004 inngangen fra Sommerveita åpnet, og det 
massive gjerdet ble byttet ut med en tradisjonell og mer 
åpen 

Stiftsgårdsparken er det mest populære byrommet for barn i Trondheim

INNTRYKK UNDER REGISTRERING

/Solfylt og varmt på godværsdager
/Svalende skyggende under de store trærne
/Folk flest sitter i skyggen i varmen
/Et av få steder barn leker i byen
/Få sitteplasser annet enn benkene rundt parken
/Mange sitter i lang tid og leser bøker på benkene
/Svært mange duer og måker
/Mye bråk fra fuglene
/Noe bråk og leven fra folk som drikker i parken
/Folk snur i porten og går annetsteds når det er få i parken, 
særlig når kun den faste gjengen som drikker er der

Barn som leker fyller parken med liv og er en attraksjon i seg selv

Areal
Benker
Kaféstoler
Sittbare kanter

Totalt sittbart areal:
Sittbare lengdemeter per 8,9 m2

Sittbare lengdemeter / omkrets

KVALITETER VED PLASSEN

/Svalende skygge fra trærne
/Fontenen oppfordrer barn til lek
/Sentral lokasjon midt i byen
/Snarvei mellom Torvet og Dronningens gate aktiviserer 
parken og gir en god gjennomstrømming av folk
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OPPHOLDSREGISTRERING
FREDAG 06.06.2014
KL. 10:00-11:10
PLAN 1:400

Lekende barn
Liggende Sittende på kaféstoler

Stående
Turist
Kommersielle aktiviteter

AktiviteterSittende på benker

Sitt. på sekund. sittepl.
Måleområdet
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FOTGJENGERTELLING
TIRSDAG 01.07.2014
 

AKTIVITET OG BRUK
TIRSDAG 01.07.2014, KL. 16:00-17:10,
FREDAG 06.06.2014, KL. 10:00-11:10

42,7%
57,3%

Den første registreringen ble foretatt før fellesferien 
begynte, og viser en stor gjennomstrømming av 
fotgjengere til å være så tidlig på dagen. På samme 
tid ble det også registrert svært mange barn og unge i 
byrommet, da tre barnehagegrupper besøkte byrommet. 
Særlig fontenen og labyrinten sørøst i parken ble brukt 
av barnehagebarna. Samme bruksmønster ble registrert 
også i senere registreringer, men ikke med samme antall 
opphold. 

Kjønns- og aldersfordelingen viser en stor overvekt av 
kvinner i de fleste aldre, og vitner om et byrom som er 
vellikt og attraktivt. Dette var særlig merkbart i den første 
registreringen, mens det i de senrere registreringen ofte var 
mange menn mellom 30-64 år i parken, og da særlig de 
faste gjengene som drikker i parken. 

Stiftgårdsparken er det mest populære byrommet for 
barn og unge i Midtbyen, men brukere i alle aldre kan 
ses på benkene i parken, hvor de leser bøker, slapper 
av i skyggen eller spiser medbragt mat. Overraskende 
få ligger i parken og soler seg, noe som kan skyldes 
at bebyggelsen og trærne kaster store skygger. Mange 
bruker parken som en snarvei mellom Torvet og 
Dronningens gate, og mange turister tar også turen innom 
for å ta bilder av Stiftsgården og se statuen og Kong Olav 
V. 

Byrommet oppleves som stedvis gjengrodd og noe 
distansert fra resten av byen. En videre opprustning av 
parken bør få parken til å oppleves tryggere, mer åpen og 
mer attraktiv for alle. Man bør fjerne gjerder og beskjære 
beplantning og busker, slik at man lettere kan bedrive 
“passiv overvåkning”. Man må få enda flere til å bruke 
parken, for eksempel ved å sette inn en matkiosk, stoler og 
bord man kan spise lunsjen sin ved. Periodiske konserter 
kan arrangeres rundt fontenen sammen med den 
kommunale musikkskolen. 
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KJØNN OG ALDER
TIRSDAG 01.07.2014, KL. 16:10-17:20
FREDAG 06.06.2014, KL. 10:10-11:20

Menn
Kvinner

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

65+30-6415-297-140-6

Lekende barn 25%
2%Liggende
3%Sittende på sekundære sitteplasser

39%Sittende på benker
0%Sittende på kaféstoler

20%

11%
0%

0%

Stående

Turisme
Kommersielle aktiviteter

Aktiviteter

Fotgjengere per time 
fredag 06.06.2014

600

Fotgjengere per time 
fredag 25.07.2014

Fotgjengere per time 
tirsdag 02.07.2014

Fotgjengertetthet

285

240

22 / 45 / 54 m2 
per person
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OPPHOLDSREGISTRERING
LØRDAG 20.09.2014
KL. 11:30-12:30
PLAN 1:600

Under målingen denne 
lørdagen var det flere 
arrangementer på Torget. 
Den sørvestre kvadranten 
foran Trondheim Torg var 
blokkert av konstruksjonen 
av den nye scenen på 
torget. I tillegg var det 
Bondens Marked rundt 
statuen av Olav Tryggvason, 
og forskningsdagene ble 
arrangert i telt på de østlige 

kvadrantene. 

Lekende barn
Liggende

Sittende på benker
Sitt. på sekund. sittepl.

Sittende på kaféstoler
Stående

Turist
Kommersielle aktiviteter

Aktiviteter

Måleområde 1
Måleområde 2
Midlertidig byggeplass
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FOTGJENGERTELLING

AKTIVITET OG BRUK

Fotgjengere per time i 
måleområde 1 over 3 dager

Fotgjengere per time i 
måleområde 2 over 3 dager

Fotgjengere per time i 
måleområde 3 over 2 dager

Fotgjengere per time i 
måleområde 4 over 2 dager

Fotgjengertetthet

1505

4065

1740

1410

40 / 21 / 49 / 57 m2 
per person

43,2%
56,8%

Torvet på Trondheim er delt opp i fire kvadranter, hver 
med en egen karakter. For å få et mer nyansert blikk på 
aktiviteten er det derfor foretatt fotgjengertellinger fire 
steder på torvet. Dette er for å få et bilde av virkningen 
Trondheim Torg har på resten av torget, og størrelsen 
på aktiviteten knyttet til handel i forhold til krysningen 
av torgplassen. Målingene på formiddagen ble foretatt 
tirsda 15.07.2014, mens de andre ble foretatt onsdag 
02.07.2014.

Tellingen viser at Trondheim Torg er det som trekker 
mest fotgjengere på plassen. Nesten all trafikk som ble 
registrert i de fire områdene var til og fra kvadranten foran 
Trondheim Torg. Det var svært lite trafikk mellom de andre 
kvadrantene på torget. 

Ut fra oppholdsregistreringen ses en tydelig sammenheng 
mellom møblering og aktiviteter på torvet. Hoveddelen av 
møblering er i kvadranten foran Trondheim Torg, og består 
av benker, kanter rundt bed, midlertidig scene og noen 
granittblokker. På tross av at store deler av kvadranten er 
skyggelagt er det der det meste av aktiviteten på torget er. 
Det er lite aktivitet å spore på resten av torget, og om den 
finner sted er den stort sett knyttet til en eller annen form 
for møblering publikum kan sitte på eller stå ved. 

Kjønns- og aldersfordelingen er god, med en klar overvekt 
av kjøpesterke kvinner, både unge og gamle. Det vitner 
om at Torvet, på tross av størrelsen, er et godt likt og 
velfungerende byrom i brukernes øyne. 

Unikt for byrommene i Trondheim er at man på Torvet 
finner en viss form for kommersiell aktivitet. Noe 
torghandel finner sted på de sørlige kvadrantene, i form 
av bærsalg, billige suvenirer og håndtverk.  Bortsett fra 
dette er så godt som all annen aktivitet knyttet til ulike 
former for sitting eller ved at man står i samlater med 
andre, venter eller folketitting. Det ble ikke registrert 
noen form for lek, eller fysiske eller kulturelle aktiviteter 
på plassen. På tross av at det er midt i turistssesongen 
ble det heller ikke registrert noen klare ansamlinger av 
turister på samme måte som man kan se for eksempel på 
Rådhusallmenningen. 
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HVORDAN SENTRUM BRUKES: AKTIVITETER OG OPPHOLD
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REGISTRERTE AKTIVITETER AKTIVITETER: TOTAL FORDELING

3%

7%
1%

8%
22%

Sittende på benk
Sittende på kaféstol
Stående (venting, 
samtale, telefon...)

Turisme og sightseeing
Handel og kommersiell aktivitet

Fysiske/kulturelle aktiviteter (skating, konsert, fiske...) 18%
25%
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8%
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FOTGJENGERE I BYEN
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MINST BESØKTE BYROM:

GJENNOMSNITTLIG ANTALL FOTGJENGERE PER TIME
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Mål: levende og attraktiv... - byliv!
 

- enda bedre rutiner og arbeidsgrunnlag internt i kommunen
- enda bedre samarbeid mellom byroms-aktører
- enda bedre utnyttelse av potensialene som finnes i byen

Flere undersøkelser
Overordna plan
Temporære byrom



byliv: SENTRUMSFUNKSJONER



store lille trondheim!



mennesker i sentrum!



byliv: MANGFOLD



kanalen: Trondheims Central Park?



byliv: TILGJENGELIGHET



Illustrasjon til reguleringsplan for Søndre gt. 7, 9, og 11, Krambugata og Peter Egges plass
Pir II AS og Angell Næringsbygg DA / Koteng Eiendom AS
12.11.2014

Ståsted: Utsikt fra vindu mot øst i bibliotekets 4. etg.

Hay/Rambøll: Utvidet utgave mottatt 9.10.2014

Kulturkvartalet?





Andre byer
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Studieområdet
Tellested: fotgjengere 
Tellested: opphold 
Tellested: alder og kønn
Områder for spørreundersøkelsen 

REGISTRERINGSOMRÅDER 
1:15.000

SENTRALE 
FUNN FRA 
KARTLEGGINGEN:

Karl Johans gate har 60 000 
besøkende en sommerlørdag 

Oslos restaurant- og caféliv 
bidrar positivt til et levende 
sentrum 

Det er få lekeplasser i sentrum 
– flere tilbud til ulike 
aldersgrupper vil bidra til økt 
aktivitet og byliv 

Det er mye aktivitet i sentrum 
om sommeren, aktiviteten 
avtar om vinteren. Gågatene 
yrer av liv uavhengig av årstid

Oslo sentrum er i liten grad 
tilrettelagt for sykling og 
gående, potensialet for 
forbedring er stort
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P-husene i sentrum har god 
kapasitet, men benyttes ikke 
fullt ut. Informasjon og 
skilting bør bli bedre 

Flere åpne fasader med 
publikumsrettet aktivitet 
bidrar til mer innbydende 
byrom og flere mennesker i 
gatene

Det er god kollektivdekning 
i sentrum, men tilgangen til 
Fjorden bør styrkes 

Det er få boliger i sentrum, 
noe som gir folketomme 
gater og påvirker  trygghets-
følelsen om kvelden 

Oslo sentrum er ikke et 
turistmål i seg selv, turistene 
kommer pga. utvalgte 
attraksjoner

Siden 1987 har Oslo fått en 
rekke nye byrom ved fjorden
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parKEr I SENtrUM

- plan for grønnstruktur med
parklink på tvers av sentrum.

- 3 byparker: Ibsenlunden,
Ibsenparken og deler av
Landmannstorget.

- rådhuskvartalet og tanker
for et parkdrag mot
tollboden.

- Bryggeparken, ny 
laksetrapp, og Hjellen som ny 
park forbindelse mellom 
Mosaikk og telemarkskanalen.

1. Bak Mamis, torggt. 11 /kaféliv/
realisert prosjekt

2. Bak Sitt Ned, /boliger og kaféliv
telemarksgt. 14 /realisert prosjekt

3. Ibsenpassasjen, /M & M kontor
H. Ibsensgt 10 / realisert prosjekt

4. Ibsenspassasjen, /hage
torggt 9/ realisert prosjekt 

5. telemarksgt. 8   
                                 
6. Skistredet 7 /bolig/pågående

7. Lundetangen pub, /utendørs
    telemarksgt 22       rockescene

8. telemarksgt 16 

9. torggt. 8

10. Kongensgt. 3-5

MoSaIKK 2011
Mosaikkprosjektet har i 2011 
jobbet med: 
torget og fem gårdsrom. 
fremover vil Mosaikk i større 
grad fokusere på arbeid 
med parkene i sentrum som 
del av arbeid med nytt 
handlingsprogram for 
sentrum, Skien 2020.

Mosaikk 2011
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G
E Bakgårdspassasje

Gårdsrommene bak Henrik Ibsensgate 
10 og torgata 9.
Ibsen passasjen består av et øvre
og et nedre gårdsrom bundet sammen
med en passasje. I passasjen er det
bygget et prosjektlokale med funksjoner 
tilknyttet Mosaikk og Mersmak.

Hvert av disse gårdsrommene har sin 
egen karakter; et urbant og et grønt.
Øvre gårdsrom har et enkelt og rent
uttrykk. Et hovedelement er glasskunsten 
til tuva Gonsholt. prosjektkontoret har 
inngang fra dette gårdsrommet.

Bakgårdshagen
Gårdsrommet i nedre del av passasjen
mot torggata er nå forvandlet til en
hage. prydgrass, bambus, buksbom
hekker, og et vell av stauder utgjør en
frodig oase. En utstilling med ulike 
nyttevekster fra telemark kan settes 
opp i hagen under matfestivalen.

tuva Gonsholt har utformet 25 lamper
i glass som skaper en magisk
kveldsstemning i hagen. Hagen skal 
være åpen for alle og kunne benyttes 
ved ulike anledninger som f. eks. 
konserter , vandringer og hageselskap.
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GrØNNE taNKEr



Trondheim?




