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Trondheim er attraktiv! 

● Rangeres høyt internasjonalt

● Her ønsker folk å bo, studere og jobbe

● Stor befolkningsvekst

Visjon: Store lille Trondheim!



183 000

240 000

Stor befolkningsvekst

2014 2020 2030 2040



1. Klimautfordring

2. Folkehelse

3. Samfunnsøkonomi

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

Hovedutfordring: Å sikre bærekraftig vekst



• Begrense arealforbruket 
og ta vare på dyrkajord

• Bedre utnyttelse av 
eksisterende infrastruktur 

• Redusere 
transportbehovet

• Styrke kollektivtrafikk

Fortetting som byutviklingsstrategi



Miljøpakken

Overordnet mål:

Redusere CO2 utslippene, begrense biltrafikken og forbedre tilbudet 
for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter. 

10 konkrete mål, bl.a.:

●80 % av nye boliger innenfor 
eksisterende tettstedsstruktur

●60 % av nye arbeidsintensive 
arbeidsplasser innenfor Kollektivbuen



Vi har lyktes 
med fortetting

Boligbygging 2001-10 

● 82 % i eksisterende bebyggelse

● 12 062 nye boliger 

!

Boliger 2001-10 i framtidig tettbebyggelse/LNF!

Boliger 2001-10 i eksisterende bebyggelse

KPA2007: Framtidig tettbebyggelse - utvidelse

KPA 2001: Framtidig tettbebyggelse

Boligbygging 2011-2014

● 64 % i eksisterende bebyggelse

● 8 342 nye boliger                                   

(3 521 ikke tatt i bruk)



Status i 2014: Arbeidsplasser

43 % av Trondheims ansatte jobber sentrumsnært 

Innenfor 2 km fra Torvet er det totalt 43209 ansatte 

18 % av det totale antall ansatte har arbeidsforhold i Midtbyen

17 886 

ansatte

Foto: Fagerhult

25 323 

ansatte

Kilde: Bedriftsregisterdata 29.08.2014



Status i 2014: Myke trafikanter

Siden 2010 i Midtbyen: Gåing +20 %, Sykling +40%

• 3 000 syklister per døgn på Verftsbrua. 

• 20 000 syklister inn og ut av Midtbyen daglig i sommerhalvåret 
mot 5 000 per døgn i 1990. 



10

Nytt i KPA 2013
• Økt tetthet i boligområdene

• Høyere tetthet 

− langs kollektivtraseer

− ved lokalsentre

− nye områder

• Videre byomforming i 

sentrale byområder

• Lokalsentre

• Offentlig tjenesteyting eget 

formål

• Nye utbyggingsområder



Nye utbyggingsområder



Kommuneplanmelding 
om byutvikling
Vedtak 14.10.2104:

Rådmannen bes innen sommeren 
2015 legge fram sak for bystyret 
som viser hvordan en grønn strek 
for bevaring av jordbruksareal kan 
gjøres bindende i kommende 
arealplaner, samt forslag til hvilke 
jordbruksområder som bør 
omfattes av en slik strek. 

Den grønne streken skal sammen 
med prinsippene i eksisterende 
KPA ligge til grunn for rullering av 
kommuneplanmeldingen for 
byutvikling. 



Framtidsmodeller

Mer informasjon på www.framtidstrondheim.no

Tre modeller for byutvikling fram mot 2050

Sentrere 
utviklingen 
i og rundt 
sentrum

Utvikle et 
nettverk av 
bydeler og 
bydelssentra

Oppbygging rundt et 
regionalt system



Nye Lilleby

Ladybyhagen

Stor boligvekst 

• Nye Lilleby

• Ladebyhagen

• Lade Allé

• Grillstad

• Granås

Nye store 
utbygingsareal:

• Rotvoll

• Charlottenlund

• Leangen

• Brøset

• Granåsen

Potensial for 75 000 nye boliger

Vedtatte reguleringsplaner: 8 700

Igangsatte reguleringsplaner: 12 900

Ikke-igangsatte planer, avsatt i arealdelen: 15 000

Langsiktig fortettingspotensial: 29 000

Ytterligere potensial i områder avsatt i KPM: 11 000



Kunnskapsaksen

boliger



St Olavs hospital 
Europas mest moderne sykehus

Bolig- og byplanprisen 
2014





Områdeplan Tempe, Valøya og Sluppen



Powerhouse og 
Byen møter fjorden



Nyhavna og Brattøra

 Unikt med så store, sentrumsnære areal til byomforming

 Attraktiv lokalisering for bedrifter 

 Gangavstand til sentrum

 Lett tilgjengelig kollektivtilbud

 Kan utnyttes intensivt



Alt på rett plass

A: arbeidsplass, besøksintensiv, få nærings-/arbeidsreiser med bil
B: få ansatte, få besøkende, høy andel nærings-/arbeidsreiser med bil
C: få ansatte, få besøkende, høy andel reiser med tungbiler, støy/støvende virksomhet

A - kontor

B - næring

C - industri

Lokalisering av næringsvirksomhet skal gi mindre bilbruk, sikre 
tilgjengelighet av næringsvirksomhet og et bedre tettstedsmiljø.

Trondheimsregionen
• Interkommunal arealplan
• Strategisk næringsplan



Prioriterte områder - Arealkrevende næring



Arealutnyttelse næringsareal

Trondheim østTiller



Store lille Trondheim 
skal fortsatt være attraktiv!


