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Torvet – byens møteplass nummer én til hverdag og fest! 

Byens storstue og festplass skal fornyes og vil i 2020 framstå i ny drakt. Nye Torvet skal bli en levende 

møteplass med mangfold, opplevelser og gode oppholdssteder for alle. Plassen er byens viktigste byrom 

og vil få en utforming som inviterer til all salgs bruk: 

• Torvet skal få et solid og varig natursteinsdekke. 

• Utformingen skal være av høy kvalitet og understreke det storslagne ved Torvet.  

• Marked og arrangementer får gode forhold med fokus på fleksibilitet og tilgang på god teknisk 

infrastruktur.  

• Utformingen legger til rette for aktivitet, uteservering og handel i områdene inn mot bygningene.  

• Torvet får mange og gode offentlige sitteplasser.  

• Historien om byen og Torvet skal tas vare på ved at statuen, kompassrosen og soluret består. 

• Universell utforming skal ivaretas slik at det blir enkelt å orientere seg og bevege seg fritt uten å 

støte på hindringer.  
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Framdrift 

Gjennomføringsplan for Torvet fikk politisk tilslutning 28.februar 2017. Anleggsarbeidet er 

omfattende og når det starter vil ikke området kunne brukes på samme måte som i dag. Den 

planlagte framdriften er som følger: 

• Oktober 2017  planlagt anleggsstart første fase Kongens gate vest.  

• April 2018   anleggsstart andre fase, selve Torvet og fra tidlig 2019 Kongens gate øst. 

• November 2019  planlagt ferdig all belegning.  

• Våren 2020  komplettering med vegetasjon og lignende.  

• Juni 2020   åpning.  

Det er laget forslag til faseplaner som vil bli revidert fortløpende etter hvert som nye momenter 

framkommer. I alle faser skal innganger og porter være tilgjengelige bortsett fra i korte perioder 

etter avtale.  

15.10.17 - 01.03.18  -  Kongens gate vest gravearbeider  FASE 1 

              

01.04.18 - 15.11.19  -  Torvet, Kongens gate øst og belegning i Kongens gate vest. FASE 2-8 

Det skilles mellom vinterfaser, hvor det arbeides på hele Torvet med unntak av nødvendige 

gangpassasjer (illustrasjon til venstre), sommerfaser (15.05.-15.09) og julehandelsfaser (første 

søndag i advent – 31.12.) hvor arealene i en bredde på ca 6-10 m inntil byggene er gjort tilgjengelig 

(illustrasjon til høyre).  

                          

Kontakt: Marit Solum, E-post: marit.solum@trondheim.kommune.no 

Yngvar Gladsø, E-post: yngvar.gladso@trondheim.kommune.no 

For informasjon om alternative byrom, arrangemener, standplass etc, kontakt Sissel Piene, Midtbyen 

Management www.midtbyen.no 

 

Nettside med nyheter og informasjon før og gjennom byggeperioden: www.torvetitrondheim.no 


