
Trondheim 2050
Hvordan blir byutviklingen?

Byggebørsen, 11. februar 2019

Ragna Fagerli, byplansjef i Trondheim kommune



13.juni 1968

Adresseavisen



Da det hele snudde: 1970- og 80-tallet
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Fra 1990-tallet: Store lille Trondheim



Illustrasjoner: Pir II Arkitektkontor AS

Reguleringsplan for Brattørkaia, Sentralstasjonen og ny tverrforbindelse utarbeidet av 

Pir II Arkitektkontor for: 

Entra Eiendom, ROM Eiendom AS, Jernbaneverket, Trondheim Bussterminal, 

Trondheim Parkering, Trondheim Havn og Trondheim kommune

Utbygging omkring kollektivknutepunktet





















En avklaring av fremtidig løsning for mobilitet i og gjennom Sluppen er avgjørende 
for at utviklingspotensialet kan realiseres, for å fremme verdiskaping 
og bidra til å omstille Trondheim til et lavutslippssamfunn.

Sluppen - Mulighetsstudie gjennomført i 2017. 







Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050



Pir II - foreløpige skisser fra Midtveisseminaret



Asplan Viak - skisse fra midtveisseminaret



Boligbygging 2010-17

Rundt 80% av boligene i perioden 2010-

17 er bygd innenfor byområdets tettsted, jfr 
SSBs tettstedsgrense av 2008 

● ca 50  prosent i lokalsentre, langs kollektivåre og 

sentrumsområder

● ca 50% utenfor

● 7 prosent er bygd i lokalsentre



Nok boligareal til 

utvikling av boliger godt 

forbi 2050

Boligpotensiale: 78 000 totalt, jfr fsk-sak

Det bygges i snitt:

ca 1300 årlig siste 20 år

1900 årlig i siste 5 år

i snitt bor det 1,9 person pr bolig i Trondheim



Samlekart

Mangler sykkel og ny 

bussrutestruktur fra 2019

Samlet vurdering med vekting av 

kriteriene:

● avstand trondheim sentrum

● lokale sentra i KPA

● kollektivåre (metro og 

høyfrekvente stopp i rush)

● hovedsykkelnett

Måloppnåelse på

nullvekstmålet:

Lettest å velge grønt transportmiddel

Middels

Vanskeligst å velge grønt transportmiddel

Boligutvikling og hvor lett 

det er å velge et grønt 

transportmiddel



Sentrum og lokale sentrum

● byomforming og fortetting på rett 

sted

● omlegging til miljøvennlige 

transportformer

● en by i øyehøyde - kvaliteter 

deretter

● gjelder også lokale sentrum 

utenfor byområdet



Hvor ønsker man å gå? 

Gate med byliv…

… eller gate uten byliv. 

Byliv på baksiden mot 

parkeringsplassen?

Ser på utforming av bygninger, gater og møteplasser i lokale sentrum



Foreløpig utkast Hallset




