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Bystyret i Trondheim kommune behandlet 8. desember 2016 Kommunal 
planstrategi 2016-2019. Blant annet bestilte de tre strategiske planer som både 
skal bidra til å drøfte og vise muligheter for hvordan Trondheim skal utvikle seg:

− Byutviklingsstrategi med samordnet areal- og transportanalyse
− Tematisk kommunedelplan for lokalsentra og knutepunkt
− Plan for sentrumsutvikling



Nullvekstmål - byutredning  – byutviklingsstrategi 

Den store utfordringen:
Prognosen tilsier 62 000 nye innbyggere fram mot 2050.
Likevel skal ikke personbiltrafikken øke.
Hvor bør byen vokse for å få til dette?





Formannskapet vedtok 7. november 2017 at Plan for sentrumsutvikling skal 
omfatte følgende tre delaktiviteter: 

– Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi 
– Gatebruksplan for Midtbyen 
– Områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen

«Gatebruksplan for Midtbyen prioriteres. Formannskapet ber rådmannen 
fremskynde dette arbeidet». 

Sentrumsplanarbeidet deles i tre



Dette er områdene for de tre planene

Sentrumsstrategi
Gatebruksplan

Områdeplan



Hvordan kan de tre sentrumsplanene
bidra til å oppnå visjonen om 

et attraktivt og levende bysentrum?
 



Hensikten med planarbeidet

Utarbeide en plan for sentrumsutvikling som skal gi nye rammer for utviklingen 
av Trondheim sentrum. Planarbeidet skal ha et strategisk og langsiktig 
utviklingsperspektiv.



Hovedmål: Flere folk i sentrum!

De tre delene av planarbeidet skal styrke sentrumsområdene i Trondheim 
gjennom å legge bedre til rette for at flere bor og jobber i sentrum, og at flere 
besøker og oppholder seg lengre i sentrum. De skal også legge bedre til rette for 
at flere går, sykler og tar kollektivtransport, og færre kjører personbil i sentrum.



Framtidsbilder 2050 med sentrumsstrategi



Sentrumsformål i kommuneplanens arealdel



Å få et illustrert visjonsarbeid og å komme fram til et overordnet grep for 
byutviklingen i sentrumsområdene. Framtidsbildene skal vise hvilke strategiske 
valg kommunen bør ta for å få flere folk i Trondheim sentrum, og gjennom det 
oppnå Trondheim kommunes visjon om et attraktivt og levende bysentrum. 

Hensikten med sentrumsstrategien 



Sentrumsstrategien skal bidra til (delmål):

– Å styrke Midtbyen som identitetsbærer for hele byens befolkning gjennom å foredle de 
unike historiske kvalitetene og det eksisterende kulturmiljøet, og bygge bro mellom fortid, 
nåtid og framtid.
– En mer klimavennlig og bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig gjennom å legge 
til rette for økt tetthet av boliger og arbeidsplasser i sentrum og redusert transportbehov 
– Å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken gjennom å legge til rette for lavere bilandel, 
strengere parkeringsbestemmelser for personbiler, og tettere nett for gående og syklende 
– En by der befolkningen får bedre folkehelse gjennom å legge til rette for økt daglig fysisk 
aktivitet og mindre forurensning fra transportsektoren
– En internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby gjennom å legge til rette for en 
kunnskapsakse som strekker seg fra Sluppen via campus på Elgeseter, St. Olavs hospital på 
Øya og Midtbyen til Nyhavna, og som bindes sammen av det nye metrobussystemet
– Et mer attraktivt og levende sentrum gjennom å legge til rette for høyere tetthet, gjøre 
det triveligere å gå og oppholde seg der, og legge til rette for flere kulturaktiviteter og 
arrangementer 
– Langt flere boliger og mer stabile bomiljø i sentrum gjennom å legge til rette for flere og 
bedre steder å bo, et mer variert boligtilbud og bedre utearealer
– Et attraktivt jobbmarked i sentrum gjennom å legge til rette for flere arbeidsplasser
– Å styrke Midtbyen som regionens viktigste handels- og kultursentrum gjennom å legge til 
rette for bedre steder å drive handel, service og kultur.



Måleindikatorer

– Antall bosatte i folkeregisteret og 
ansatte i bedrifts-/foretaksregisteret
– Antall igangsatte og vedtatte 
reguleringsplaner i boligdatabasen
– Handelsomsetning i 
Trondheimsindeksen
– Funn i reisevaneundersøkelser, 
handels-/transportanalyser og 
handlevaneundersøker
– Automatiske og manuelle gå-, sykkel- 
og biltellinger
– Antall registrerte busspassasjerer
– Funn i byromsregistreringer
– Antall registrerte uteserveringer, 
arrangement og standplasser
– Funn i målinger av luftkvalitet



Kulturminner i sentrum



Byliv og byrom i sentrum



Boliger i sentrum

Godt over halvparten bor i blokk med tre etasjer eller mer. Sentrum har relativt 
få eneboliger og mange blokkleiligheter i bygg med fem etasjer eller mer, 
sammenlignet med byen som helhet. Sentrum har relativt mange leiligheter 
som tradisjonelt har få personer per bolig. 



Bosatte i sentrum

33 626 personer bodde i sentrumsområdene Midtbyen, Brattøra, 
Møllenberg/Nedre Elvehavn/Nyhavna/Lademoen og Øya/Elgeseter/Bakklandet og 
1. januar 2017

Det tilsvarer omtrent en av fem av dagens innbyggere i Trondheim. 

Tallet på folkeregisterte innbyggere har økt med 5 562 personer i disse 
sentrumsområdene fra 1. januar 2007. Det tilsvarer en økning på 18 prosent. 



Viktige utfordringer: arealutvikling

Prognosene viser lav befolkningvekst i sentrum 

Arealutviklingen, særlig boligutviklingen, skjer i ytterkanten av byen (særlig i øst)

Kjøpesentrene utenfor sentrum blir stadig mer utbygd

Summen er at Trondheim sentrum taper markedsandeler av 
handelsomsetningen sammenlignet med resten av byen og transportsystemet vil 
bli mer bilbasert (i ytterkanten velger sju av ti bilen – motsatt i sentrum)



Barn i by



Sosial infrastruktur: Barnehage + skole



Underdekning av nærmiljøanlegg og grønt 

Kilde: Plan for friluftsliv og grønt



Framtidsbilder og sentrumsstrategi

Teoretisk transformasjons- og fortettingspotensial

+

Kvalitative områdestudier 

+

Idé- og konseptutvikling

+

Visualisering av fortettingsgrep



Områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen



Områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen

Hensikten med 
områdereguleringsplanen i 
nordøstre kvadrant i Midtbyen 
er å revurdere noen av de 
juridiske rammene som ligger 
til grunn for 
sentrumsutviklingen, for 
eksempel arealbruk, formål, 
høyder og vern.



Dagens situasjon: Boliger og beboere i Midtbyen

Beboere:
Over halvparten er mellom 18-34 år
Nest lavest andel barn (6-17 år): 2,3 
prosent (Stavset 20 prosent)
Scorer i laveste kategori på levekår

Boliger:
3 827 boliger
66 prosent er 1-2 roms leiligheter
62,4 prosent er uteleieboliger (dobbelt så 
mye som snittet i Trondheim)
Høyeste kategori i pris per kvadratmeter 
i salg av brukt bolig
173 nye boliger er bygget i perioden 
2012-2016

Kilde: Utredning om levekår og bomiljø 
Boligpolitisk plan (upublisert)



Boliger i nordøstre kvadrant i Midtbyen

I 2012 var det 1196 boliger 
innenfor nordøstre 
kvadrant. 

Antall boliger per 
01.01.2017 var 1348, ifølge 
matrikkelen. 

Det har altså i perioden 
2012-2016 blitt bygd rundt 
150 nye boliger i dette 
området. 

Kilde: Arealbruksregistreringen 2012



Beboere i nordøstre kvadrant i Midtbyen

1407 personer bor i nordøstre kvadrant i Midtbyen, ifølge folkeregisteret per 
15.01.2017. 

I tillegg kommer studenter og andre som ikke er folkeregistrerte. Blant annet 
viser en studentundersøkelse fra 2013 at 432 bodde innenfor nordøstre kvadrant, 
uten å være folkeregistrert i Trondheim. 

46,5 prosent flytter hvert år.



Arbeidende i nordøstre kvadrant i Midtbyen

9 936 personer har sitt hovedarbeidsforhold i nordøstre kvadrant i Midtbyen, 
ifølge bedriftsregisteret fra 2015. 

I tillegg kommer enkeltpersonforetak og små AS.

Totalt var det på samme tidspunkt 1 864 bedrifter i området. 



Midtbyplanen (1981)



Oppdatert status quo-kart Midtbyen 2017



Utfordring: Skape gode og stabile bomiljø

Tett Midtby:
Høy flytteandel og høy andel utleieboliger
Brannkrav
Allerede underdekning av grøntområder og nærmiljøanlegg
Rød støysone (støy fra trafikk, uteliv, naboer, konstruksjoner)

Flere beboere betyr også mer behov for:
– offentlig tjenestetilbud
– gode uterom: lekeplasser, nærmiljøanlegg, grøntområder
– avfallshåndtering
– parkering for sykkel og/eller bil



Utfordring: Å fortette i eksisterende kulturmiljø

Ønske om å:
– Fortette og endre eksisterende bebyggelse
– Få mer hensiktsmessige, større og sammenhengende flater til handel, kontor 
og bolig
– Få større forutsigbarhet for hvor og hvordan man kan utvikle (bygge og 
transformerere bygninger)

Dette legger større press på Midtbyen og og de kulturhistoriske verdiene, og:

– Mange viktige kulturminner oppfattes som truet
– Mange ønsker et tydeligere vern (å regulere til bevaring) og å foredle 
eksisterende bygninger og kvaliteter.



Tema i planen – konsekvensutredning

Ny bruk av:
– eksisterende bebyggelse
– gårdsrom: Åpne gårdsrom // overbygde gårdsrom // nye bygninger
– tak: Uterom // bebyggelse

Kulturminner, kulturmiljø og byform

Bomiljø og beboere

Næringsliv, servering, handel, tjenesteyting, service og kultur

Transport og gatebruk

Folkehelse, blågrønne strukturer og landskap

Teknisk infrastruktur



Områdeplan Kjøpmannsgata

Mareld landskapsarkitekter og Kjellgren Kaminsky architecture



Gatebruksplan for Midtbyen



- En prinsipplan for bruk av gatene

- Anbefaler løsninger og tiltak 

- Skal følges opp av mer detaljerte   
reguleringsplaner 

- Gjelder hele Midtbyen: alle gater og byrom 

- Gjelder alle trafikantgrupper: gående, 
syklende, bussreisende, bilister, 
utrykningskjøretøy og varelevering 

Hva er en gatebruksplan – og for hvem? 

Gatebruksplan 2019 - 2025



Gatebruksplan (2007)



Viktige utfordringer

- Tilrettelegge for gode trafikkløsninger i Midtbyen, samtidig som det skal 
være gode utemiljø med tanke på trivsel, støy og forurensning 

- Prioritering av trafikantgrupper i gatetverrsnittet
- Tilrettelegge for sikre, effektive og hyggelige løsninger for gående og 

syklende
- Sikre framkommelighet i ny metrobusstrasé og optimalisere plassering av 

holdeplasser
- Sikre gode forhold for varelevering, taxi og bylogistikk



Prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate



Trondheim bylab

Prøve før gjøre: Vi har fått 500 000 kroner til uttesting av gatebruk i Midtbyen 

Sammen om byen: Vi har fått 500 000 kroner til byutviklingsvisjoner 
(Framtidsbilder for Trondheim sentrum 2050)

Barn i by: Vi har fått 200 000 kroner til en egen satsing på medvirkning med 
barn og barnefamilier.

Tilskuddsmidlene kommer fra Kommunal- og moderningsdepartementet 
gjennom programmet Plansatsingen mot store byer. Minst 50 prosent 
egeninnsats er en forutsetning.



Samarbeid og medvirkning

- Bredt sammensatt(e) interne og eksterne referansegruppe(r). Åpne møter og 
seminarer i egen regi og i samarbeid med andre

- Digitale og sosiale medier: framtidstrondheim.no, Facebook-side for 
strategiske planer, Trondheim2030.no, Adressa, Trondheim24.no, NRK

- Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser

- Medvirkningsarenaer: Biblioteket? Egen fast arena på gateplan?

- Digital og fysisk bymodell

- Barn i by: Barnetråkk, medvirkning i praksis, ungdommens bystyre

- Visualiserte ideer av byutviklingsgrep (scenarioer)

- Midlertidige fysiske tiltak og aktiviteter i det offentlige rom



Bruke bymodell for å få innspill?





http://www.youtube.com/watch?v=03ikDhb1O9Q


Organisering

– Prosjekteier: Kommunaldirektør byutvikling 
– Styringsgruppe: Ledergruppen på byutvikling
– Prosjektledelse: Byplankontoret
– Egne arbeidsgrupper og ressursgrupper for deltema
– Ekstern(e) referansegruppe(r)



Utkast tidsplan vår 2017–høst 2019

Politikerne har bedt oss prioritere framdrift av gatebruksplan



De tre prosessplanene er sendt til politisk behandling 19. desember

Deretter varsling av oppstart og høring i seks uker

Til slutt fastsetting av prosessplanene

...så står bare jobben igjen!

Prosessen i nærmeste framtid



Vi vil ha innspill fra dere!




