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Vedtak i bystyret 08.12.16 om planstrategien:

Bystyret i Trondheim kommune vedtok 8. desember 2016 Kommunal planstrategi 
2016-2019, der Plan for sentrumsutvikling er en av planene kommunalområde 
byutvikling skal utarbeide innenfor gjeldende bystyreperiode (2016-2019). 

Politikerne gjorde blant annet følgende tilleggsvedtak:

«Bystyret ber rådmannen i tillegg til de foreslåtte planene følge opp politiske 
vedtak om revidering av midtbyplanen og gatebruksplanen for Midtbyen som 
en del av plan for sentrumsutvikling».





Vedtak i bygningsrådet 27.05.15 om Midtbyplan:

«Bygningsrådet ber rådmannen 
starte arbeidet med revidering 
av Midtbyplanen for området 
fra Prinsens gate og østover.»

Formålet med revidering:
● mer effektiv 

arealutnyttelse der det er 
hensiktsmessig

● tydeligere vern av 
bygninger

● differensiere den 
veiledende byggehøyden 
på fire etasjer i ulike 
områder



https://docs.google.com/file/d/0B6CCMdEvu_O8bkwtaU0zd0xtckU/preview


Nåværende overordnet mål for Trondheim sentrum

Kommuneplanens samfunnsdel: I 2020 har Trondheim et levende sentrum.

Kommunen vil
• bidra til å styrke Midtbyen som identitetsbærer for hele byens befolkning
• styrke Midtbyen som regionens viktigste handels- og kultursentrum, og 
samtidig legge til rette for gode og stabile bomiljø i sentrum
• samarbeide med næringslivet og frivillige om å utvikle et tilgjengelig og 
attraktivt, rent og ryddig bysentrum
(...)









Trondheim har en visjon om 
et attraktivt og levende bysentrum. 

Miljømessig god og økonomisk vital Midtby - felles strategi mellom kommune og 
næringsliv for en satsning på Trondheim sentrum. 



Hovedmål 1 i midtbystrategien

Midtbyen skal være det mest miljøvennlige handelsalternativet i Trondheim 



Hovedmål 2 i midtbystrategien

Omsetningen for handel i Midtbyen skal øke med 25 prosent utover prisstigning i 
løpet av fem år.





















Hensikten med planarbeidet

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



Hvordan kan Plan for sentrumsutvikling 
bidra til å oppnå visjonen om 

et attraktivt og levende bysentrum?
 



Folk i sentrum!

Hovedmål: Sentrumsplanen 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.



Midtbyplanen (1981)



Oppdatert status quo-kart Midtbyen 2017



Dette skal vi gjøre:

● Lage planprogram og prosessplan (intern)
● Lage sentrumsstrategi med mål og virkemidler
● Utrede om hvor fortetting av sentrum kan skje
● Revidere gatebruksplan Midtbyen
● Utrede bygging på tak og i bakgårder i Midtbyen.
● Revidere bestemmelser i Midtbyplanen?
● «Framtidsbilder Trondheim»



Utkast til alternative sluttprodukt

Sentrumsstrategi VPOR (Oslomodellen) Kommundelplan Områdeplan

Mål og strategidokument 
+ handlingsplan

VPOR (veiledende plan 
for offentlige rom) og 
planprogram for 
framtidige planer i 
Midtbyen inkludert

- sentrumsstrategi
- ulike temakart

inkludert 
fortetting 
(mulighetsstudie 
sentrum), 
belysning, avfall, 
parkering

- revisjon av 
gatebruksplanen

- rekkefølgekrav

Kommunedelplan for 
sentrum inkludert

- sentrumsstrategi
- ulike temakart 

inkludert 
gatebruk, 
fortetting 
(mulighetstudie 
sentrum), 
belysning, avfall, 
parkering

Sentrumsstrategi

Områdeplan for nord-
østre kvadrant i 
Midtbyen inklusive 
gatebruksplan inkludert:

- mulighetstudie 
sentrum

- mulighetstudie 
bakgårder og tak

- ulike temakart
- rekkefølgekrav

For alle alternativene tenker vi å lage en oppsummerende publikasjon 
Framtidsbilder Trondheim 2050



Utkast tidsplan sentrumsplan vår 2017–høst 2019



Gatebruksplan



https://docs.google.com/file/d/0B6CCMdEvu_O8eHNLYWZCT1pXNTA/preview




Kollektivterminalen Prinsenskrysset (2013)



«Nullvekstmålet»

Bymiljøavtalen: Veksten i persontransporten i Trondheim kommune skal tas med 
kollektivtrafikk, sykkel og gange.





Tidsplan prosess gatebruksplan



Utredningstemaer

Gange

Opphold/byliv

Sykkel

Kollektiv og kjøremønster

Bylogistikk



Tema: Gange og opphold/byliv

Gåtellinger
Evaluering av signalanlegg
Kartlegging gangakser (jfr snarvegprosjektet)
Samordne med veiteprosjektet hos Byantikvaren
Vurdere behov og lage kart med nye gang- og sykkelbroer
Etablere bylivsprosjekt
Trondheim bylab: uttesting tiltak + samarbeid/medvirkning + kunnskap + 
kommunikasjon



Tema: Sykkel

Sykkeltellinger
Lage en struktur for tett sykkelnett i Midtbyen
Tiltaksplan sykkelparkering inn i gatebruksplan
Velge sykkelsystem i by for strekning og kryss



Tema: Kollektiv og kjøremønster

Bestemme holdeplasstruktur
Signalsystem: Kollektivprioritering - bestemme signal vs gangfelt
(Sommerjobb: Evaluering av lyskryss)
Sikre framkommelighet i superbusstrasé ved omlegging av trafikkmønster
Bestemme hovedgatenett
Sikre tilgjengelighet for beboere, varetransport, brann/ambulanse, renovasjon
Utføre alternative trafikkberegninger: nullberegning - gjeldende gatebruksplan - 
framtidig gatebruksplan



Tema: Bylogistikk

Kartlegge varelevering
Kartlegge renovasjon (jfr avfallsplan kommunalteknikk)
Kartlegge utrykning
Kartlegge og vurdere behov handicap + sykkel + bil + taxi + mc i 
parkeringsregnskap
Etablere ny parkeringspolitikk i sentrum
Samfunnssikkerhet (?)



Forslag til organisering sentrumsplan:

● Prosjektledelse: prosjektleder + prosjektmedarbeider på byplankontoret/TK.
● Koordineringsgruppe: byplan, byantikvar, eierskap, kommunalteknikk/TK.
● Styringsgruppe: ledergruppen på byutvikling/TK.
● Ekstern referansegruppe



Forslag organisering arbeid med gatebruksplan

Prosjektledelse gatebruksplan: byplankontoret Trondheim kommune
Prosjektgruppe: TK, fylkeskommunen, Statens vegvesen, politi, næringsforening
Arbeidsgruppe tema gange og opphold/byliv
Arbeidsgruppe tema sykkel
Arbeidsgruppe kollektiv og kjøremønster
Arbeidsgruppe bylogistikk



Forslag videre prosess:

- Vi legger fram foreløpig konklusjon for ledergruppe byplankontoret.
- Vi lager en intern prosessplan med oversikt over planprosessen og  

arbeidsomfang/ressursbruk fra ulike enheter i kommunen.
- Vi lager et saksframlegg med planprogram som legges fram til politisk 

behandling og legges ut på høring.
- Vi lager en arbeidsgruppe og styringsgruppe.
- Vi setter i gang arbeidet med gatebruksplan.



Samarbeid og medvirkning

- Bredt sammensatt(e) interne og eksterne referansegruppe(r).
- Digitale og sosiale medier: Trondheim2030.no, Facebook, Adressa, 

Trondheim24.no, NRK - både tekst, illustrasjoner og bymodell (video?)
- Midlertidige fysiske tiltak og aktiviteter i det offentlige rom (i egen regi og i 

samarbeid med andre): Trondheim bylab.
- Åpne møter og seminarer i egen regi og i samarbeid med andre.
- Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser.
- Biblioteket som medvirkningsarena? Egen fast arena på gateplan?
- Digital og fysisk bymodell.
- Barnetråkk/folketråkk, medvirkning i praksis, ungdommens bystyre.
- Visualiserte ideer av byutviklingsgrep (scenarioer).



Hva skal planen løse?

Hva trenger næringslivet hjelp til?

Vi ønsker innspill fra dere!

Hva skal sentrumsplanen være?




