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Agenda

● Hvorfor en strategi for byutvikling?
● Om materialet som er på høring
● Hovedinnholdet i forslag til byutviklingsstrategi
● Veien videre



Byutviklingsstrategi fram mot 2050

Geografisk avgrensning av arbeidet

Kommuneplanmelding 
grønn strek (vedtatt 
2016)

Kommunedelplan 
lokale sentrum

Plan for 
sentrumsutvikling



Byutredning- trinn 1 
og 2

Kunnskapsgrunnlag: Areal- 
og transportutvikling for 
klimavennlige og attraktive 
byer

Tetthet i Trondheim - tolv 
eksempler

Lokale sentrum- 
tyngdepunkter i bystrukturen

Potensiale for miljøvennlige 
transportmiddelvalg - en 
metode

Boligfortetting i Trondheim 
- status og muligheter

Merknader til 
prosessplanen

Kunnskapsheftet 
Byutvikling for alle www.framtidstrondheim.no

byplan på facebook

Rapport fra Gjestebud om 
byutvikling i Trondheim

Rapport fra Innbyggerpanel 
om byutvikling i Trondheim

Strategidokumentet

http://www.framtidstrondheim.no




Innhold i strategien

● grepet
○ en by for folk
○ forsterking av bystrukturen

● 5 delstrategier
○ kvaliteter for en by i øyehøyde
○ flere folk i alle sentrum
○ rett virksomhet på rett sted
○ boligbygging på rett sted til rett tid
○ det grønne - for en trygg framtid

● virkemidler for gjennomføring
○ økonomiske
○ plan- og bygningslov
○ tilrettelegger og pådriver
○ strategisk planarbeid

grå infrastruktur
grønn infrastruktur
sentrum
lokale sentrum





Delstrategi:

En by i øyehøyde





Lokale sentrum i dag

Mange av de lokale sentra i byen har ikke hatt noe 
særlig utvikling på en stund: 

○ utdaterte bygg 

○ lav utnyttelsesgrad

○ mangel på gode byrom og møteplasser 

○ lite tilrettelagt for opphold og besøk av barn 
og unge

○ lite tilrettelagt for opphold generelt

○ mye asfalt og utflytende kjøre- og 
parkeringsarealer

○ stort sett tilrettelagt for bilbasert handel

Stavset lokale sentrum

Risvollan lokale sentrum

Delstrategi:

Flere folk i sentrum



FlatåsenSt. Olav



Illustrasjon: Bjørn Ådland

“Hjertene” i bystrukturen  

De stedene som folk 
trenger, der folk møtes, 
som gir identitet til 
bydelene og gir grunnlag 
for et hverdagsliv uten bil. 

Delstrategi:

Flere folk i sentrum



Delstrategi:

Rett virksomhet på rett sted

A-bedrifter B-bedrifterA-bedrifter C-bedrifter



Delstrategi

Boligutvikling på rett sted til rett tid
vi er ca 50 000 flere innbyggere i 2050, og det er over 150 000 flere personreiser pr. dag

nok boliger til ca 40 000 nye 
innbyggere 

nok boliger til ca 60 000 nye 
innbyggere 

nok boliger til ca 70 000 
innbyggere

nok boliger til ca 75 000 
innbyggere. 

Inngår i prosess med å definere “prioriterte 
utviklingsområder” jfr. byvekstavtale.



Plass til ca 150 000 nye innbyggere

ca 85 000 i vedtatte planer (44 000 boliger) og 
ca 66 000 som fortetting (35 000 boliger)



Delstrategi:

Det grønne - for en trygg framtid

Grønn strek, slik den ble lagt fram for 
sluttbehandling i 2016.

Plan for friluftsliv og grønne områder. Vedtatt av 
bystyret 26.10.17.



Forslag til virkemiddelbruk - menyliste
● eksisterende offentlig infrastruktur brukes mer effektivt
● investere i områder hvor det er lett å velge gange, sykkel og kollektivt
● investere i gater, torg og plasser med kvalitet
● skolekapasitet i bydeler hvor det er lett å velge gange, sykkel og kollektivt
● ikke øke skolekapasitet der hvor det er lettest å velge privatbil som transportmiddel
● avvente oppstart av regulering i områder hvor det er lett å velge privatbil (ny reguleringer og omreguleringer)
● ved rullering av KPA: be om prosjekter sentrums- og metronært og avvise prosjekter som bidrar til byspredning
● forutsigbarhetsvedtak fram mot vedtak av ny KPA som bestemmer hvordan kommunen skal forholde seg ulike 

problemstillinger (feks oppstart planarbeid i ytterkant av byen)
● etablere utbyggingsrekkefølge i KPA for å stimulere til boligbygging i prioriterte områder
● omdisponere areal til boligformål til LNF-formål ved rullering av KPA
● styrking av kvalitetskravene i ny KPA
● større forutsigbarhet rundt eplehagefortetting
● nye parkeringskrav - i tråd med prioriterte utviklingsområder
● miljøvennlig lokaliseringspolitikk
● styrking av rådgiver- og tilretteleggerrollen



Oppsummert 

HØP/KPA/Organisasjon Regulering Bygging



Hvordan kan Trondheim bli enda finere? Kom med forslag!

Kartverktøy finner du på framtidstrondheim.no (Attraktiv og klimavennlig? Kom med forslag!)

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/medvirkning/attraktiv-og-klimavennlig-kom-med-forslag


Veien videre
Høringsfrist Byutviklingsstrategi:
1. desember

● se framtidstrondheim.no og byplans facebook 
for aktiviteter i høringsperioden

● 28. og 30. oktober - åpen dag i Professor 
Brochsgt.2 - avtal tidspunkt på forhånd

● Sluttbehandling etter 
kommunesammenslåingen 

● Grunnlag for KPS og KPA

Poesi under Pirbrua



Hva vil vi ha synspunkter på?
1. Om høringsforslaget svarer godt på de utfordringene vi som by, region og 

samfunn står overfor 
2. Hvordan vi kan bygge slik at byen blir enda finere
3. Hvordan areal- og transportutviklingen kan styrke Midtbyen og lokale sentrum
4. Tilbakemeldinger på alternativene for boligutvikling
5. Om det er ubebygde boligområder i KPA som bør omdisponeres til LNF - evt 

hvilke?
6. Virkemiddelbruken som er foreslått
7. …..


