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I 2020 er Trondheim en internasjonalt 
anerkjent teknologi- og kunnskapsbyen 



DRAGVOLL

TUNGA

ROTVOLL

INNHERREDSVEIEN

OLAVSHALLEN

MOHOLT

Studenter: 222 

Ansatte: 102 

Studenter: 66 

Ansatte: 21 

Studenter: 641 

Ansatte: 181 

Studenter: 1 885 

Ansatte: 187 

Studenter: 2 871 

Ansatte: 273 

Studenter: 1 034 

Ansatte: 171 

Studenter: 8 083  

Ansatte: 819

TYHOLT
Studenter: 19 049

Ansatte: 5 429

2017: NTNU på mange campus-områder



Studenter: 641 

Ansatte: 181 

TYHOLT

Studenter: 33 210

Ansatte: 7 183

2025: NTNU i samlet bycampus



Nyhavna – fra havn til ny bydel



Kommunedelplan Nyhavna (2016)







Høringsutkast nye Trondheim stasjonssenter
Bygningsrådet 12. desember



Smart by-søknad til EU: Trondheim sentrum



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 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

● tilrettelegge for at byens innbyggere skal møte ulike kulturuttrykk og utvikle 
sin kulturkompetanse gjennom hele livet 

● bidra til kriminalitetsforebyggende tiltak gjennom opplysningsvirksomhet og 
samarbeid med næringsliv, offentlige etater og frivillige



Trondheim har en visjon om 
et attraktivt og levende bysentrum.

Miljømessig god og økonomisk vital Midtby -

en felles strategi for kommune og næringsliv for å styrke Trondheim sentrum:

1) Midtbyen skal være det mest miljøvennlige handelsalternativet i Trondheim 

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















Benker til byen!
Flere kommer



Byrom i sentrum





Byens viktigste byrom: Torvet



Fra Prinsenkrysset til Nordre 

Ferdig sommeren 2020



Kongens gates allmenning (2014)



Bryggerekka bruktmarked (2015)



Bryggene i Kjøpmannsgata





Prøvebelysning (2016)





Veiter og gårdsrom









Prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate
Planlegges våren 2018 - oppstart på sensommeren



Hvordan skal de nye strategiske planene for 
Trondheim sentrum hjelpe oss å nå målet ?


