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Drivere og utfordringer

Trondheim har godt over 200 000 innbyggere, og vokser med i underkant av 3000 personer i 
året. Samtidig skal ikke personbiltrafikken vokse.

Utfordringer:
● Å redusere transportbehovet gjennom å begrense arealutvikling utenfor sentrumskjernen.
● Øke boligbyggingen i sentrumsområdet, få flere barn og barnefamilier til å bo i sentrum.
● Ta vare på viktige kulturhistoriske verdier.
● Oppnå ambisiøse klimamål. 

Internasjonale trender vil gi nye muligheter og utfordringer for Trondheim i framtida.



Flere folk i sentrum! Flere skal bo og jobbe i sentrum, og flere skal besøke og oppholde 
seg lengre i sentrum. Flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport, og færre skal kjøre 
personbil i sentrum.



Resultatmålene var at vi skulle:

● Utdype målene, strategiene og føringene for Trondheim sentrum i kommuneplanens 
samfunnsdel og beskriver dagens situasjon, og tiltak for å nå eksisterende og eventuelt nye mål 
for Trondheim sentrum.

● Ha et strategikart som viser et overordnet grep for arealutviklingen i Trondheim sentrum, og et 
mer detaljert kunnskapsgrunnlag for hvordan vi skal fortette med kvalitet i sentrum enn 
kommuneplanens arealdel, byutredningen og byutviklingsstrategien som var under arbeid.

● Ha et illustrert visjonsarbeid med tredimensjonale modeller, framtidsbilder og konseptskisser 
for ulike delområder i Trondheim sentrum fram mot 2050 for å visualisere handlingsrommet 
strategien gir.
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Parallelloppdrag om Trondheim sentrum

Midtbyen og sentrum vest 
(Ila/Marienborg): 

Lala Tøyen AS

Midtbyen og sentrum nord (Brattøra): 
Team Pir II AS

Midtbyen og sentrum øst 
(Nyhavna/Møllenberg/Bakklandet): 

Rodeo arkitekter AS

Midtbyen og sentrum sør 
(Øya/Elgeseter/Lerkendal): 

Asplan Viak AS

Midtbyen
Forskningsprosjektet 3c

Samskaping av fremtidens byer







Råd fra ekspertene 
Fagrapporten fra parallelloppdragets evalueringskomité 
utgjorde høringsutkastet til sentrumsstrategi

https://drive.google.com/open?id=1LB_gbg_3fV67DBeLQdydFQLJryaanf0V
https://drive.google.com/open?id=1LB_gbg_3fV67DBeLQdydFQLJryaanf0V


Råd fra innbyggere, 
barn og unge

“Formannskapet ber om at følgende 
innspill fra innbyggere, barn og unge blir 
implementert i den endelige versjonen av 
Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 
med sentrumsstrategi”. 



Høringsinnspill høsten 2019
● 26 ordinære innspill fra offentlige og private aktører

● 355 gode innbyggerinnspill på delta.framtidstrondheim.no

http://delta.framtidstrondheim.no


Bystyret vedtok strategien 30. september 2020



1: Ta vare på Midtbyens skala og historiske 
kvaliteter, og prioriter tett utbygging av boliger og 
arbeidsplasser i sentrumsområdene rundt 
Midtbyen. Viktige kulturmiljø, herunder verneklasse 
B, A og fredning, skal hensyntas i nærliggende 
reguleringsplaner i sentrumsområdet.



Boliger i sentrum i dag: 17 500
Bosatte i sentrum i dag: 27 000 med studenter
I snitt 1,6 personer per bolig i dag

Potensial boliger (70 kvm) i 2050: 12 500
Potensial bosatte (to personer per bolig): 25 000

Altså har vi et potensial for totalt 52 000 bosatte i 
sentrum i 2050 hvis vi skal fortette med kvalitet og få 
flere barnefamilier i sentrum.

Sentrum har kapasitet til godt over halvparten av 
befolkningsveksten i Trondheim fram mot 2050.

50 000 beboere i sentrum 2050?



Utbyggingsrekkefølge
Fase 1 (2020-2030): infill/onfill i Midtbyen, Reina, 
Jarlheimsletta, sporarealer mellom Nyhavna og 
Svartlamoen, sørlige deler av Marienborg, Elgeseter, 
Lerkendal, sentrale deler av Brattøra

Fase 2 (2030-2040): Østlige deler av Nyhavna, 
Transittkaia, Vestre kanalhavn, midtre deler av 
Marienborg, ny pir utenfor Ila pir, søndre deler av 
Elgeseter

Fase 3 (2040-2050): Sørøstre deler av Marienborg, 
Kullkranpiren, Transittkaia, andre sentrale deler av 
Brattøra.



2: Legge aktivt til rette for og investere i 
nyetablering og utvikling av eksisterende kultur-, 
idretts-, handels- og opplevelsestilbud i Midtbyen. 
Begrense handel som konkurrerer med Midtbyen.

Illustrasjon: Team Asplan Viak





3: Prioritere å opprettholde og bygge ut nye 
barnehager og skoler i sentrum for å skape grunnlag 
for gode og stabile nabolag, og for å sikre aktivitet 
og eierskap til sentrum. Det må tilrettelegges for en 
variert boligsammensetning slik at det blir mulig for 
mennesker i alle livsfaser å bosette seg i 
sentrumsområdet.

Illustrasjon: Team Asplan Viak



Kartet viser eksisterende og foreslåtte nye byrom og 
lekeplasser for barn, og sosial infrastruktur (skole, 
barnehage, helse og velferd) med 
nærmiljøanlegg/idrettsflater. Framtidige barnehager 
er ikke tatt med i kartet. 

Barn i sentrum



4: Satse på etablering og opprusting av parker, 
byrom, veiter og gater for å bringe folk sammen i 
ulike sesonger og klimatiske forhold. Etablere flere 
sitteplasser og benker, mer vann i byrommene, flere 
grønne områder og helårs tilrettelagte møteplasser, 
flere lekeplasser og nærmiljøanlegg som fungerer 
hele året, steder å leke og aktiviteter for barn i 
byrom, og mer farger i byrom og omgivelser.

Illustrasjon: Team Pir II



Grønne områder

Kartet viser eksisterende parker, 
Nidelvkorridoren, turstier og andre grønne 
områder som både gir rom for rekreasjon og 
biologisk mangfold, og som enten må 
etableres eller styrkes, og knyttes bedre 
sammen. 





5: Legge til rette for et tettere og mer urbant 
bysentrum. Evaluere og revidere kommuneplanens 
krav til østvendte boliger, støy- og uteromskrav, 
parkeringsnorm for boliger i hele sentrumsområdet 
og vurdere bokvalitet helhetlig.

Foto: Tove Hellem/Trondheim kommune



6:  Legge til rette for attraktive kontorarbeidsplasser 
tett på kollektivårer og -knutepunkt, og satse på 
aktive fasader på gateplan. Begrense lokalisering av 
denne typen virksomheter andre steder. Styrke det 
mangfoldige næringslivet i Midtbyen og i de 
sentrumsnære områdene. Involvere alle næringer 
godt slik at sentrum utvikles i tett dialog med 
aktørene i næringslivet. Tydeliggjøre Trondheim som 
teknologihovedstad og studieby.

Illustrasjon: Team Asplan Viak





Kunnskapsaksen strekker seg nord-sør gjennom 
Trondheim sentrum. Navnet kommer av den høye 
konsentrasjonen av universitetsfunksjoner, skoler og 
kunnskapsintensivt næringsliv som finnes i aksen. 
Målet er å forene visjonene fra kommuneplanens 
samfunnsdel om "en internasjonalt anerkjent 
teknologi- og kunnskapsby" og "en bærekraftig by" 
innenfor denne aksen. 

Kunnskapsaksen



Det er viktig å styrke jernbanens rolle i 
kollektivsystemet fram mot 2050. Lokalstasjonene 
bør forsterkes og områdene rundt Marienborg, 
Skansen, Lademoen, Lilleby og Lerkendal og 
fortettes. For noen av stasjonsområdene vil det være 
mest hensiktsmessig med fortetting i form av 
arbeidsplasser, mens det andre steder er bedre 
egnet for boliger. Planlegging av nye jernbaneanlegg, 
eller ny bebyggelse innenfor jernbanens 
sikkerhetssoner, er krevende fordi det er mange 
sikkerhets-, transport- og jernbanetekniske hensyn å 
ivareta. Det må sikres gode gangforbindelser i et 
finmasket nett fra stasjonene og ut i den 
omkringliggende bydelen.

Knutepunktsfortetting



7: Bedre tilgang til og mer bruk av kanalen og 
Nidelva. Løfte fram Nidelva som historisk havn, 
transportåre, rekreasjons- og naturområde. Etablere 
mer vann i omgivelsene. Sikre at Kanalen får være en 
viktig ressurs for Midtbyen. Selv om Nidelva var den 
eldste havna i byen, er også Kanalen et viktig historisk 
havnemiljø som fortjener større oppmerksomhet. 
Vestre kanalkai må bli et område for maritim aktivitet 
og offentligheten, man må gå i dialog med kystlaget 
for å etablere et kystsenter/-museum på Fosenkaia, 
da dette vil kunne bidra til å skape mer aktivitet langs 
og på vannet, samt øke bevisstheten rundt 
Trondheim som havneby. Legge til rette for 
fremtidens mobilitetsløsninger, og bruke vannveien 
som transportåre. Det finnes gode alternativer til 
broer, arbeidet som foregår med en autonom 
passasjer- og sykkelferge som skal gå fra Ravnkloa til 
Vestre kanalkai som vil redusere barrierer og fungere 
som en “bru” over Nidelva er ett god eksempel på 
dette.

Illustrasjon: Mads Djurhuus/3c



8: Sørge for at Midtbyen er godt tilgjengelig for all 
persontransport, men lede gjennomgangstrafikken 
for bil utenom bykjernen. Etablere flere bilfrie 
områder. Bygge nye veger og bruer for gang og sykkel 
som knytter Midtbyen og sentrum bedre sammen 
med omgivelsene. Nye bruer over Kanalen må kunne 
åpnes for båttrafikken. Legge til rette for økt 
transport på vann. Et viktig tiltak for å fremme bruk 
av kollektivtransport fremfor bil i sentrum er 
tilrettelegging for besøkende fra andre kommuner og 
fra randsonen i Trondheim gjennom gode tilbud om 
innfartsparkering (park and ride). Ikke gjennomføre 
tiltak som bidrar til å begrense tilgangen for 
handelsparkering, varelevering, servicebiler og annen 
nødvendig tjenesteyting.

Kolletivknutepunkt: Trondheim sentrum er hele regionens kollektivknutepunkt med både 
hurtigbåtkai, cruisehavn, og flere jernbanestasjoner, trikkestasjoner, og lokal-, metro-, fly- og 
regionbussholdeplasser. Mellom stasjonene er det omfattende gang- og sykkeltilbud. 



9: Etablere et system for gatedrift, vare- og 
tjenestetransport og avfallshenting i sentrum, som 
er effektiv og tilpasset lokale forhold og behov. I 
forbindelse med etablering av et system for gatedrift, 
vare- og tjenestetransport og avfallshenting i sentrum 
skal det også vurderes infrastruktur under bakken, 
som inkluderer parkering.

System for bylogistikk: Vareleveringshuber og “last mile”-transport. 
Illustrasjon: Team Lala Tøyen



10: Videreutvikle konsentrerte og arealeffektive 
havneområder, og etablere gode overgangssoner 
mellom havn og sentrumsfunksjoner. Intensivere 
arbeidet med å få flyttet jernbanens godsterminal fra 
Brattøra for å tilrettelegge for byutvikling. Etablere 
flere offentlige badeplasser i strandsonen. Småskala 
industri og maritime næringer skal ha gode 
utviklingsmuligheter på Nyhavna. Effektiv og god 
framkommelighet for næringstransport må 
vektlegges. Trondheim skal videreutvikle 
havnevirksomheten, inkludert havnerelatert nærings- 
og persontransport i havneområdene på Ila pir, pir I 
og pir II.

Team Pir II foreslår å utvikle Brattøra i retning mot å bli mer arealeffektiv og bymessig, med 
lokk over deler av jernbanelinjene og utfylling i havnebassenget ved Brattørkaia. Illustrasjon: 
Team Pir II





Anløp cruise, hurtigrute, seilbåter, småbåter, 
gods, havnebad og havnepromenade. Nye 
forbindelser/bruer over elva og kanalen må 
utredes. 

Trondheims havnefront



11:  Styrke Trondheim sentrum som drivkraft for 
utvikling av hele kommunen og som 
regionhovedstad i Trondheimsregionen. 



Strategier for de 
ulike delene av 
Trondheim 
sentrum





http://www.youtube.com/watch?v=dCZVNoYsFWQ


Strategier for gjennomføring
Trondheim kommunes sentrale rolle som 
myndighetsutøver, tjenesteyter, pådriver og 
samfunnsutvikler, og lokaldemokratisk arena.





Idékonkurransen Barn i sentrum



Oppfølgende planarbeid og tiltak



Gatebruksplan for Midtbyen

Vedtatt 
25. mars 2021



Områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen





Relevante lenker 
● Hele sentrumsstrategien på prosjektnettsiden 

framtidstrondheim.no

● Innspillsplattformen delta.framtidstrondheim.no

● Digital utstilling av framtidsbildene i 

parallelloppdraget på trondheim2030.no og 

framtidstrondheim.no

● Virtuell tur i forslagene til framtidsbilder: 

http://kart.trondheim.kommune.no/3d_bymodell

/framtidsbilder_vtr/tour.html

● Byplankontorets Facebook-side

● Adressa: Artikkel , kommentar og leder

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/plan-for-sentrumsutvikling/framtidsbilder-trondheim-sentrum-2050-med-sentrumsstrategi/utkast-framtidsbilder
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim
https://trondheim2030.no/2019/03/22/sjekk-ut-hvordan-trondheim-sentrum-kan-bli-i-framtida/
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/medvirkning/framtidsbilder/utstilling-framtidsbilder-trondheim-sentrum-2050?authuser=0
http://kart.trondheim.kommune.no/3d_bymodell/framtidsbilder_vtr/tour.html
http://kart.trondheim.kommune.no/3d_bymodell/framtidsbilder_vtr/tour.html
https://www.facebook.com/byplankontoret/
https://www.adressa.no/pluss/2019/03/25/Slik-kan-det-se-ut-i-Trondheim-i-2050-18719201.ece
https://www.adressa.no/pluss/meninger/2019/03/24/Hva-slags-by-vil-du-ha-N%C3%A5-kan-du-si-fra-18718565.ece
https://www.adressa.no/meninger/leder/2019/08/05/Grip-sjansen-til-%C3%A5-bidra-i-utviklingen-av-byen-19616021.ece


Takk for meg!


