
BYROMSSTRATEGI for Trondheim kommune
Margrethe Aas / september 2016



Om prosjektet:

Varighet: 3 år (2013-2016)

Medvirkning:
Hele byen: Kunstutstilling, åpent kontor, temamøter i arkitektforeningen, høring
Definerte interessenter: Næringsforeningen, Midtbyen management, arrangørforum
Politiske fora: byutviklingskomiteen, finans- og næringskomiteen, mangfoldsrådet, studentrådet, 
ungdommens bysytre, eldrerådet

Erfaringsutveksling: Oslo kommune, Skien kommune, Møre og Romsdal FK, KMD



“Økonomisk vital og miljømessig god Midtby!”



KJØPMANNSGATA
Vitaliseringsplan
Reguleringsplan

EN BLÅ TRÅD
Kulturminner som ressurs
Nidelven og Kanalen

NYTT BYROM
Teknopark ved
adresseavisas nybygg 
2015

NYTT BYROM
Park foran Gråmølna
Kunstnersik utsmykning

BAKKLANDET
Plan for dagens p-plass
Kunstnersik utsmykning

GÅSAPARKEN
Plan for oppgradert park

TORVET
Forprosjekt for opprusting
2015 TORDENSKIOLDSPARKEN

Midlertidig lekeplass
Minnested for 22. juliLEUTHENHAVEN

Vedtatt reguleringsplan

ALLMENNINGER PÅ 
KALVSKINNET
Vedtatt reguleringsplan

SANDGATA KANALPARK
Planlagt gjennom Miljøpakken

KANALEN
Opprensking v/Renere havn
2015

PETER EGGES PLASS
Reguleringsplan til 
sluttbehandling 2015

CICIGNONS PLASS
Byromsopprusting i samarbeid 
med naboer

RAVNKLOLØPET
Opprusting og kunstnerisk 
utsmykning

BRATTØRA
Trafikkareal og kaikanter

STASJONSPLASSEN
Reguleringsplan
Kunstnerisk utsmykning

BRATTØRBRUA
Gang/sykkelbro

TMV-ODDEN
Forprosjekt 2015

Byrom i endring



Byrom i endring



Byrom i endring



M R OGHva er byrommene våre?
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TRANSITTROM
SISTE OPPRUSTNING: UVISST

BAKKLANDETKRYSSET

910 m2
5,5 m  / 3,3 m2
37 stk / 13 m2

1,6 m / 1 m2 

1,9 % / 18 m2
0,8 m

0,16

REGISTRERT:
Onsdag 02.07.2014, klart, sol, 22° c
Onsdag 16.07.2014, overskyet, lett bris, 17° c

OPPRUSTNINGSHISTORIE 

Gatelaupen er oppdelt i en kjøresone med fortau på begge 
sider. Ved opparbeidelsen ble kjøresonens asfaltdekke 
byttet ut mot storgatestein. Nedgravde granittblokker 
langs sidene gjør det lettere for framkommelighet med 
sykkel. Fortauene er fortsatt belagt med asfalt, men langs 
plassrommet er fortauene dekket med granittheller og 
smågatestein. Plassen er dekket med smågatestein, og 
det er plantet trær og blomster. 

Restauranter og kafeer benytter plassrom og fortaussone 
til uteservering. Møbleringen består av standard 
lysarmaturer, søppelkasser og sykkelstativ. En benk er 
plassert ut, ellers har plass og gate få sitteplasser. 

Bakklandet er en av de mest folkerike stedene i Trondheim sentrum

INNTRYKK UNDER REGISTRERING

/Turistene bruker aktivt Rampe
/Mange attraksjoner på plassen
/Svært mange turister
/Mye utservering
/Veldig mange myke trafikanter
/Mange joggere

Det gamle bygningsmiljøet er en stor turistattraksjon

KVALITETER VED PLASSEN 

/Mye solvendt uteservering
/Bysykkelparkering like ved
/Lite trafikkert kryss
/Mange attraksjoner
 /Den gamle trehusbebyggelsen
 /Gamle bybro
 /Trampe
 /Menneskelig skala

Areal
Benker
Kaféstoler
Sittbare kanter

Totalt sittbart areal:
Sittbare lengdemeter per 8,9 m2

Sittbare lengdemeter / omkrets
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OPPHOLDSREGISTRERING

ONSDAG 16.07.2014

KL. 11:05-12:15

PLAN 1:250

Lekende barn

Liggende

Sittende på benker

Sitt. på sekund. sittepl.

ittende  kaféstoler
Stående

Turist

Kommersielle aktiviteter

Aktiviteter

Måleområde 2
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FOTGJENGERTELLING
ONSDAG 02.07.2014
 

AKTIVITET OG BRUK
ONSDAG 02.07.2014, KL. 15:00-16:00

46,0%
54,0%

Registreringene som ble gjort på Bakklandetkrysset viser 
at plassen har i gjennomsnitt et av de høyeste antall 
fotgjengere i Trondheim, selv om de enkeltvise målingene 
er noe lavere enn registreringene som ble gjort utenfor 
Trondheim Torg på Torvet. 

I tillegg til dtte er Bakklandetkrysset et av de minste 
byrommene i Midtbyen. Bakklandet har en av de største 
fotgjengertetthetene i undersøkelsen, og fordi plassen 
er liten nok blir opplevelsen av byrommet og folkelivet 
så intens. Fotgjengertettheten var under målingen langt 
under 28 m2 per fotgjenger, og opplevelsen av plassen 
stemmer godt overens med christopher Alexanders 
beskrivende antakelse om et aktivt og levende byrom. 

Dette indikerer også kjønns- og aldersfordelingen blant 
de besøkende, med en klar overvekt av kvinner, da særlig 
de mer kjøpekraftige fra og med 15-64 år. En tredjedel av 
o oldsakti itetene  lassen er knyttet til kafé es k 
og utervering. De andre tredjedelene er turister som 
besøker Trampe og den gamle trehusbebyggelsen, i 
tillegg til beboere og besøkende som står og venter eller 
konverserer på gatehjørnene og utenfor husene.

En videre opprustning av plassen bør ta for seg 
parkeringsplassen på østsiden og se hvordan den kan 
endres for å styrke det offentlige rommet. En forandring 

r sikte seg mot andre demografiske gr er enn de 
kjøpesterke voksne, og et program med andre aktiviteter 
i tillegg til publikumsrettet førsteetasje. I tillegg er det 
en stor mangel på sittemuligheter på plassen, og 
offentlige sitteplasser ville vært et godt supplement til det 
kommersielle tilbudet.

KJØNN OG ALDER
ONSDAG 02.07.2014, KL. 15:00-16:00

Menn
Kvinner

Lekende barn 0%
0%Liggende
0%Sittende på sekundære sitteplasser
6%Sittende på benker

32%ittende  kaféstoler
30%

30%
1%

2%

Stående

Turisme
Kommersielle aktiviteter

Fysiske aktiviteter
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1185

2850

22 / 19 m2 
per person

Fotgjengere per time måleområde 1 
fredag 16.07.2014

Fotgjengere per time måleområde 2 
onsdag 02.07.2014

Fotgjengertetthet



Midlertidig	utforming:
ynliggjør muligheter  kan få baller til å rulle

Fanger medias oppmerksomhet, som igjen gir bredere interesse for tema og sted
r demokratisk  når alle kan se kan alle mene

 teste løsninger før  det investeres gir mulighet til å optimalisere i neste runde
 teste interne rutiner

Fysisk synlige resultater av spleiselag - ringvirkninger

Hvordan kan vi påvirke dem?



KJØPMANNSGATA  

ntnu 
live studio

byrom og forbindlser
En blå tråd

trebyen tropndheim
holzbau

reguleringsplan
kjøpmannsgata

vitalisering av bryggene
byantikvaren

STKF
Næingsforening

NTNU

vitalisering av bryggene

midtbyen management

trefestivalen

Bryggerekka bruktmarked

trappen

piren

Eksempel Kjøpmannsgata

Hvordan kan vi påvirke dem?



Byromsstrategi for Trondheim sentrum 2016-2019
BYROM I SENTRUM
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Byvekst og forte�  ng gjør de felles 
uterommene vik� g for stadig  ere. 
Byrommene er hovedarenaer for 
bylivet. Gjennom byromsstrategien 
ønsker vi å styrke bylivet i 
Trondheim sentrum.

Byrommene er vik� ge møteplasser � l 
hverdag og fest. Byrommenes a� rak� vitet og 

� lgjengelighet spiller en avgjørende faktor for 

det gode livet i byen. Vakre byrom med lune 

solvegger og inviterende si� eplasser gjør at 

vi får lyst � l å stoppe opp. Fleksible plasser gir 

rom for ulike ak� viteter og opplevelser. Bylivet 

blir godt når mennesker trives. 

Overordnet mål: Styrke sentrum
I samarbeid med næringslivet og Miljøpakken 

har kommunen gjennomført en del fysiske 

� ltak i byrom for å styrke sentrum: Vi har økt 

renholdet i gatene, vi steller parkene bedre, vi 

ski� er ut gatestein hyppigere, vi har laget et 

ny�  kollek� vknutepunkt i Prinsenkrysset, og vi 

har oppgradert Thomas Angells gate � l å bli en 

lengre og bedre gågate. Innsatsen har gi�  eff ekt 

både på bylivet og folkehelsen. Andre byer 

Side 7Innledning og visjon - Byromsstrategi

BRA BYROM
FOR BRUK

Vår visjon for byrommene er:

har gjort samme erfaring. Å satse på kvalitet 

i off entlige uterom er å satse på en a� rak� v 

og bærekra� ig by: Sentrum skal være det 

foretrukne stedet for folk å bo, arbeide, oppleve, 

handle og møte andre. Nå vil vi derfor lage enda 

bedre byrom i Trondheim sentrum.

Formålet med byromsstrategien
Med de� e dokumentet ønsker vi å bidra � l å 

styrke bylivet i sentrum. Vår visjon er “Bra byrom 

for bruk”. Vi re� er søkelyset mot byrom som 

oppholdsplasser og opplevelsesverdi og hvordan 

de kan � lre� elegges bedre for ulik bruk. 

Dokumentet beskriver målene vi har sa�  
oss, virkemidler for gjennomføring og en 

handlingsplan. Ti utvalgte byrom beskrives 

nærmere med forslag � l konkrete � ltak.

Vi ønsker å stake ut en felles kurs for sentrale 

byrom med gode prioriteringer. Strategien 

danner grunnlaget for kommunens arbeid 

med byrom i årene framover. Den skal 

forhåpentligvis også være � l inspirasjon 

for andre aktører. Gode byrom er et felles 

ansvar og godt samarbeid blir en vik� g del av 

gjennomføringen av strategien.

Byrom i sentrum året rundt: Vi si� er på café på Bakklandet, vi 

shopper på Nordre, vi går på restaurant på Solsiden, vi padler 

i Nidelva, vi går på konsert på Marinen og vi besøker julemark-

edet på Torvet. Store lille Trondheim har et bysentrum som er 

iden� tetsbærer for hele byens befolkning. 

Foto: Carl-Erik Eriksson
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Vi har sa   oss tre hovedmål for 
byrommene i Trondheim sentrum: 
De skal være a  rak� ve, levende og 
� lgjengelige. Her kan du lese mer 
om hva vi legger i disse verdiene og 
hva vi vil oppnå.

AƩ rakƟ ve byrom
A� rak� ve byrom gjenspeiler og forsterker byens 
iden� tet og særpreg: Beliggenheten ved Nidelva 
og Trondheims  orden, byens historie, den 
barokke byplanen og middelalderveitene, byens 
handels- og kulturliv og kunnskapsbyen.

Vi vil ha byrom med høy fysisk og este� sk 
kvalitet. De skal være ryddige og godt 
vedlikeholdt, med mange si� emuligheter, 
møbler og dekker i god kvalitet, 
interessevekkende kunst og mangfoldig 
vegetasjon. De skal ha en fysisk u  orming som 
� ltrekker seg folk hele året. Vi vil ha byrom som 
folk trives i og ønsker å være i.

Levende byrom
Levende byrom � ltrekker seg byens ak� viteter 
og er en ressurs for menneskene som lever 
sine liv i byen. Menneskene gjør byen levende, 

MÅL FOR 
BYROM
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Byrommene skal være:

ATTRAKTIVE 
Gode byrom har este� sk vakre og gode fysiske rammer. 

LEVENDE
           Gode byrom har mange muligheter for bruk. 

TILGJENGELIGE
           Gode byrom er � lgjengelige for alle. 

og byrommene er et opplagt sted å møtes. 
Trondheim har byborgere og besøkende som 
bruker byen døgnet rundt, året rundt. Til 
hverdagslige gjøremål eller helgetur, � l planlagt 
program eller spontane møter.

Vi vil at sentrum skal ha møteplasser  og 
oppholdsplasser for enhver smak og behov. Vi 
vil ha mangfoldige byrom med plass for ulike 
ak� viteter: For lek og rekreasjon, appeller og 
folkemøter, torghandel og gatesalg, dans og 
fest. Vi vil ha byrom som folk vil u  olde seg i - 
byrom som folk liker å bruke.

Tilgjengelige byrom
I � lgjengelig byrom er det enkelt å orientere 
seg og komme seg dit man vil. De inngår i et 
rikt ne� verk av mulige ruter gjennom byen. 
Byrommenes vik� gste målgruppe er de som 
bruker fø� ene  - det er de som enklest kan 
stoppe opp og oppholde seg i byrommene.

Vi vil at byrommene i sentrum skal ha god 
framkommelighet og klare sammenhenger med 
byen rundt. Det skal være enkelt å orientere 
seg og komme seg dit man vil. Vi vil ha byrom 
som folk føler seg velkomne � l.

Hovedmål - Byromsstrategi

A  rak� v, levende og � lgjengelig: En ny trapp og pir, designet og 

bygd av studenter ved NTNU, gjorde Kongens gate allmenning og 

Nidelva mer � lgjengelig fra Kongens gate og ble nye a� raksjoner i 

bybildet. Senere har plassen bli�  brukt mer enn før � l arrange-

menter.

Foto: Carl-Erik Eriksson
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Vi vil samarbeide bedre om 
byrommene.

Byrom engasjerer, heldigvis. Det er mye 
oppmerksomhet rundt byutvikling i 
lokalpressen. Gjennom diverse medieoppslag 
har det bli�  s� lt spørsmålstegn rundt Midtbyens 
a� raktvitet, � lgjengelighet og vitalitet. Alle 
ønsker et levende sentrum med yrende byliv, 
men ingen har så langt kommet med fasiten.

Medieoppslagene gir økt interesse og 
engasjement rundt sentrumsutvikling, og det gir 

et godt utgangspunkt for arbeidet med byrom. 

Informasjon og inspirasjon
Vi ønsker å åpne for  ere gode diskusjoner 
gjennom å informere, inspirere og lø� e 
deba� er. Vi kan bidra med faktakunnskap og 
erfaring fra arbeidet vi gjør med byrommene. 
De� e kan vi gjøre gjennom egne ne� sider, 
oppslag i mediene, kronikker, seminarer og 
uts� llinger. 

Kommunens rolle
Kommunen legger rammer for byrommenes 

Mer 
dialog

Side 25

u  orming og bruk gjennom planlegging, 
saksbehandling, investering, vedlikehold og 
dri� . Byromsstrategien er et konkret utspill 
fra oss om sentrale byrom: Vi ønsker bra 
byrom for bruk. Kommunen kan imidler� d 
ikke alene skape byliv. Byromsstrategien er 
derfor et utgangspunkt for samarbeid med 
byens innbyggere, grunneiere, næringsliv og 
fagfolk. Sammen kan vi skape et bysentrum som 
inviterer � l byliv. 

Sammen om byen
Byrommene er et felles ansvar. Enhver bygning 

påvirker byrommet utenfor, med sine fasader 
og sin bruk. Ak� v dialog mellom ulike brukere 
er vik� g for å få  ere synspunkt og mer 
kunnskap på banen. Vi ønsker oss  ere gode 
ideer fra byborgere og andre aktører, for 
hvordan byrommene kan brukes og hvordan vi 
best kan legge � l re� e for forskjellig typer bruk. 
Et godt byliv krever at vi arbeider sammen om 
byen. 

Strategisk virkemidler - Byromsstrategi

Levende byrom året rundt: Gjennom gode samarbeid kan vi få 

� l levende byrom. Da er fysiske resultater avgjørende. Her fra 

det populære julemarkedet på Torvet arrangert av Midtbyen 

Management. Foto: Carl-Erik Eriksson
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Vi vil innhente bedre fakta om 
byrommene. Vi vil vite mer om 
hvordan byen brukes.

For å legge � l re� e for bedre � lgjengelighet og 
enda mer mangfoldig bruk, trenger vi kunnskap 
om hva status er i dag. Sta� s� kk kan gi en 
oversikt over dagens � lstand og vise en utvikling 
over � d. Tall og registreringer som følges opp 
jevnlig, kan dermed være med å vise potensialer 
og eff ekter av � ltak.

I samarbeid med byens næringsliv og 
miljøpakken, vil vi få utarbeidet det vi kaller et 
”Midtbyregnskap”.

Midtbyregnskap - hjelp Ɵ l veien videre
Midtbyregnskapet legger opp � l en systema� sk 
måling av bruken av sentrum over � d, med en 
årlig rapport. Målingene vil vise om � ltak vi 
gjør i Midtbysatsingen har en eff ekt, og være et 
omforent faktagrunnlaget.

Midtbyregnskapet vil vise hvordan folk kommer 

Vårstemning og folkeliv på i Nordre gate: Midtbyen mangement har fem ulike automa� ske tellere av 

fotgjengere i Nordre gate og i Thomas Angells gate. Tellingene høsten 2013 og 2014 viser en økning 

på fem prosent i antall besøkende i Nordre gate. Foto: Carl-Erik Eriksson

Mer 
kunnskap
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OPPHOLDSAKTIVITETER PER REGISTRERING
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Bylivsregistreringer: Trondheim kommune gjorde noen s� kkprøver av bylivet sommeren 2014.  Diagrammet over viser ulike typer 

opphold som ble registrert på utvalgte byrom. Uteservering er en vesentlig årsak � l at folk velger å stoppe opp.

seg � l Midtbyen, hvorfor de velger eller ikke 
velger Midtbyen som handlested, handelslivets 
fortjenester, hvor mye uteservering, salg og 
arrangementer det er Midtbyen og hva folk 
synes om renholdet i byrommene. Det vil også 
inneholde en egen del om hvordan byrommene 
brukes: Hva slags type opphold og hvor mange 
besøkende det er i utvalgte byrom. 

En systema� sk gjennomføring av 
Midtbyregnskapet  vil være en vik� g 
kunnskapsbase for videre arbeid i byrommene. 

Sta� s� kken vil kunne gi innspill � l hva vi bør 
gjøre for å skape bra byrom for bruk.

Fakta for felles engasjement
Et Midtbyregnskap kan være et vik� g grunnlag 
for felles forståelse av byen og forhåpentligvis 
vil det skape ekstra engasjement og ønske om 
å dra i samme retning. Slik kan det være et 
utgangspunkt for et godt samarbeid med byens 
kultur- og næringsliv, med mål om å skape en 
a� rak� v og levende Midtby sammen.

Strategisk virkemidler - Byromsstrategi



Vi vil spisse innsatsen gjennom å 
avgrense geogra  sk og prioritere 
enkelte byrom. Vi vil starte med 
byrommene som er vik� gst for  est.

I Midtbyen ligger byens historiske handels- og 
kultursentrum, de beste serveringsstedene, de 
største utdannelsesins� tusjonene, de vik� gste 
off entlige funksjonene, og mange boliger og 
arbeidsplasser. Nordøstre kvadrant av Midtbyen 
har  est sentrumsfunksjoner og høyest 
ak� vitetsnivå, te�  fulgt av Nedre Elvehavn, 
Bra� øra og Bakklandet.

Velge ut enkelte byrom
For at byen skal fungere, må sentrum fungere, 
og det er først og fremst fra byrommene vi 
opplever byen. Vi vil derfor starte med utvalgte 
byrom i nordøstre kvadrant av Midtbyen, Nedre 
Elvehavn, Bra� øra og Bakklandet. Vi tror at 
et avgrenset geogra  sk fokus i arbeidet med 
byrom vil gi tydeligere resultater, både for det 
enkelte byrommet og for sentrumsområdet det 
� lhører.

Noen byrom er ekstra vik� ge for mange. 
Vi ønsker å starte med de eksisterende 

Mye byrom å ta tak i: Midthalvøya dekker en  ate på omtrent 

1 000 000 kvadratmeder og cirka 70 prosent av de� e arealet er 

uterom. En stor del av Midtbyen består av off entlige byrom som 

veger, gågater, veiter, allmenninger, plasser, torg, parkeringsplaser, 

bakgårder, parker og kaikanter. På illustrasjonen er det ak� ve 

byromsprosjekter uthevet med rødt.

KJØPMANNSGATA

EN BLÅ TRÅD

NYTT BYROM

2015

NYTT BYROM

BAKKLANDET

GÅSAPARKEN

TORVET

2015 TORDENSKIOLDSPARKEN

LEUTHENHAVEN

ALLMENNINGER PÅ 
KALVSKINNET

SANDGATA KANALPARK

KANALEN

2015

PETER EGGES PLASS

CICIGNONS PLASS

RAVNKLOLØPET

BRATTØRA

STASJONSPLASSEN

BRATTØRBRUA
TMV-ODDEN

Målrettet
innsats

byrommene som har stor betydning for byens 
historie og iden� et, en stor gjennomfart av folk, 
et sammensa�  nabolag med  ere aktører og 
ulike behov  - og et potensial � l å bli bedre for 
mangfoldig bruk.

Byromsstrategien presenterer �  aktuelle byrom 
vi ønsker å starte med. Intensjonen er at 
utvalget skal utvides løpende.

En blå tråd gjennom byen
Kanalen og Nidelva er vik� ge merkevarer for 

utbyggingsareal for kontor, handel og boliger, 
får vannet en ny og sentral rolle. Å krysse elva 
eller kanalen er ikke lenger en del av vegen 
inn � l sentrum, men en del av opplevelsen 
idet man beveger seg mellom de ulike 
sentrumsområdene. 

Som resultat av denne endringen foregår 
 ere prosjekter som påvirker byrom og 

byområder langs vannet. Kjøpmannsgata, 
Nidelva og Kanalen får en spesiell omtale i 
byromsstrategiens andre del.

Et blå   potensial: De blå byrommene er et stort potensial for 

bomiljø og sentrumsiden� tet. Her Nidelva se�  fra Verfsbrua. 

Foto: Carl-Erik Eriksson
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Vi vil � lre  elegge bedre for at gode 
ideer kan bli gjennomført, slik at 
det blir  ere � ltak og ak� viteter i de 
prioriterte byrommene.

Tiltak i byrommene skal gjøre byen bedre. Bare 
gjennom fysiske resultat kan vi virkelig u  orske 
byrommenes potensialer. 

MidlerƟ dighet som metode
Noen ganger er prosessen fra idé � l resultat 
lang. Da kan det være interessant å u  orske 
midler� dige prosjekter. Vi kan gjennom 

midler� dige løsninger u  orske ny bruk eller 
nye målgrupper i et byrom. Vi kan teste byrom 
som står på vent og byrom vi hadde glemt. De 
prioriterte byrommene bør særlig u  orskes. 
Midler� dige prosjekter kan være et godt 
virkemiddel for å oppnå en god dialog med 
byens innbyggere. Med fysisk synlige resultat 
er det enklere for brukerne å mene noe om 
endringer i byrommene.

Prosjektet En blå tråd har gi�  oss gode 
erfaringer med samarbeid om � ltak i byrom. 
Spesielt ga samarbeidet med arkitektstudenter 

Mer
utforsking
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om trappa og piren på Kongens gate allmenning 
oss vik� ge erfaringer. Den glemte plassen ved 
elva  kk plutselig mangedoblet besøkene i løpet 
av en dag da trappa og piren sto ferdig.

Kort og lang sikt
Byromsstrategiens overordnete mål er et variert 
byliv for alle på land og vann i Trondheim 
sentrum. Vi ønsker å skape muligheter for � ltak, 
ak� viteter og arrangementer både på kort
og lang sikt, og � l å skape gode rammer for
bylivet � l alle døgnets � der året rundt. 

Ved langsik� ge � ltak i byrommene ønsker vi 
at bevissthet om historien skal være med å gi 
ideer og styrke valgene. Vi vil at u  ormingen 
skal bidra � l særpreg i enkeltbyrom og iden� tet 
� l sentrumsområdet.

Idébank
Vi håper strategidokumentet kan være en 
katalysator for gode ideer rundt sentrale 
byrom. Vi ønsker at ini� ta� vtakere skal oppleve 
gode prosesser hvor kommunen kan være en 
ressurs. Vi vil derfor ak� vt søke samarbeid med 
andre aktører om � ltak i byrommene.

Strategisk virkemidler - Byromsstrategi

Populære blå stoler: Prosjektet En blå tråd bruker midler� dige 

prosjekter i samarbeid med andre som et strategisk virkemiddel 

� l å få etablert � ltak i byrom langs vannet. Her fra Kystens dag i 

2013 da mange sa� e seg ned på de blå stolene som ble plassert 

ut på Krigsseilerplassen. Foto: Silje Salomonsen



UTVALGTE BYROM
Denne delen av dokumentet 
beskriver byrom vi vil se  e søkelys 
på som en start for gjennomføring 
av strategien. Utvalget og innholdet 
vil oppdateres løpende.

Målet med denne delen er å samle et 
kunnskapsgrunnlag for hvert enkelte byrom 
og sam� dig et grunnlag for å se de ulike 
byrommene i sammenheng. Byrommene har 
få�  hver sin visjon og mål, sam� dig som vi 
beskriver nå-situasjonen for hvert enkelt byrom 
beskrives gjennom tekst, plantegninger og 
faktabokser.

Firestegs modell
“I går” er en kort historisk beskrivelse av 
plassen og sammenhengen den inngår i.
“I dag” er utgangspunktet for 
byromsstrategien. Områdets og byrommets 
vik� gste karaktertrekk beskrives, potensialer 
som bør styrkes og u  ordringer som må løses.
“I morgen?” er forslag � l mindre ini� a� v 
som på kortere sikt kan skape muligheter for 
byliv uten for store konsekvenser fysisk eller 
økonomisk.
“I overmorgen?” er forslag � l større ini� a� v, 
ment som innspill � l en permanent opprus� ng. 

STASJONSPLASSEN
- Velkomstplass

RAVNKLOA
- Byens mest 

TORVET
KONGENS GATE

MUNKEGATA

KJØPMANNSGATA

KONGENS GATES ALLMENNING

PETER EGGES PLASS

CICIGNONS PLASS

BAKKLANDSTORGET

NIDELVA

KANALEN
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Dynamisk prosess
Oppdelingen i “i morgen” og “i overmorgen” 
er ment å gi et hint om en kortsik� g eller 
langsik� g løsning. Hver enkelt prosess vil 
imidler� d være dynamisk i samspill med de 
prosessene som gjør byrommet aktuelt.

Alle byrommene er allerede aktuelle i 
pågående prosjekter for midler� dige eller 
permanente endringer. Beskrivelsene er 
ment � l å gi et bilde av en nå-situasjon ut 
fra verdier som delvis vil gjelde uanse�  
hvordan byrommet endres, og delvis vil må� e 
oppdateres e� erhvert som et byrom forandres.

Enkeltvis og sammenhengende
Utvalget består foreløpig av å� e plassrom, 
tre gateløp, og de to blå byrommene Nidelva 
og kanalen. Fire plassrom ligger i Midtbyen, 
e�  på Bakklandet, e�  på Nedre Elvehavn og 
e�  på Bra� øra. Gateløpene ligger i Midtbyen 
mens elva og kanalen ligger mellom de  re 
sentrumsområdene.

Utvalget er tenkt oppdatert og utvidet løpende, 
i takt med at forutsetningene endres og nye 
byrom aktualiseres. Målet er at oppslagene skal 
kunne fungere som arbeidsgrunnlag og oversikt 
både for kommunen og andre byromsaktører.

TMV-ODDEN

PLASSROM:
 Torvet
 Ravnkloa
 Cicignons plass
 Peter Egges plass
 Stasjonsplassen
 TMV-odden
 Bakklandstorget
 Kongens gates allmenning 
 
GATEROM:
 Munkegata
 Kongens gate
 Kjøpmannsgata

BLÅ BYROM:
 Nidelva
 Kanalen
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 I GÅR:
Byens torg ble anlagt her e� er bybrannen i 1681, og 

er Norges største barokke torg. Torvet var planlagt 

som et storslagent byrom den gang dimensjonert for 

en befolkning på 5000. Det var sentrum i Cicignons 

byplan, et av Trondheims vik� gste kulturminner, 

i krysningen mellom praktgatene Munkegata 

og Kongens gate som gir utsyn mot de store 

landskapstrekkene i alle himmelretninger. Statuen 

av Olav Tryggvasson fra 1928 har en stor symbolsk 

verdi som kjennemerke for Trondheim. Plassen ble 

formet som rundkjøring med kompassrose og solur i 

1930-tallet, og ble stengt for tra  kk i 2013.

1:1500VISJON: DAGENS SITUASJON:

TORVET

TRONDHEIMS STORSTUE

KONGENS GATE

Hornemannsgården

Hornemannsgården

Apotek1

DnB Nor
REMA 1000

Trondheim Torg

McDonalds

Lille
- restaurant og kjøkken

Det norske 
oljeselskap

Tapas & vinbar
Nordea Bank Norge Nor Contact sport

Ågot Lian

M
U

N
K

E
G

ATA

Torvet er Trondheims vik� gste 
byrom, et  o�  og stolt  
samlingssted  for hverdag og 
fest og høy� delige anledninger.

 

I DAG:
Torvet er en nasjonal festplass for store  nasjonale 

anledninger som kongebryllup, signing og 17.mai-

feiring. Torvet ligger sentralt i handelskjernen, midt i 

hovedaksen mellom Nidarosdomen og Munkholmen, 

og er godt besøkt. Tilknytning � l bussterminal i 

Prinsenkrysset og kjøpesenteret Trondheim Torg 

bidrar � l folkestrømmen. 

Torvet er a� rak� vt for arrangementer og har 150 

utleiedager i året, fra større konserter � l  fes� valer, 

markeder, aksjoner og samlinger.  Permanent scene 

ble etablert desember 2014 og er mye brukt.

Torvet ligger i krysset mellom byaksene Munkegata og Kongens gate.
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Ak� viteter: si� eplasser, servering

Arrangementer: konserter, markeder,  

           torghandel, idre� sarr.

Fasadeliv:  Kafé/restaurant, handel og  

 kontor/bank

Solforhold: Gode

Tra  kk: Stengt for bil- og busstra  kk

Materialbruk og møblering
- Dekke: brosten, betong  iser.

- Beplantning: Trær i randsonen

- Møblement: Benker, statue, toale� , skulptur, 

statue/fontene, sykkelparkering, scene.

- Vegetasjon: To trær, plantekasser

Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/ak� viteter
Rekreasjonsverdi

Areal
Totalt si  bart areal:

9740 m2
1,8 prosent/173 m2

Uteservering i sola på Torvets nordøstre del.

NOEN AKTUELLE PROSJEKT:

Opprusti ng for Torvet er under 
planlegging.

Midlerti dig asfaltering og 
møblering sommeren 2015.
Arkeologiske utgravninger om 
sommeren i 2015 og 2016.

Se www.torveti trondheim.no

 I MORGEN?

Iscenese�  ng og formidling ved 
arkeologiske utgravninger.

Midler� dige � ltak som et ledd i den 
permanente opprus� ngen av Torvet.

 I OVERMORGEN?

Ny   dekke, masse si  eplasser, uteservering, 
frodig vegetasjon, vanninstallasjon, rik� g 
belysning som � lre  elegger for et mangfold 
brukere og ak� viteter. 

SVAKHETER: 

Få ukommersielle sitt eplasser.

Kanter og ujevnt dekke gir 
u  ordringer med fremkommelighet 
og midlerti dige arrangementer, dårlig 
orienterbarhet for synshemmede.

Slitasje og setningsskader i 
belegning, plassen mangler en 
helhetlig gjennomtenkt design 
og materialbruk som er verdig 
Trondheims storstue.

Dårlig belysning og mye 
lysforurensing fra medieskjerm og 
reklameskilt.

STYRKE:

Byrommet er  eksibelt på grunn av 
størrelse og møblering, og kan huse 
mange ulike type arrangementer, 
også samti dig.

Det er et populært møtested 
sentralt i Midtbyen og er lett  
ti lgjengelig fra kollekti vknutepunkt.

Plassen gir oversiktlig orientering 
i byen med brede siktlinjer, lav 
bebyggelse i menneskelig skala.
 
Er del av et sammenhengende 
handelsstrøk med gågatenett .

?? ? ?

IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER

Ny u  orming av Torvet har vært planlagt i  ere år. Her fra u  orsking i 2012.
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>>> Utspill 3: Strategiske spleiselag
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Vedtak i Bygningsrådet 5. januar 2016:
Bygningsrådet vedtar at dokumentet Byrom i sentrum  legges til grunn i det videre ar-
beidet med Trondheim kommunes byromsstrategi  der visjonen Bedre byrom for bruk  
utgjør grunnlaget for arbeidet med å nå målene om mer attraktive  levende og tilg-
jengelige byrom i Trondheim sentrum.

Bygningsrådet tilfører at å utvikle Trondheim sentrum som et attraktivt byrom for barne-
familier er et viktig mål  og at byromsstrategien skal hensynta barnefamilier siden de har 
s regne krav til byrom sammenlignet med andre målgrupper.

Byromsstrategien legger opp til en prioritering av enkelte plassrom og gaterom  men Byg-
ningsrådet ba i tillegg i sitt vedtak av 2 .5 2015 om en prioritert rekkefølge av prosjek-
tene som skal gjennomføres. I saken om byromsstrategien som skal behandles i bystyret, 
ber bygningsrådet om en prioritert rekkefølge for tiltak i byrom  ut i fra hva som vil bidra 
til målse ngen om økonomisk vital og miljømessig god Midtby. et er også meget viktig 
at Bygningsrådet får økonomisk oversikt for hvert enkelt prosjekt for å kunne budsjettere 
kostnadene.

FLERTALLSMERKNAD - SV, Ap, KrF, V, MDG, H:
Merknadsstiller vil understreke behovet for god dialog med potensielle brukere ved ut-
vikling av byrom  beboere  n ringsliv  organisasjoner m. . må trekkes aktivt med i pro-
sessen rundt utviklingen. et bør v re lav terskel for å prøve ut midlertidige tiltak som 
gjennomføres med enkle grep for å ska e mer kunnskap om hvordan dette påvirker 
bruken av de aktuelle byrommene.



M I D T B Y R E G N S K A P 

2 0 1 5 >>> Svar: Felles kunnskapsgrunnlag
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FOLK I BYEN

Antall bosatte i Midtbyen er ifølge tall 
fra folkeregisteret per 15. januar 2016, 
4 451. 16. januar 2015 var tallet 4 368. 
Disse tallene inkluderer personer med 
folkeregistrert adresse i Midtbyen. Ny 
tall fra folkeregisteret får vi fire ganger 
i året.

En del personer bor i Midtbyen 
uten å ha registrert adresse der. 
I en kartlegging av studenters 
bosted i 2013 ble det registrert 1 
964 studenter med studieadresse i 
Midtbyen. Av disse hadde minst 1 316 
hjemstedadresse i en annen kommune.  
Mange av de resterende kan dessuten 
ha hjemstedsadresse andre steder i 
Trondheim kommune. Antall studenter 
som bor i Midtbyen og som er 
folkeregistrert et annet sted var derfor 
trolig et sted i mellom 1 316 og 1 964.

Trondheimsregionen bestiller årlig 
data fra bedrifts- og foretaksregisteret 
med opplysninger om antall ansatte 
for bedrifter i Nord- og Sør-Trøndelag. 
Stedfestingen av bedrifter i dette 
materialet er mangelfull og Trondheim 
kommune gjennomfører derfor en 
egen prosedyre for å kvalitetssikre 
stedfestingen for bedrifter i 
Trondheimsregionen (ti kommuner).

I det kvalitetssikrede materialet var 
det ved inngangen av 2014 registrert 
bedrifter med totalt 18 425 personer 
med hovedarbeidsforhold i Midtbyen. 
Dette var 539 mer enn året før. I tillegg 
hadde 5 299 hovedarbeidsforhold på 
Brattøra. Dette var 160 mer enn året 
før.

BOSATTE I MIDTBYEN

BOSATTE I MIDTBYEN

ANSATTE I MIDTBYEN

ANSATTE I MIDTBYEN

Kilde:  Folkeregisteret/Bedrifts- og foretaksregisteret/Trondheim kommune

bosatte i Midtbyen
 folkeregisteret per 15.01.2016.

ansatte i Midtbyen
med hovedarbeidsforhold i Midtbyen.

4 451

18 425

539 flere enn i 2013.

83 flere enn i 15.01.2015.
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BESØKENDE I GÅGATENE
I to av gåtatene i Midtbyen er det 
montert automatiske tellere, én i Nordre 
gate og én i Thomas Angells gate. Disse 
registrerer gående og syklende hver dag 
hele året og gir en indikator på antall 
besøkende i byen. 

I 2015 ble det registrert i gjennomsnitt 
11 353 gående og syklende per dag i 
Nordre gate, og 7 357 i Thomas Angells 
gate. Gjennomsnittelig antall besøkende 
på en lørdag i sommerhalvåret i Nordre 
gate er 19 948.

UTESERVERING
I 2014 var det totalt 70 uteserveringer i 
Midtbyen, ti av disse var nyetableringer 
dette året. I 2015 var det totalt 75 
uteserveringer, og 16 av disse var 
etablert samme år.

GATESALG/TORGHANDEL
I 2014 var det åtte faste torghandlere på 
Torvet i Trondheim, og 54 gateselgere/
torgselgere på plasser med dagsleie. 
I 2015 var det redusert til seks faste 
torghandlere og 40 med dagsleie.

HVA GJØR VI I BYEN?

Gjennomsnitt på antall besøkende 
på en lørdag i sommerhalvåret. 

Antall arrangement i 2015, 
(eks. standplasser).

Standplasser: kommersielt 
salg/idelle organisasjoner 

(kommunevalget påvirket dette).Gjennomsnitt per dag hele 2015.

Gjennomsnitt per dag hele 2015.

19 948

828

2 267
7 357

11 353

TELLERE I GÅGATENE
ANTALL BESØKENDE

NORDRE GATE:

THOMAS ANGELLS GATE:

ANTALL ARRANGEMENT

ANTALL STANDPLASSER

Kilde: Midtbyen Management.
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I 2014 tok Trondheim kommune 
stikkprøver i sentrale byrom for å få et 
inntrykk av bylivet i sentrum, en jevnt 
over varm og solfylt juli måned. Gjennom 
tellinger og registreringer ønsket 
kommunen å få et inntrykk av i hvilken 
grad torg og plasser brukes, hva de 
brukes til og av hvem.

METODEN
Kommunen registrerte 13 sentrale torg, 
plassrom og parker. Antall gående på 
gjennomfart ble telt i to minutter per 

es k  i et for ån s efinert o rå e. 
Hvor folk stoppet opp og type opphold 
ble registrert i ti minutter. Tallene 
ble ganget opp som en antakelse av 
aktivitetsnivå per time og gjort til 
g enno snitt asert å inst fire es k.

AKTIVITETER OG OPPHOLD
Den desidert største aktiviteten i 
sentrum var å sitte på kafé og restaurant. 

BYLIV I SENTRUM

Nær 80 prosent av de som hadde 
stoppet opp på TMV-odden brukte 
byrommet slik. I andre enden var bare 3 
prosent av alle talte personer i en form 
for kulturell eller fysisk aktivitet.
 
Stikkprøvene signaliserer at parkene 
er de beste lekeplassene, men også 
Ravnkloa viste seg å være godt besøkt 
av arn i erio en. enno  fire es k 
ble det til sammen registrert nær 2 000 
personer som oppholdt seg på Torvet. Av 
disse var bare seks lekende barn.

Viser tellingene at byrommene mangler 
variasjoner i aktivitetstilbudet? Er torg 
og plasser i Midtbyen generelt for dårlig 
tilrettelagt for barnefamilier?

TRAFIKKMENGDE
Fire tellinger foran hovedinngangen 
til Trondheim Torg signaliserte et 
gjennomsnitt på 3 068 fotgjengere per 

time. Bakklandstorget viste seg å være 
like folksomt: En ettermiddag ble det 
beregnet 2 850 fotgjengere per time.  
Vet vi nok om hva som trekker folk til 
byen? 
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FOTGJENGERE I BYEN

Graden av gjennomfart kan fortelle mye om stemningen i byrommet; er det levende og intimt, hektisk, eller et godt 
sted å trekke seg tilbake? 

Fotgjengere per time

BEST BESØKTE BYROM: 
Bakklandskrysset, Torvet
Dokkparken, Skipakrok

MINST BESØKTE BYROM: 
Rådhusallmenningen (Kongens 
gate allmenning),
Peter Egges plass, 
Tordenskioldsparken

Gjennomsnittlig antall 
forgjengere per time.

639

FOTGJENGERE I BYEN

Kilde: Bylivsundersøkelse sommeren 2014/Trondheim kommune
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Torvet og TMV-odden viste seg som godt besøkte 
byrom, men nesten uten barn som lekte. 
Mer systematiske registreringer kan være til hjelp 
i en drøfting av hvilke målgrupper ulike byrom skal ha. 

HVORDAN SENTRUM BRUKES: AKTIVITETER OG OPPHOLD

OPPHOLDSAKTIVITETER PER REGISTRERING
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REGISTRERTE AKTIVITETER AKTIVITETER: TOTAL FORDELING

Lekende arn
Liggende

ittende  kanter og 
ygningsdeler

ittende  enk
ittende  kaféstol
t ende enting  

samtale  telefon

risme og sig tseeing
andel og kommersiell akti itet

ysiske/k lt relle akti iteter skating  konsert  fiske
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Lekende barn

Liggende

Sittende på kanter 
og bygningsdeler

Sittende på benk

Sittende på kaféstol

Stående (venting, 
samtale, telefon...)

Fysiske/kulturelle aktiviteter skating  konsert  fiske...

Turisme og sightseeing

Handel og kommersiell aktivitet

HVORDAN SENTRUM BRUKES: AKTIVITETER OG OPPHOLD
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Bruken av byrommene forandrer seg over tid, etter behov og interesser. Ravnkloa var en viktig markedsplass med mange 
besøkende, her på et bilde fra 1893. Foto: Jørgen Wickstrøm

HVORDAN SENTRUM BRUKES: AKTIVITETER OG OPPHOLD

OPPHOLDSAKTIVITETER PER REGISTRERING
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REGISTRERTE AKTIVITETER AKTIVITETER: TOTAL FORDELING

Lekende arn
Liggende

ittende  kanter og 
ygningsdeler

ittende  enk
ittende  kaféstol
t ende enting  

samtale  telefon

risme og sig tseeing
andel og kommersiell akti itet

ysiske/k lt relle akti iteter skating  konsert  fiske

or
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Lekende barn

Liggende

Sittende på kanter 
og bygningsdeler

5 %

3 %

11 % 

Sittende på benk

Sittende på kaféstol

Stående (venting, 
samtale, telefon...)

10 %

33 %

20 %

Fysiske/kulturelle aktiviteter skating  konsert  fiske...

Turisme og sightseeing

Handel og kommersiell aktivitet

3 %

12 %

4 %

AKTIVITETER: TOTALT FORDELING

AKTIVITETER OG OPPHOLD 
I SENTRUM

Flest sitter på kaféstol.

Færrest driver med fysiske 
eller kulturelle aktiviteter.

33 %

3 %

BYROM MED MEST AKTIVITET: 
Torvet, TMV-odden, Ravnkloa

BYROM MED MINST AKTIVITET: 
Museumsplass, Peter Egges Plass,
Sjøgangen

33 %

20 %

10 %

11 %

12 %

3 %

4 % 5 %
3 %

Kilde: Bylivsundersøkelse sommeren 2014/Trondheim kommune



Handlingsplan

Prioritering
Kostnadsoverslag

orsking  mindre tiltak
Måling av e ekt

Investeringer



www.trondheim.kommune.no/byrom


