
Vern og utvikling i Midtbyen
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Bebyggelsesstruktur





Lilla: Hovedgater og torg fra Cicignons plan. Mørk grå: Bygater. Oransje: Veiter. 
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Trehusbyen på nordvest

Bryggerekkene

Murtvangen i sørøst

Institusjonsbyen på Kalvskinnet
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Veileder for 

Bebyggelsen i Midtbyen
Forslag til høring, 23. august 2012



- Bevare og videreutvikle Midtbyens særpreg og helhetsmiljø. 
Det er spesielt viktig å beholde Trondheims karakter som 
treby.

- Utnytte arealene i Midtbyen så godt som mulig, innenfor 
hensynet til verneverdiene

- Legge forholdene til rette for sentrumsfunksjoner, kontor og 
gode bomiljø

- Skape og videreutvikle trygge og attraktive byrom

Hovedmål

Hovedmålene er basert på Midtbyplanen, Kommuneplanens Samfunnsdel, forslag til Kommuneplanens 
Arealdel 2012-2024, vedtak om Planverktøy for Midtbyen 7.9.2010 samt vedtak om Visjon for 
Trondheims bykjerne 29.9.2011.
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Antall boliger
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Bosatte i Midtbyen
2012: 4027
2016: 4451
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Arealbruk i Midtbyen
Forretning

Forretning og kontor

Forretning, hotell og kontor

Forretning og hotell

Hotell og kontor

Hotell

Kontor

Arbeidsplasser i Midtbyen
2012: 17500
2016: 18400



Midtbyen 1904

Rytme





Høyder



Høyder - hensyn til silhuett



Høyder - hensyn til trehusene, gaterommet og kvartalets tradisjon





Midtbyen 1904

Gårdsrom





Gårdsrom

Midtbyens gårdsrom 
er mangfoldige spor av 
bystrukturen de historiske 
re usene le gd opp e er  

De gav enkeltgårder plass 
for dyrehold og produksjon 
a  arer   dag u n es de til 
uterom for boliger, uteservering 
eller lyssjakter i dype bygninger, 
eller er innebygd som på 

pesen ere  rond e m org  
lere ses ogs  f l  opp a  lpar er ng, reno as on og e n s e anlegg  sse an, med sm  nngrep, a 

s ore po ens aler for de ol g , n r ng  og ul urform l   noen tilfeller l le e glass a  unne tilla es for 
 g re e  g rdsrom mer tilg engel g som n r ngsareal  omr der or n r ng er pr or er  areal ru   de 

la es e e as ene nord s re adran  der p  om r ngl ggende e ggelse m  ogs  urderes  for old til 
g rdsromme s l sfor old

ndr nger og ru  m  ses  sammen eng med den erne erd en de  en el e g rdsrom represen erer   tillegg 
til a  s ru uren  seg sel  er s or s  erd full, nnes un e erd er  a g rds e ggelsen og  on re  

gn ngse s er r som nduer og ledn nger  e  nnes per  dag e noen omple  reg s rer ng a  d sse

Gårdsrom er en del av Midtbyens historiske bystruktur og bør videreføres

Nybygg bør videreføre en bystruktur med gårdsrom som åpne rom inne i kvartalene. 

Eksisterende gårdsrom bør utvikles i tråd med aktuelle verneverdier. Gårdsrommene 

kan være uterom og gi lysinnslipp for boliger, eller være lysgårder og plass for 

uteservering for næringseiendommer. 

Overglassing av gårdsrom kan vurderes i nordøstre del av Midtbyen, hvor handel og 

annen blik msrettet virksomhet er viktig, og da s rlig i første etas e. n registrering 

av eksisterende verneverdier må ligge til gr nn før overbygging kan v rderes. 

ygningseksteriøret mot gårdsrommet bør bevares, slik at gården o rettholder en 

del av sin opprinnelige karakter.
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Gårdsrom - forteller vår historie og bør bevares



What role should heritage values have in the development of a modern city center?

What is a good balance between protecting and further developing?

Byggelinjer



Byggelinjer - unntak for offentlige bygg



Foto: adressa.no



Historic structure: for walking

Trehusbyen



Trehusbyen - nytolkning



Det skal legges stor vekt på å bevare bygningsmiljø og byrom.

idtbyen inneholder store antikvariske verdier. Her er både helhetlige, historiske 

bygningsmil øer og enkeltbygninger med betydning i norsk arkitekt rhistorie. 

ebyggelsen forteller om samf nnets organisering og menneskenes livsvilkår, samtidig 

som den forteller om teknikk, ress rstilgang og arkitekt ridealer.

ygningsmil øet er en stor del av idtbyens s r reg. elv om områder og bygninger 

er bygd i like e oker forholder de seg alle til by lanen, og en del av s r reget i 

enkelte delområder er netto  mangfoldet av stilarter.

yrom, som arker, torg, veiter, allmenninger og gater har historisk verdi som 

re resentanter for like e oker i by lanleggingen, og tilknyttet bygningsmil øet de er 

en del av.

Mesteparten av bebyggelsen i Midtbyen har 
anti ar s  erd , amf r anti arens ar  
fra  e fredede anleggene, mar er  med 
r d  og s r per, l gger p  Kal s nne  eller langs 
pra ga ene un ega a og Kongens ga e

gn ngsm l  som ramme om Kongens ga es s re del, med r rue r e som 
rudd

Bygningsmiljø og byrom
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Trehusbyen - også om bygningsmiljø og byrom





Tilpassing



Gate/veit

Nabobebyg
gelse

Nabobebyg
gelse

Nabobebyggelse

Hovedhus

Gårdsrom

Bakg
ård

Over: Typisk organisering av eldre 
bebyggelse i Midtbyen.
Flyfoto fra et eksempel nær 
Ravnkloa. Gårdsrommene 
varierer i størrelse, fra små 
l ss a er til u erom med 

ru s al e  engs  til re e  
eksempel på glasstak. 

Den karakteristiske rytmen i gatebildet, gitt av den historiske eiendoms- og 
bebyggelsesstrukturen, skal bevares og videreføres. 

Rytmen som bygningsovlumene lager, er en del av kjennetegnet i Midtbyens 

gatebilde. Denne stammer fra middelalderens tomtestruktur med smale, dype tomter,  

og er i seg selv et kulturhistorisk verdifullt trekk i Midtbyen. 

Historikk
I middelalderen lå håndtverkernes boder med gavlene ut mot gata, med våningshuset 

bakenfor. å tallet ble en re resentativ fasade viktig, og gavlfasader ble 

ski et t med langfasader i en etas e. å tallet bygges toetas es saltaksh s. 

ak hovedbygningen var det å en gårds lass og med ensidige øyer mot 

nabobebyggelsen. Det er denne bebyggelsesstrukturen vi kjenner igjen i hele 

Midtbyen i dag. 

ra tallet ble det bygd m rgårder å tre og re etas er, å tomtestørrelser 

tilsvarende noen få treh s. redden å gårdene g orde at rytmen ble beholdt, mens 

høydene varierte sterkt. ed f nks onalismen økte både bredden og høyden å 

bebyggelsen.  ange tomter ble slått sammen for n bygning. Dette svekket rytmen i 

gatebildet. Utover  og tallet blir det mer fok s å til asning. Det bygges fortsatt 

store gårder å sammenslåtte eiendommer. Det arbeides med vertikal o deling av 

fasadene, men det er sjeldent at gesimsen varierer.

Gatebildet
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Tilpassing - høyde, volum og gatebilde



Tilpassing - høyde, volum og gatebilde



Tilpassing - høyde, volum og gatebilde



Tilpassing - høyde, volum og gatebilde



Tilpassing - høyde, volum og gatebilde



Residence-kvartalet, kontorerer og restauranter. Arkitekt: Skibnes arkitekter AS. Kommunens byggeskikkpris 2011.





Presidentveita / Eggen arkitekter. Kommunens byggeskikkpris 2014. Fra juryens begrun-
nelse: godt eksempel på et infill-prosjekt som forholder seg til en tett, kompleks og vernever-
dig bysituasjon. Foto: Eggen arkitekter



Foto: Eggen arkitekter



Foto: Eggen arkitekter



www.trondheim.kommune.no/midtbyen-veileder


