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Dagsorden

● Hvorfor en byutviklingsstrategi?
● Om innholdet i strategiforslaget
● Veien videre



Formål med byutviklingsstrategien
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Tematisk fokus: 
Areal- og 
transportutvikling fram 
mot 2050

Geografisk 
avgrensning 
av arbeidet (blå 
farge)



Høring i perioden 27.08.19 til 01.12.19



Innhold i strategien

● ett grep
○ 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







St. Olav Heimdal



Mobilitet og transport Offentlige tjenester og infrastruktur Byrom og offentlige uterom



Stavset lokale sentrum

Risvollan lokale sentrum



B-bedrifter

A-bedrifter

C-bedrifter



Delstrategi: Rett virksomhet på rett sted

A-bedrifter B-bedrifterA-bedrifter C-bedrifter





Så tett 
eller så høy er arealutnyttelsen

15-45% BRA

Byåsen skole/ 
Munkvold lokale 
sentrum

100% BRA

Lademoen



Endring i kjørte personbilkilometer i Trondheimsregionen per dag i 2030 med 
ulik bosetting av befolkningsvekst



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. 

Mål

I dag: 80% innenfor det blå og grå

Nye mål?
90% i grått og blått

10% utenfor

eller sånn?
70% i det blå?

20% i det grå

10% utenfor det blå og grå



2013 20502020 2030 2040

KPA
2013

KPA 
2020?

KPA 
2028?

36 000 
vedtak på byggesak

320 
planvedtak

1KPA

KPA 
2035?

KPA 
2042?

Vedtak av plan- og bygningsmyndigheten i en 8-årsperiode

Vedtak i en 8-årsperiode



Slik skal vi nå målet
Mer innbyggerinvolvering

Mer samarbeid mellom offentlige og private aktører

Kommunen investerer på rett sted

Smarte lokaliseringer av bedrifter, boliger og offentlig infrastruktur



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 face

Rapport fra Gjestebud om 
byutvikling i Trondheim

Rapport fra Innbyggerpanel 
om byutvikling i Trondheim

Strategidokumentet

http://www.framtidstrondheim.no


Inntrykk fra høringen
● 30 høringsmerknader

○ hovedvei for kollektiv, bane, havn, gods, gange og sykkel
○ bolig - arealgrunnlag, potensiale og nok boligbygging
○ det grønne - uterom, park, friluftsliv 
○ fortetting, transformasjon
○ etc

● over 1800 forslag i innspillskart - voksende
○ drift
○ videreutvikling
○ nye anlegg
○ områdeutvikling
○ fordelt på tema gange, sykkel, uterom, kulturmiljøer og annet



● Pågår nå: gjennomgang av høringsmerknader og forslag i innspillskartet
● Sluttbehandling i 2020
● Grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel og kommuneplanens samfunnsdel

Takk for meg!


