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Hva er Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050?

Et virkemiddel for å skape et 
diskusjonsgrunnlag og for å kunne 
enes om et veivalg for Trondheim 
sentrum. Målet med dette illustrerte 
visjonsarbeidet er å gi et overordnet 
grep for byutvikling i 
sentrumsområdene, med forslag til 
strategiske valg for å oppnå et 
attraktivt og levende bysentrum. 



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.



Sentrumsstrategien skal bidra til å nå eksisterende mål

● Å styrke Midtbyen som identitetsbærer for hele byens befolkning 
● En mer klimavennlig og bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig 
● Å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken 
● En by der befolkningen får bedre folkehelse 
● En internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby 
● Et attraktivt og levende sentrum 
● Langt flere boliger og mer stabile bomiljø i sentrum 
● Et attraktivt jobbmarked i sentrum 
● Å styrke Midtbyen som regionens viktigste handels- og kultursentrum 
● Økt byliv i Midtbyen.



Måleindikatorer

● Antall bosatte i folkeregisteret, antall barn, barnehager 
og skoler, og ferdigattester for boliger

● Antall ansatte i bedrifts-/foretaksregisteret
● Antall igangsatte og vedtatte reguleringsplaner i 

boligfeltbasen
● Endringer i handel i Midtbyen og målt markedsandel 

mot bydeler sør og nord, i henhold til 
bydelsavgrensning i Trondheimsindeksen.

● Undersøkelser som viser endring i reise- og 
handelsvaner, og handels-/transportanalyser 

● Endringer i automatiske og manuelle gå-, sykkel- og 
biltellinger, og antall registrerte busspassasjerer

● Endringer i byromsundersøkelser og antall registrerte 
uteserveringer, idrett-/kulturarrangement, besøkende 
og standplasser

● Endringer i luftkvalitet i ulike deler av sentrum.



Resultatmålene er at vi:

● Utdyper 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.

● Har 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 er under arbeid.

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



2017/
2018

Fase 1

Planlegging og programfase
(Vedtatt prosessplan april 2018)

Fase 2

Utredning og medvirkning
(Stedsanalyse og kartlegging)

2018

Fase 3

Idéfase med parallelloppdrag

2018/
2019

Fase 4

Utarbeide Framtidsbilder 
Trondheim sentrum 2050 med 

sentrumsstrategi

2019/
2020

https://docs.google.com/document/d/1fzUsLCUNdUsywFfV0YhoJPwu-ufbi1ogs1vCwn7TtOs/edit#
https://docs.google.com/document/d/1fzUsLCUNdUsywFfV0YhoJPwu-ufbi1ogs1vCwn7TtOs/edit#


Midtbyen + fire tildelte geografiske områder i 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



Forskningsprosjektet Samskaping av fremtidens byer





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


Rådene fra ekspertene – 
parallelloppdragets 
evalueringskomité - utgjorde 
høringsutkastet til sentrumsstrategi

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


1: Ta vare på Midtbyens skala 
og historiske kvaliteter

Ekspertkomiteen anbefaler å prioritere tett 
utbygging av boliger og arbeidsplasser i 
sentrumsområdene rundt Midtbyen.

Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune



2: Legg aktivt til rette for og 
invester i nyetablering og 
utvikling av eksisterende 
kultur-, handels- og 
opplevelsestilbud i Midtbyen

Ekspertkomiteen anbefaler å begrense handel 
som konkurrerer med Midtbyen. Team Asplan 
Viak viser forslag til plangrep for å skape et 
levende og attraktivt bysentrum. 

Illustrasjon: Team Asplan Viak



3: Prioriter 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

Team Asplan Viak viser et godt forslag til en ny 
barneskole på Elgeseter ved Finalebanen. 

Illustrasjon: Team Asplan Viak



4: Sats på etablering og 
opprusting av parker, byrom, 
veiter og gater for å bringe folk 
sammen

Team Pir II viser forslag for Fjordgata som en 
del av en Parkring i Midtbyen, og Jomfrugata 
som en hagegate.

Illustrasjon: Team Pir II



5: Revider kommuneplanens 
støy- og uteromskrav til boliger 
i hele sentrumsområdet og 
vurder bokvalitet helhetlig

Ekspertkomiteen mener mange sektorkrav gjør 
det vanskelig å gjennomføre boligfortetting i 
sentrum. Disse må ses i sammenheng og 
bokvaliteten må vurderes helhetlig. 

Foto: Tove Hellem/Trondheim kommune



6: Legg til rette for attraktive 
kontorarbeidsplasser tett på 
kollektivårer og -knutepunkt, 
og sats på aktive fasader på 
gateplan

Ekspertkomiteen mener det er store 
forventninger om å regulere sentrumsområder 
til bolig, og understreker at det er viktig å 
styrke sentrum som arbeidsplass.

Illustrasjon: Team Asplan Viak



7: Løft fram Nidelva som 
historisk havn, transportåre, 
rekreasjons- og naturområde

Ekspertkomiteen mener Nidelva har et stort 
potensial som grøntområde, aktivitetsområde 
og forbindelse i byen. 

Illustrasjon: Mads Djurhuus/3c



8:  Sørg for at Midtbyen er godt 
tilgjengelig for all 
persontransport, men led 
gjennomgangstrafikken 
utenom bykjernen. 

Ekspertkomiteen anbefaler å bygge nye gang- 
og sykkelbruer som knytter Midtbyen og 
sentrum bedre sammen med omgivelsene. 
Team Lala Tøyen viser prinsipper for mobilitet 
og varetransport. 

Illustrasjon: Team Lala Tøyen



9:  Lag et system for gatedrift, 
vare- og tjenestetransport og 
avfallshenting som er tilpasset 
situasjonen i sentrum

Team Lala Tøyen viser prinsippet med 
vareleveringshuber og “last mile”-transport. 

Illustrasjon: Team Lala Tøyen



10: Videreutvikle konsentrerte 
og arealeffektive 
havneområder, og etabler 
gode overgangssoner mellom 
havn og sentrumsfunksjoner

Ekspertkomiteen anbefaler å intensivere 
arbeidet med å få flyttet jernbanens 
godsterminal for å tilrettelegge for byutvikling. 
Team Pir II viser forslag til transformasjon av 
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



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”. 



Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Innbyggerråd: Flere 
lekeplasser, steder å leke og 
aktiviteter for barn i byrom

Bildet viser den populære og midlertidige 
sandkassen på Torvet under Martnan 2018. 



Innbyggerråd: 
Flere bilfrie områder 

Team Pir II viser parkgater som er bilfrie og 
utformes med attraksjoner for byen og 
besøkende. 

Illustrasjon: Team Pir II



Innbyggerråd: Mer grønt

Illustrasjonen viser ny bruk av tverrgatene på 
Møllenberg.

Illustrasjon: Team Rodeo



Innbyggerråd: Mer farger

Bildet viser modellen av Kongens gate som ble 
brukt til å medvirke med barn under 
skaperfestivalen Maker Faire i august 2018.

Foto: Trondheim kommune



Innbyggerråd: 
Flere badeplasser

Illustrasjonen viser team Rodeo sitt forslag for 
Nyhavna.

Illustrasjon: Team Rodeo



Innbyggerråd: 
Mer vann i byrom og 
omgivelser

Illustrasjonen viser team Pir II sitt forslag for 
aktivisering og boliger i og langs kanalen. 

Illustrasjon: Team Pir II



Innbyggerråd: 
Flere sitteplasser og benker

Illustrasjon: Mads Djurhuus/3c



Innbyggerråd: 
Bedre tilgang til og mer bruk 
av kanalen og Nidelva

Team Lala Tøyen viser eksempel på 
tilrettelegging for en offentlig elvesti som 
innbyr til ulike opplevelser. Illustrasjon: Team Lala Tøyen



Strategi var på høring fra august til oktober 2019

● 26 ordinære innspill fra offentlige og private aktører
● 355 gode innbyggerinnspill på delta.framtidstrondheim.no

http://delta.framtidstrondheim.no


50 000 beboere i 2050?

Boliger i sentrum i dag: 15 700
Bosatte i sentrum i dag: 22 000 (25 000 med studenter)
I snitt 1,4 (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 50 000 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!
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Relevante lenker 

● Hele høringsforslaget på prosjektnettsiden 
framtidstrondheim.no

● Innspillsplattform 
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_by
modell/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!


