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Tilpassing - høyde, volum og gatebilde



Residence-kvartalet, kontorerer og restauranter. Arkitekt: Skibnes arkitekter AS. Kommunens byggeskikkpris 2011.
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UTFORMING AV FØRSTE ETASJE
I sammenheng med Gehls fokus på “bløde kanter” viser han til en femtrinnsskala fra en byforbedring-
soppgave i Stockholm i 1990, som senere har blitt videreutviklet av Gehl Architects i 2009. Skalaen 
brukes som et registrerings- og evalueringsverktøy for å vurdere byens første etasjer. Skalaen sier 
noe om kvaliteten på fasadene, og kan være til hjelp for planleggere for å se hvilke fasader som har 
behov for forbedring.

A - aktiv
 •
 • Stor variasjon av funksjoner
 •
 • Karakterfullt relieff i fasaden
 • Overvekt av vertikal fasadevirkning
 • Gode og detaljerte materialer

B - vennlig
 •
 • Noe variasjon av funksjoner
 • Få lukkede og passive fasader
 • Relieff i fasadene
 • En del detaljer

C - midt i mellom
 •
 • Beskjeden variasjon av funksjoner
 •
 • Beskjedent relieff i fasaden
 • Få fasadedetaljer

D - kjedelig
 •
 • Nesten ingen variasjon av funksjoner
 • Mest lukkede fasader
 • Få eller ingen detaljer

E - inaktiv
 •
 • Ingen synlig funksjonsvariasjon
 • Lukkede, passive fasader
 • Ensformige fasader, ingen detaljer. Intet å se på.

A - aktiv

B - vennlig

C - midt i mellom

D - kjedelig

E - inaktiv

Figur 10. Ulike grader av aktivitet i første 



Fra Gehl arkitekters bylivsundersøkelse for Oslo
https://issuu.com/gehlarchitects/docs/issue_1242_oslo_bylivsunders__kelse
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FOLK I BYEN
Bylivsundersøkelse i Trondheim
2. september 2019



6

Bakklandstorget 

Finalebanen 

TMV-odden 

Elgeseter park 

Stiftsgårdsparken 
Brattørveita
Thomas Angells gate (18-20) 
Krambuveita/Skipakrok 

Nordre gate (4-10)
Gløshaugen sør 

Hurtigbåtterminalen 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

UTVALG OG RANGERING AV BYROM

De utvalgte byrommene fra årets undersøkelse tar blant annet utgangspunkt i:
• Byrom hvor det har skjedd endringer

• Byrom hvor det ikke har skjedd endringer, for å ha et sammenligningsgrunnlag
• Byrom hvor det skal skje endringer

• Byrom tilknyttet pågående reguleringsplanarbeid

Nedenfor er en liste over byrommene som studentene har undersøkt, og hvordan de er blitt rangert 
basert på brukernes opplevelse av omgivelsene, basert på en skala fra 1 til 10. Bakklanstorget ligger 
øverst på listen, med en poengsum på 8,8, noe som er akkurat samme poengsum som i 2017. 
Nederst på listen havnet Torvet som er under ombygging. Nederst på siden er en oversikt over været 
som var i Trondheim da byromsregistreringene ble gjennomført. 

08:00
0

3,2
8,7

86

10:00
0

2,9
9,8
77

12:00
0

2,8
12,0
65

14:00
0

2,2
12,8
58

16:00
0

2,2
12,6
58

18:00
0

1,6
12,5
56

20:00
0

0,8
11,3
64

Klokkeslett
Nedbør (mm)
Vind (m/s)
Temperatur (°C)
Luftfuktighet

Været i Trondheim 2. september 2019

Kongens gate (76-84)
Valentinlyst torg 
Stasjonsplassen 

Munkegata 

Studentersamfundet

Kjøpmannsgata (73) 
Innherredsveien/Thomas von Westens gate 

Olav Tryggvasons gate (35-41)
Peter Egges plass 

Olav Tryggvasons gate (29-33)
Torvet 

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

°C

15

10

8,8

8,2

8,0

8,0

8,0

7,8

7,7

7,4

7,2

7,2

7,1

7,0

7,0

6,7

6,4

6,4

6,0

5,9

5,9

5,8

5,6

4,4

7

Hvor godt liker du omgivelsene her du står nå

Svært dårlig Svært godt

1

9

22

5

7

2118

15

12

16

4

2

10

20

8

6

17

14

11

3

Rangering av byrommene. NB: Innherredsveien / Thomas von Westens gate og Valentinlyst er utenfor kartavgrensningen. 



Så godt liker folk omgivelsene

Hovedformålet med folks reise var

Om undersøkelsen
Sted: 
Dato:   2. september 2019
Tidspunkt:  08.00-
Antall intervjuer:  

Folk mener dette er bra med 
byrommet slik det er i dag

1
2
3
4
5

Folk sier dette må til for at de 
skal bruke byrommet mer

Folk sier dette byrommet gir 
dem disse følelsene

1  
Svært dårlig

10  
Svært godt 

20

Trehusbebyggelse/ 
byggene

Folkeliv/livlig

Kaféer

ite biltra kk

Historisk/nostalgi

ngenting

Mer grønt/
blomster
er butikker

Fartsregulering 
av sykkel

elt bilfritt

Avslappet/rolig

Hyggelig

Koselig/trivelig

Nostalig/historisk

Glede/lykke

8,8

153
22.00

Bakklandstorget er fortsatt byens best likte byrom! 

Bakklandstorget rangeres som byrommet med best likte 
omgi elser, med en poengsum p  8,8 a  10 mulige  N r 
folk ble spurt h a som kunne blitt bedre, s arte en stor 
andel ingenting  Bakklandstorget iser seg  re blant 
det tra leste b rommet  Like el har folk s art at de føler 
seg a slappet og rolig her, og det er f  som har s art at 
de er plaget av støy. Det kommer fram at folk i stor grad 
mener bygningene og trehusene er noe av det som er bra 
med b rommet  ette er b rommet med topp tre est 
antall syklister. Intervjuene er i stor grad fotgjengernes 
s snspunkt, ikke fra s klistene  Bakklandstorget er ogs  
det b rommet h or est oppholder seg

Bakklandstorget

1. BAKKLANDSTORGET

Gå tur (25 %) 
Kafe/restaurant/bar (24 %)
Annet (21 %) 

Så mange går og sykler gjennom byrommet

STÅR ITTER GRATI N VEN IGE
AKTIVITETER

ITTER BETAL LEKER TRENER

ille du latt barn å seks år leke fritt er r du laget a  st y er du står nå

 Kl ime for me

ette g ør folk sanns nlig is i b rommet p  et tilfeldig tidspunkt

klister

Fotgjengere

21

Ikke plaget Svært plagetitt plaget PlagetJa Nei

08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00

Vet ikke

23 134 0 2 2

6564

654

12246

08.00-22.00

504
816

9024
252

65
7668

4

240

6672
5

76

enno sn ello kl

Registreringer mellom kl 08.00-22.00



Så godt liker folk omgivelsene

Hovedformålet med folks reise var

Om undersøkelsen
Sted: 
Dato:   2. september 2019
Tidspunkt:  08.00-
Antall intervjuer:  

Folk mener dette er bra med 
byrommet slik det er i dag

1
2
3
4
5

Folk sier dette må til for at de 
skal bruke byrommet mer

Folk sier dette byrommet gir 
dem disse følelsene

1  
Svært dårlig

10  
Svært godt 

28

Beplantning og grønt

Fontene

Vann

Rolig/fredelig

ti sgården

Kafé

Lekemuligheter

Færre fugler

Færre alkoholiserte

Flere bord og benker

Rolig

Avslappet

Fredelig

Harmoni

Koselig

8,0

88
16.00

tiftsg rdsaparken rangeres som det mest 
barne ennlige b rommet i Midtb en, og 
folk s arer at det s nes det skulle rt ere 
lekemuligheter her. Det er mange som sier 
at de elger denne eien til obb fremfor  g  
i Nordre gate  B rommet er s rlig erdsatt 
fordi det er av de sjeldne i Midtbyen. Veldig 
mange et ikke h a de ille tilført stedet fordi 
de s nes parken er n som den er  

sg rds arken

3. STIFTSGÅRDSPARKEN

Gå tur (27 %)
Jobb (26 %)
Handle (23 %)

Så mange går og sykler gjennom byrommet

STÅR ITTER GRATI N VEN IGE
AKTIVITETER

ITTER BETAL LEKER TRENER

ille du latt barn å seks år leke fritt er r du laget a  st y er du står nå

 Kl ime for me

ette g ør folk sanns nlig is i b rommet p  et tilfeldig tidspunkt

klister

Fotgjengere

29

Ikke plaget Svært plagetitt plaget PlagetJa Nei

08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00

Vet ikke

2 02 0 0 0

66

42

1164

08.00-16.00

12
2460

11
8872

enno sn ello kl

Registreringer mellom kl 08.00-16.00

x       x      x      x      x      x



Så godt liker folk omgivelsene

Hovedformålet med folks reise var

Om undersøkelsen
Sted: 
Dato:   2. september 2019
Tidspunkt:  08.00-
Antall intervjuer:  

Folk mener dette er bra med 
byrommet slik det er i dag

1
2
3
4
5

Folk sier dette må til for at de 
skal bruke byrommet mer

Folk sier dette byrommet gir 
dem disse følelsene

1  
Svært dårlig

10  
Svært godt 

30

Gamle hus

Koselig

Arkitekturen

Brostein

Historisk

af  og butikker

Mer blomster

Mindre biler

itte lasser

Gatekunst

Rolig/fredelig

Koselig

Nostalgi

Trygg

Hjemme

7,8

22.00
110

Brattør eitaa er en lite tra kert side eit som 
mange opplever som rolig og skjermet fra 
byen. Folk nevner at det er mange gamle og 
s armerende hus her   tudentene kommenterte 
at det var merkbart at oppgraderingen med 
benker og planter har g ort det til et h ggeligere 
sted  re  Mange bruker denne eita som en 
snar ei til ulike m lpunkt   tudentene opple de 
at det var mange som svarte at de ønsket 
serveringssted på et av hjørnene ved hotellet 
samt fontene. Få har svart at de er plaget av støy i 
dette omr det

Bra r e ta

6. BRATTØRVEITA

Jobb (19 %)
Gå tur (17 %)
Handle (14 %)
rgan sert r d

Så mange går og sykler gjennom byrommet

STÅR ITTER GRATI N VEN IGE
AKTIVITETER

ITTER BETAL LEKER TRENER

ille du latt barn å seks år leke fritt er r du laget a  st y er du står nå

 Kl ime for me

ette g ør folk sanns nlig is i b rommet p  et tilfeldig tidspunkt

klister

Fotgjengere

31

Ikke plaget Svært plagetitt plaget PlagetJa Nei

08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00

Vet ikke

1 00 0 0 0

174

36

1926

08.00-22.00

4 2
12

21
624

27
648 12
00

12
00

14
0410
8

69
636

240
48

420
72

enno sn ello kl

Registreringer mellom kl 08.00-22.00



Så godt liker folk omgivelsene

Hovedformålet med folks reise var

Om undersøkelsen
Sted: 
Dato:   2. september 2019
Tidspunkt:  08.00-
Antall intervjuer:  

Folk mener dette er bra med 
byrommet slik det er i dag

1
2
3
4
5

Folk sier dette må til for at de 
skal bruke byrommet mer

Folk sier dette byrommet gir 
dem disse følelsene

1  
Svært dårlig

10  
Svært godt 

44

Trehusbebyggelse

Sentralt

Fin bebyggelse

rikken og kollekti

Farger

Sykkelfelt

Grønt/blomster

itte lasser

Café/restaurant

Skille vei/fortau

Trygg

ektisk

Hjemmekoselig

Liv

Glad

7,0

60

Skole/studie (38 %)
Jobb (13 %)
Handle (13 %)

16.00

Kommentarer fra studentene som registrerte i 
Kongens gate 76 84 er blant annet at det irker 
som de unge som bor i gata eller oppholder seg 
der ønsker endring, s rlig mindre stø , mens de 
som er litt eldre er fornø de med alt som det er  

Byrommet er tydelig et gjennomfartssted eller 
entested for  reise idere, f eks med buss  

Ingen oppholder seg her gjennom frivillige 
akti iteter

Kongens gate 76-84

13. KONGENS GATE

Så mange går og sykler gjennom byrommet

STÅR ITTER GRATI N VEN IGE
AKTIVITETER

ITTER BETAL LEKER TRENER

ille du latt barn å seks år leke fritt er r du laget a  st y er du står nå

 Kl ime for me

ette g ør folk sanns nlig is i b rommet p  et tilfeldig tidspunkt

klister

Fotgjengere

45

Ikke plaget Svært plagetitt plaget PlagetJa Nei

08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00

Vet ikke

0 00 0 0 1

204

90

588

08.00-16.00

828
276

528
132

enno sn ello kl

Registreringer mellom kl 08.00-16.00

x       x      x      x      x      x



Antall boliger
1 - 5

5 - 20

20 - 50

50 - 80

80 >0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30,03
Km

osatte i idtbyen
 
 



Tilpassing - høyde, volum og gatebilde









Foto: Vilém Kropp, Praha, ca 1950



KJELL HARRY LYNGAAS 
 
SIV. INGENIØR   &   KAFFEKOKER

SØNDRE GATE 27 / BRATTØRVEITA  

CAFÉ LE FRÈRE 
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HISTORISKE BILDER - TILBAKEFØRING - VITALISERING �2



�3EN DØR…BARE NOE MAN GÅR GJENNOM?



HVORFOR?

�4



MÅL, MENING…OG RESULTAT..

Mål (initielt):  
Etablere et moderne, profesjonelt kontor for ingeniørvirksomheten + lande kafé-drømmen  
 
Resultat:  
Det ytre anerkjenner uttrykket fra 1920-tallet samtidig som innvendig kontor i 2. etg er 
moderne.  Aktiviteten i 1. etg (kafé + kurs/konferanserom) skaper interesse og begeistring
Ikke motsetningsforhold mellom tilbakeføring og funksjonelt / visuelt attraktivt.  

Mål (i progress):  
Fortsette arbeidet med å gjenskape gatefasaden slik de så ut ved forrige århundreskifte..  

Resultat (som ønskes oppnådd):  
Anerkjenne strøket som en gang representerte et område i utvikling og ekspansjon…
Aktivisere området / få tilbake noe av livet i nerbyen.  
Signalisere at gården betyr noe, løfte inntrykket av gate / veit - inspirere andre  
 

�5


