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Byromsundersøkelse i Trondheim
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FOLK I BYEN
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Midtbyen skal styrkes som regionens 
iden  tetsbærer og vik  gste handels- og 
kultursentrum. I 2016 ble byromsstrategien 
“Byrom i sentrum” vedta  , med  lhørende 
handlingsplan for opprus  ng av utvalgte 
byrom. De  e dokumentet er en oppfølging 
av byromsstrategien, og har  l hensikt 
å innhente mer kunnskap om hvordan 
byrommene våre brukes og kan forbedres.

For første gang gjennomførte vi høsten 2016 
en omfa  ende undersøkelse av hvordan folk 
bruker byrommene i Trondheim sentrum. I 
samarbeid med studenter ved Fakultet for 
arkitektur og design ved NTNU har vi talt 
fotgjengere, syklister, si  ende, stående, 
lekende – og vi har intervjuet 680 personer i 
25 ulike byrom.

Resultatene forteller oss hvilke byrom vi 
trives i og bruker i dag. De  e er kunnskap 
som hjelper oss i å velge hvilke  ltak vi skal 
gjøre for at folk skal trives enda bedre i 
morgen. 

Trondheim, januar 2017

Einar Aassved Hansen
Kommunaldirektør for byutvikling

I samarbeid med Midtbyen Management, 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
og Miljøpakken lager vi et et årlig 
Midtbyregnskap, som er et felles 
faktagrunnlag om status for Midtbyen. 
Denne byromsregistreringen inngår i 
undersøkelser vi gjør for å kunne følge 
utviklingen i bruken av byrommene over  d.

Midtbyen er hovedfokus for undersøkelsen, 
men med utgangspunkt i at det i 2015 
ble bestemt at NTNU skulle samle sin 
ak  vitet i et byintegrert campus i og rundt 
Gløshaugen, er kommunen og NTNU enige 
om at det også er hensiktsmessig å få mer 
kunnskap og se nærmere på byrommene i 
Elgeseterområdet.

Byromsundersøkelsene vil gjennom 
systema  sk oppfølging over  d gi oss økt 
kunnskap om hvordan byens innbyggere 
bruker byen, vise oss om de  ltakene vi gjør 
har en eff ekt og bidrar  l økt byliv og bedre 
trivsel i sentrum slik vi ønsker. 

Hilde Bøkestad
Byplansjef

VI VIL HA MER KUNNSKAP OM BYROMMENE
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I årets undersøkelse har vi valgt ut byrom som 
er varierte i bruk og aktualitet. De prioriterte 
byrommene i byromsstrategien  l Trondheim 
kommune er inkludert for å gi mer kunnskap om 
hvilke  ltak som kan være rik  ge, og får å kunne 
hjelpe oss med på å se om  ltakene vi gjør har 
ønsket eff ekt. Det er også inkludert byrom som det 
kan være interessant å sammenligne andre byrom 
med. Bakklandstorget, Solsiden og Torvet er kjent 
for mange, og fungerer derfor som en god referanse 
når vi sammenligner byrommene.

Været i Trondheim 5. september 2016

NTNU-utbyggingen og ombyggingen av Elgeseter 
gate vil endre Elgeseter-området betraktelig, og det 
er derfor vik  g å innhente informasjon herfra. Det 
vil også være interessant å se på om endringene 
som kommer de neste årene vil få konsekvenser 
for hvordan folk opplever og bruker byrommene. 
Finalebanen og Olav Kyrres plass på sykehuset er 
nyopprustede “ferdige” byrom som det vil være 
interessant å sammenligne med. Nederst på siden 
kan du se en oversikt over været i Trondheim den 
dagen studentene gjorde undersøkelsene.
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Torvet
Teknoaksen
Klæbuveien x Klostergata
Studentersamfundet
Klostergata x Mauritz Hansens gate
Peter Egges plass
Stasjonsplassen
Klæbuveien ved Handelshøyskolen
Jomfrugateallmenningen
Elgeseter gate x Magnus den godes gate
Leüthenhaven
Dronningen gates allmenning
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80 STUDENTER HAR UNDERSØKT 25 BYROM
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅ SITTE

LEKE GJØRE ANDRE TING
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Hele 40 000 fotgjengere og syklister var innom 

ikke nødvendigvis at det var 40 000 forskjellige 
mennesker her, fordi samme person kan passere 

går sannsynligvis inn eller ut denne inngangen 

De talte folk

Studentene har hver  me talt fot-
gjengere, syklister og “fotgjengere 
på hjul”. Tellingene har foregå   i 
fem minu  er hver hele  me. Så 
har de ganget opp antallet slik at 
det gir et inntrykk av hvor mange 
som beveger seg der i løpet av en 
 me. Når de  e blir lagt sammen 

ser vi hvor mange som beveger 
seg der i løpet av en hel dag.

De observerte folk

Se for deg at du trykker på pauseknappen i et byrom og 
teller alle som står, si  er, leker eller gjør andre  ng. Da 
får du et øyeblikksbilde av hvordan folk bruker byrommet. 
De  e har studentene gjort én gang i  men, og det gir oss et 
inntrykk av hvor mye byrommet bli brukt i løpet av en dag.

SLIK UNDERSØKTE STUDENTENE BYROMMENE
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Betraktninger fra byromstellerne

 

  

 

 

Ikke plaget Plaget Svært plaget

1  
Svært dårlig

10  
Svært godt 

Handel
Servering
Bolig
Kontor

Transport 
Opplevelse
Rekreasjon

Tilbakemeldinger fra besøkende i byrommet

41

Ja Nei

Mindre asfalt

Mer servering

Blomster

Trær

Grønnere
Færre måker

Kafeer

Farger

Hyggeligere

6,3

gate og Munkegata krysser hverandre. 

Byromstellerne syntes Torvet framsto som et trivelig 

værende. Trappene rundt statuen var en populær 

oppholde seg. Det kan gjøres med installasjoner 

kvadrantene. Byromstellerne tror folk ønsker å 
hele

De var der en hel dag

Studentene vi har samarbeidet 
med har vært i byrommet enten 
fra klokka 08-16 eller fra klokka 
16-22. De har se  , talt og hørt 
hvordan folk bruker byrommet. 
De har fulgt utviklingen utover 
dagen og få   et totalbilde av hva 
som foregår der de har vært. 
Studentene har skrevet li   om hva 
de har opplevd, og hva de tror kan 
gjøre byrommet enda bedre.

De snakket med folk

Mellom tellingene og observeringene har 
studentene ta   kontakt med folk i byrommene 
og s  lt de ulike spørsmål. De samme 
spørsmålene er s  lt  l folk i alle byrommene 
den samme dagen. De  e lar oss sammenligne 
byrommene.

De  e var tellerne 

Studentene som har gjort årets 
undersøkelser kommer fra tre ulike 
studieretninger ved NTNU.

Mellom klokka 08.00 og 16.00 var 
det arkitektstudenter på tredje 
året som gjorde undersøkelsene. 
Fra klokka 16.00  l 22.00 var 
det studenter som tok master i 
Eiendomsutvikling og forvaltning og 
studenter som tok master i Fysisk 
planlegging som talte, observerte 
og intervjuet folk.
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BESTE OMGIVELSER

BEST, MEST OG FLEST

MEST BARNEVENNLIG

Bakklandstorget
Når folk blir spurt om hvordan de liker omgivelsene 
rundt seg, er det de på Bakklandstorget som er mest 
posi  ve. I sni   ga de forbipasserende en poengsum 
på 8,7 av 10 mulige. Av forbedringsforslag var det 
mange som svarte “ingen  ng”, noe som tyder på 
at de  e området fungerer godt. En del ønsket at 
Bakklandet kunne bli li   grønnere og noen foreslo 
at parkeringsplassen kunne bli gjort om  l park. På 
de neste plassene fi nner vi Høgskoleparken vest for 
Gløshaugen og Finalebanen ved St. Olavs Hospital.

Hvilke byrom blir mest brukt, har fl est folk 
eller mest fornøyd publikum? Her får du en 
oppsummering av årets byromsundersøkelser.

Høgskoleparken (Vestskråningen)
De  e var det eneste byrommet hvor alle svarte 
ja på spørsmålet om de ville la   barn på seks år 
leke fri  . Det var i gjennomsni   all  d to barn 
som lekte i Høgskoleparken dagen vi undersøkte 
byrommene. Det var også en del barn som lekte 
på Hur  gbå  erminalen og på Torvet. Folk var mest 
posi  ve  l å la seksåringer leke fri   på Finalebanen, 
Peter Egges plass i  llegg  l andre deler av 
Høgskoleparken.Foto: Elisabeth Oldervik Dybdahl
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FLEST FOLK

FLEST SYKLISTER

MEST BRUKT

Studentersamfundet
Det var nesten 5 000 syklister som passerte 
byrommet foran Studentersamfundet. De  e 
gjør at det så vidt var fl ere syklister her enn på 
Bakklandstorget. Det var også mange som syklet 
gjennom Torvet.

Torvet
I løpet av registreringsdagen var det over 39 000 
mennesker som gikk eller syklet over Torvet. De  e 
er over dobbelt så mye som nummer to: Olav 
Kyrres plass på sykehuset. Bakklandstorget og 
Stundentersamfundet følger på plassene bak.

Ravnkloa
Det var fullt av folk på Ravnkloa dagen vi registrerte. 
Linjeforeningen  l Marin teknikk ved NTNU hadde 
opptaksprøve for alle nye studenter. I sni   befant 
det seg 70 mennesker på plassen denne dagen.
Torvet ville nok vært mest brukte byrom om ikke det 
ikke var for opptaksprøven, med 50 mennesker som 
stod, sa  , lekte eller gjorde andre  ng  l enhver  d. 
Bakklandstorget og Finalebanen ble også mye brukt.
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*Mangler tellinger klokka 12:00, og tallet vil derfor være noe mindre.
**Mangler tellinger klokka 15:00, og tallet vil derfor være noe mindre.
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Fotgjengere

Syklister

Trafi kktellingene forteller hvor mange personer 
som beveger seg gjennom byrommet enten  l fots 
eller på sykkel. I denne registreringen har vi en 
vid defi nisjon av fotgjengere; den inkluderer alle 
som beveger seg i ganghas  ghet (rundt 5 km/t). 
Det vil si folk på sparkesykkel, ski eller rulleskøyter, 
med barnevogn eller rullator, i rullestol eller som 
leier sykkelen sin. Vi beny  er oss av byen som 
fotgjengere: Uanse   om vi reiser med buss, bil eller 
tog så vil den siste etappen foregå  l fots. 

Det fi nnes allerede gode målinger for biltrafi kk og 
kollek  vtransport. Nå har vi også begynt å kartlegge 
fotgjengere og syklister.

Torvet er det byrommet med suverent mest 
trafi kk: I løpet av telledagen ble det registrert 

nesten 40 000 passeringer. Andre vik  ge kryss, 
som Bakklandstorget, Studentersamfundet og 
Stasjonsplassen har  l sammenligning fra 12 000  l 
15 000 passeringer i løpet av dagen.

Når en ser på hvert byrom for seg kan en oppdage 
hvordan ak  viteten preges av bygningene rundt. 
Olav Kyrres plass har svært mye ak  vitet på 
dag  d, men e  er normal arbeidsdag på sykehuset 
forsvinner nesten all ak  viteten. Peter Egges plass 
er motsa   - byrommet har lite ak  vitet på dagen, 
men mange fotgjengere e  er arbeids  d. Det kan ha 
sammenheng med at folkebiblioteket ligger her.

Du ulike byrommene er registrert noe ulikt, og for 
å kunne sammenligne rik  g bør en gå inn på hvert 
byromsark og se hvilke sni   som er talt.

TRAFIKK I ALLE BYROM
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*Dagen registreringene ble gjennomført var det opptaksprøve  l en linjeforening store deler av dagen.
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Oppholdsregistreringene viser oss hvor mye 
byrommene blir brukt. Torvet, som har mest 
trafi kk, har også fl este personer som oppholder 
seg. I sni   var det fem   personer som oppholdt 
seg på Torvet i løpet av septemberdagen vi gjorde 
registreringene. Det var 20 personer som sa   
på Torvet i gjennomsni  , men likevel ønsket folk 
seg fl ere si  eplasser. Mest sannsynlig har Torvet 
potensial for enda mer opphold og bruk om det blir 
 lre  elagt for det. 

Oppholdsak  vitetene er delt inn i fi re kategorier: 
Si  e, stå, annet og lek. Annet er samlebetegnelse 
på opphold som fysisk ak  vitet, folk som kjøper 
eller selger noe eller det kan være studenter som 
har opptak  l linjeforeningen (slik situasjonen var på 
Ravnkloa på registreringsdagen).

42 %

33 %

23 %

2 %
OPPHOLD I ALLE BYROM

Hvis vi ser på et gjennomsni   for dagen vi 
registrerte så var det 86 personer som  l enhver  d 
sa   i byrommene vi undersøkte. 60 personer sto, 
110 personer gjorde andre  ng, og bare seks barn 
lekte. Om vi ser bort fra linjeforeningsopptaket på 
Ravnkloa er det 92 personer som gjorde andre  ng.
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Høgskoleparken (Vestskråningen)
Høgskoleparken (Hesthagen)

Finalebanen
Peter Egges plass

Teknoaksen
Cicignons plass

Torvet
Ravnkloa

Hur  gbå  erminalen
Elgeseter park

Jomfrugateallmenningen
Olav Kyrres plass
Bakklandstorget

Kongens gates allmenning
Krigsseilerplassen

TMV-odden
Sandgata

Stasjonsplassen
Klæbuveien x Klostergata

Leüthenhaven
Klæbuveien ved Handelshøyskolen

Studentersamfundet
Klostergata x Mauritz Hansens vei

Elgeseter gate x Magnus den godes gate
Dronningens gates allmenning

Ville du la   barn på seks 
år leke fri   her?

Ja Nei

LEK I ALLE BYROM
Vi s  lte spørsmålet “Ville du la   barn på seks år leke 
fri   her?” i alle byrommene som vi registrerte. I fem 
av byrommene var det ingen av de spurte som ville 
la   barn leke fri  . Disse har  l felles at de har mye 
biltrafi kk, mens stedene hvor mange ville la   barn 
leke fri   er steder som ligger skjermet fra trafi kken, 
som Høgskoleparken, Finalebanen og Peter Egges 
plass. Disse stedene er også der hvor vi observerte 
fl est lekende barn.
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Leüthenhaven

Dronningens gates allmenning

Elgeseter gate x Magnus den godes gate

Hur  gbå  erminalen

Jomfrugateallmenningen

Klæbuveien ved Handelshøyskolen

Stasjonsplassen

Peter Egges plass

Klostergata x Mauritz Hansens gate

Studentersamfundet

Klæbuveien x Klostergata

Teknoaksen

Torvet

Ravnkloa

Cicignons plass

Sandgata

TMV-odden

Krigsseilerplassen

Kongens gates allmenning

Høgskoleparken (Hesthagen)

Elgeseter park

Olav Kyrres plass

Finalebanen
Høgskoleparken (Vestskråningen)

Bakklandstorget

Er du plaget av støy her du 
står nå?

Ikke plaget Li   plaget

Plaget Svært plaget

STØY I ALLE BYROM
Folk sier de plages av støy langs trafi kkerte gater og 
kryss i undersøkelsen. Byrommene ved Elgeseter 
gate, Fjordgata og Klostergata dominerer bunnen 
av lista. Byrom som folk bruker  l opphold, slik som 
Torvet, Finalebanen og TMV-odden, er også steder 
hvor de ikke plages av støy.



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?
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1 BAKKLANDSTORGET

Bakklandstorget er Trondheims best likte byrom, 
med god margin!

På Bakklandet ble 45 personer intervjuet, og i 
sni   ga de omgivelsene en poengsum på 8,7 av 10 
mulige. Når folk i gata ble spurt om hva som kunne 
bli bedre, svarte en stor andel “ingen  ng”. Det var 
mange som oppholdt seg på Bakklandet, og det 
var et av de travleste kryssene i Trondheim denne 
dagen. Selv om byrommet gikk  l topps, mente 
folk som ble intervjuet på Bakklandet at det kunne 
vært grønnere. Det var også noen av de spurte som 
plagdes av støy, og bare en  erdedel så på de  e 
som et sted hvor barn kan leke fri  .



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

Handel
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Bolig
Kontor

Transport 
Opplevelse
Rekreasjon
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Lekeplass

Strand

Kafeer Kollek  vtransport

La det være som før

Noe langs elva

Park med ak  viteter

Fotballpub

Utested

Bakklandstorget har en sentral plassering midt 
mellom Midtbyen, Gløshaugen og Solsiden. 
Store folkemengder brukte derfor krysset som 
gjennomfartsåre, men rundt lunsj  der var det mye 
ak  vitet også på serveringsstedene. 

De fl este besøkende sa de trivdes godt i 
omgivelsene på Bakklandstorget, særlig på grunn 
av den ”  lfeldige” bygningsstrukturen. Noen 
besøkende klagde imidler  d på underlaget for 
syklister og at de  e brytes opp med brostein. 
Mange valgte å gå i sykkelveien, fordi den hadde et 
mer homogent underlag enn fortauet. Folk sa også 
at de savnet kontakt med Nidelva og at den store 

ubebygde plassen ved siden av kunne bli   brukt  l 
noe bedre enn bilparkering.

En in  m og historisk atmosfære ble oppgi   som 
årsak  l at besøkende sa de likte Bakklandstorget. 
Studentene mener at byrommet kunne bli   bedre 
om man gjorde parkeringsplassen om  l en park. 
Det ble også e  erlyst fl ere si  eplasser.

Ifølge studentene var det to feilkilder som er verdt 
å nevne. Det var veldig fi nt vær, ulikt en vanlig dag 
i Trondheim, og det var linjeforeningsopptak med 
mange studenter. Det ga stort utslag på ak  vitet den 
ene  men.



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?
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2 HØGSKOLEPARKEN (VESTSKRÅNINGEN)
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Høgskoleparkens vestskråning er byrommet hvor 
fl est barn leker.

Denne delen av Høgskoleparken var det eneste 
stedet i byen hvor alle besøkende svarte at de 
ville la   barn på seks år leke fri  . Parken var også 
det byrommet hvor det ble registrert mest lek 
på registreringsdagen. Omtrent en  erdedel av 
fotgjengerne fulgte s  en som ligger halvveis oppe 
i skråningen. Høgskoleparken er et s  lle område 
med mye grønt. Besøkende opplevde parken som 
et sted for rekreasjon. Noen av de 16 som ble 
intervjuet mente at stedet var perfekt og bra som 
det var, mens andre mente parken manglet benker.

Tidene mellom 16:00 og 22:00 ble ikke telt. Det påvirker også totaltallet.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

Handel
Servering
Bolig
Kontor

Transport 
Opplevelse
Rekreasjon
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Benker
Volleyballbane

Lekeplass

Det er perfekt
Grillplass

Bord

Søppelkasse

Kaff eservering
Liker det som det er 

Toale  

Høgskoleparken omkranser Gløshaugen-platået. Det 
er et le    lgjengelig byrom på grunn av nærheten 
 l gang- og sykkels  er, bilveier og bussholdeplasser. 

Området er imidler  d enklere å nå fra Klæbuveien 
enn fra Gløshaugen. Det er ikke lagt opp  l at 
folk skal gå gjennom parken, men det har likevel 
oppstår   en del naturlige s  er som et resultat av at 
folk velger de samme snarveiene. 

Besøkende opplevde byrommet som åpent, 
sentralt og trygt. Det var en gruppe barnehagebarn 
som lekte fri   i parken en  mes  d mens 
barnehageansa  e sto avslappet og passet på. 
Av de som ble intervjuet var det få som hadde noe 

nega  vt å si om Høgskoleparken. Få var plaget av 
støy, selv om Elgeseter gate ligger i nærheten.

Byromstellerne synes parken er et fi nt møtested 
på grunn av at den ligger så sentralt. Det er fi ne 
muligheter for fysisk ak  vitet, men det aller beste 
er kanskje at man kan ta en pause fra hverdagens 
u  ordringer i rolige omgivelser. Et forslag  l 
forbedring var at belysning langs s  ene kunne gjort 
det bedre å ferdes her på kvelds  d.



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅ SITTE

LEKE GJØRE ANDRE TING

0
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

TOTALT HVER DAG: TIME FOR TIME

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

18

2 6

1 8

250

500

750

1000

2380

160

550

3 FINALEBANEN

Finalebanen er et av de mest brukte byrommene,  
 l tross for lite gjennomgangstrafi kk.

Registreringene viser at ak  viteten på Finalebanen 
startet ved lunsj  der, da 19 personer sa   rundt i 
parken, og så lenge registreringene pågikk. Rundt 
klokka 18.00 var det seks barn som lekte. En  me 
senere var det tre    personer i ak  vitet. Parken 
ble brukt av folk i alle aldersgrupper, selv om unge 
voksne var i klart overtall. Av de 62 spurte var de 
aller fl este godt fornøyde. Ulikt fra besøkende i 
resten av byrommene, er verken grønt eller benker 
nevnt som forbedringsforslag, men e  er klokka ni 
e  erlyste noen belysning.

På Finalebanen er alle som går inn på plassen registrert.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
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10 
Svært godt 
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Bolig
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Opplevelse
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Mulighet  l å fylle vann

Kunne justere ringene på treningsapparateneStålstenger som ikke bøyes

Nei
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Finalebanen ligger  lgjengelig og sentralt plassert, 
mellom Elgeseter gate og St. Olavs Hospital. Den 
store, fl ate parken er oversiktlig og bilfri, med 
tydelige innganger og avgrensninger. Stedet 
hadde også en veldig god atmosfære som virket 
appellerende på folk. Man kan fi nt se  e seg ned her 
alene uten å føle at det er ubehagelig. Byrommet 
har sam  dig et mangfoldig utvalg av  lbud og er 
godt  lre  elagt for ulike typer rekreasjon. 

Byromstellerne observerte at folk sa  e seg ned, 
spiste lunsj, lu  et hunden og tok en røykepause i 
løpet av registeringsdagen. Plassen ble brukt både 
av grupper og enkeltmennesker i alle aldre. Alle fant 

noe å ta seg  l – enten å spille sandvolleyball, skate, 
lese bok, gå tur og leke på lekeapparatene. Klokka 
14.00 var det 18 personer som brukte parken; fem 
trente,   sa   og tre lekte.”

Folk fl est virket svært fornøyde med plassen 
og  lbudene som fi nnes her. Stedet har mange 
fasiliteter og mange av de byromstellerne mø  e 
hadde et kjært forhold  l plassen, og hadde lite 
nega  vt å si om den. Det eneste savnet var en 
minigol  ane og båndtvang på hunder. De aller 
fl este ville la   et barn under seks år leke fri   her. 
På tross av nærheten  l Elgeseter gate, var ikke folk 
plaget med trafi kkstøy.
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4 OLAV KYRRES PLASS

143901750

Olav Kyrres plass er et av byens beste og mest 
brukte byrom – og det ligger midt i hjertet av byens 
sykehusdri  .

Ak  viteten på plassen ser ut  l å følge arbeids  den. 
Antall fotgjengere faller stort e  er klokka fi re. Rundt 
lunsj  der var det hele 87 mennesker som sa   på 
plassen sam  dig. Ingen byrom i Trondheim ble brukt 
mer på et enkel   dspunkt registeringsdagen. Av 
de 63 som ble intervjuet brukte nesten halvparten 
plassen hver dag, mens den andre halvparten 
var der sjeldent. Intervjuene representerer både 
arbeidende, studerende og besøkende på St. Olavs 
Hospital.

6 13

0 X



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget
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Olav Kyrres plass ligger midt i området på St. 
Olavs Hospital. Sykehusområdet virker svært godt 
planlagt, og plassen tjener formålet si   godt. Ut i 
fra den  den byromstellerne brukte her, opplevde 
de ikke at stedet har behov for noe som krever 
omfa  ende endringer. 

Svært mange av de som ble intervjuet var fornøyde 
og trivdes med å være i byrommet. De fl este likte 
å si  e ute i kan  na, som ligger et lite stykke unna 
bilveien. Mange ønsket at det skulle være enda 
grønnere på området og at det kunne vært bedre 
skjerming mot bilveien. Flere nevnte at de synes 
sykehuset har bli   mye bedre enn det var  dligere. 

Nå er det et a  rak  vt område og mange syntes 
det var bra at man kan gå gjennom sykehuset, over 
Nidelva og  l Byåsen.

Byromstellerne opplevde Olav Kyrres plass som et 
trivelig sted å oppholde seg. Det nega  ve var at det 
var mye støy på plassen, både fra sivil trafi kk, og 
fra utrykningskjøretøy og helikoptre. Folk så ut  l 
å trekke lengst mulig unna veien. Byromstellerne 
mener det kunne vært hensiktsmessig å redusere 
fartsgrensen på området. De mente også det burde 
vært fl ere sykkelparkeringsplasser, e  ersom de 
registrerte at mange låste syklene sine rundt trær i 
området. 
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Elgeseter park bærer preg av å ligge ved 
trafi kkbelastede Elgeseter gate. 

Et fl ertall av de 22 intervjuobjektene ville ikke la   
barn på seks år leke fri   her. Mange var også li   
plaget av støyen fra Elgeseter gate. Det var rela  vt 
lite ak  vitet i området på registreringsdagen: Kun 
én person sa   i parken i sni  . Det kom inn mange 
forskjellige forslag  l forbedringer. Studentene som 
gjorde registreringene fortalte at Elgeseter gate 
har stor påvirkning på hvordan parken oppfa  es av 
forbipasserende.

Tidene mellom 16:00 og 22:00 ble ikke talt. Det påvirker også totaltallet.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget
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Livlige omgivelser
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Elgeseter park er en transportsåre for gående og 
syklende, og et fi nt avbrekk fra den travle Elgeseter 
gate som ligger re   ved. 

Intervjuobjektene var enige om at omgivelsene var 
a  rak  ve, og fortalte at de bevisst hadde valgt å gå 
gjennom parken i stedet for langs veien. Ved første 
øyekast ser parken lite brukt ut, men den er vik  g s   
i folks hverdag. Over halvparten av de spurte sa at 
de brukte s  en hver dag. Flere av intervjuobjektene 
sa at de ikke så noen mangler ved parken, og ga 
omgivelsene høy ra  ng. Både byromstellerne og de 
spurte var enige om at de  e byrommet er bra som 
det er, og at s  en er den vik  ste funksjonen.

Det kom imidler  d fl ere forslag om enkle  ltak 
 l hvordan man kan få parken  l å bli mer 

brukt, for eksempel isbil, lekeplass eller toale  . 
Byromstellerne s  lte spørsmålstegn ved om de  e vil 
føre  l en livligere park, e  ersom omgivelsene rundt 
har lite ak  vitet. 

Flere kom med forslag om støyskjerming mot 
Elgeseter gate. Mange var skep  ske  l å la barn leke 
der alene. Byromstellerne mente at, dersom man 
skal tenke langsik  g, må man gjøre noen grep med 
Elgeseter gate. Studentene foreslo å introdusere 
fl ere funksjoner, som servering, næring og kontor, 
for å ak  visere området.
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Tidene mellom 08:00 og 16:00 ble ikke telt. Det påvirker også totaltallet.

Høgskoleparken har større potensial enn bruken 
 lsier.

De fl este som passerte denne delen av 
Høgskoleparken i løpet av registeringsdagen sa de 
ville la barn leke fri   her. Folk var li   mer plaget 
av støy her enn i Elgeseter park, men også de  e 
er et av de s  lleste byrommene denne dagen i 
september. Det er veldig få som beveger seg opp 
s  ene med barnevogn, i rullestol og på skateboard, 
men det er en del som sykler opp og ned gjennom 
de  e parkområdet. I denne delen av parken 
e  erlyste besøkende fl ere benker. Alle de 28 spurte 
ønsket fl ere muligheter for å oppholde seg der.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?
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Byromstellerne registrerte den delen 
av Høgskoleparken som ligger mellom 
parkeringsplassen i Hestehagen og Gløshaugen-
platået. Parkområdet har kanskje Trondheim beste 
solforhold.

Intervjuobjektene var svært glad i parkområdet ved 
Hesthagen, men - ifølge byromstellerne - en noe 
svak  lre  elegging for rekreasjonsak  viteter gjør 
imidler  d at parken i stor grad blir brukt som en 
transportetappe  l og fra NTNU Gløshaugen. 
Byromstellerne skriver at folk brukte parken fl i   g 
 l rekreasjon i fi nvær, men de tror den brukes 

mindre når været er dårlig. De mente at dårlig fysisk 

og visuell sammenheng med NTNU Gløshaugen 
og Handelshøyskolen gjør at parken føles noe 
u  lgjengelig. De mente også at det er avgjørende 
å oppre  holde området som en del av byen 
innbyggerne liker. De  e området av Høgskoleparken 
er ifølge byromstellerne per dags dato mindre i bruk 
enn hva potensialet  lsier.
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7 KONGENS GATES ALLMENNING
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Mellom klokka 12:00 og 13:00 ble det ikke telt. Det påvirker også totaltallet.

TIME FOR TIME

Syklister

Fotgjengere

Kongens gate har mye opphold og lite gjennomfart.

Rundt tusen mennesker passerte Kongens gates 
allmenning registeringsdagen. Byromstellerne 
opplevde at det var mange turister som besøkte 
allmenningen. Den nye piren ble spesielt mye 
brukt  l å ta bilder av bryggene og Nidelva. Over 
en tredjedel av de 58 som ble intervjuet ønsket seg 
fl ere si  eplasser. Mange ønsket seg også mer grønt. 
Tellingene viste at det var lite ak  vitet i området 
mellom klokka 18.00 og 20.00. Det kan være  lfeldig 
e  ersom tellingene ble gjort i løpet av en kort 
periode på fem minu  er.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

Handel
Servering
Bolig
Kontor

Transport 
Opplevelse
Rekreasjon

Tilbakemeldinger fra besøkende i byrommet

27

Ja Nei

Si  eplasser
GrøntGjerde for barn

Mindre trafi kk

UteserveringBord

For mye grus

Penere fasade i nord
Promenade langs elva

Engelske infoplansjer

Mer informasjon om historien
Iskiosk

Lekesta  v

Fontene

Flere kafeer

Ingen  ng
Brygge

Mer barnevennlig

Park

7,8

Kongens gates allmenning ligger i et ganske rolig 
område mellom vollen i Kjøpmannsgata, bryggene 
og Nidelva. Besøkende blir derfor lite sjenert av 
trafi kkstøy. Nærheten  l Nidelva gir en slags ro 
 l plassen. Byrommet gir en fi n mulighet  l å se 

Nidelva og bryggerekka. 

Byromstellerne registrerte at mange turister 
beny  et seg av området, og fl ere tok bilder fra piren 
som s  kker ut i Nidelva. Det var en del som brukte 
byrommet  l pauser, og som oppholdt seg der i 
15-20 minu  er. Studentene tror det var mange som 
oppholdt seg her på grunn av det fi ne været.

Intervjuobjektene sa at gode solforhold var en 
vik  g faktor for at de oppholdt seg på plassen. 
Det var noen benker på området som man kunne 
bruke  l å spise lunsj eller oppholde seg ved, men 
mange nevnte at det skulle vært fl ere si  eplasser på 
området. 

Byromstellerne mente at en forbedringsmulighet for 
Kongens gates allmenning er å  lføre fl ere benker, 
spesielt  l midten av plassen. Byromstellerne så 
også for seg et parkområde med muligheter for at 
barn kan u  olde seg. De  e vil gjøre at byrommet 
har  lbud for en større målgruppe, mente 
studentene.



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?
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Mange passerte Krigsseilerplassen på 
registreringsdagen, men få oppholdt seg der.

Plassen har det trafi kkerte krysset Kjøpmannsgata/
Fjordgata som nærmeste nabo, og ligger adskilt fra 
den naturlige ferdselsen med gjerder og bygninger. 
De  e kan kanskje forklare at det ikke var mer 
opphold på plassen. Det var kun voksne som brukte 
Krigsseilerplassen  l opphold. Ak  viteten på plassen 
var jevn hele dagen. De 39 som ble intervjuet 
ønsket seg mer park, si  emuligheter og at plassen 
blir mer barnevennlig. Studentene som gjorde 
registreringene sier at kontakten med vannet og 
båtene var en klar kvalitet ved plassen. 



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

Handel
Servering
Bolig
Kontor

Transport 
Opplevelse
Rekreasjon

Tilbakemeldinger fra besøkende i byrommet
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Krigsseilerplassen ligger mellom Kjøpmannsgata/
Bra  ørbrua og Nidelva. Kontakten med vannet 
og båtene gir en klar kvalitet  l stedet, mente 
byromstellerne.

Studentene her opplevde regstreringsdagen som 
kald, men solfylt. De som sa  e seg på plassen fant 
seg en plass i solen. Det var derfor noen benker som 
ikke brukt i det hele ta  , mens andre områder som 
ikke var laget som si  eplass, ble brukt  l ne  opp 
det. Mange hundeeiere oppsøkte den sentrale 
gressplenen for den daglige lu  eturen, mens 
turistene oppsøkte vannet.

Folk var lite plaget av støy fra trafi kken, og 
studentene tror det skyldes det gamle bygget som 
huser Sjøfartsmuseet. De mente også at biltrafi kken 
kan være med på å gjøre at fl ere sa de ikke ville la 
barn løpe fri   på området. Mange ønsket seg fl ere 
si  eplasser – og kommenterte at de burde være 
plassert der det var sollys.

Byromstellerne skriver at e  ersom hundeeiere 
bruker byrommet mye, kan det være verdt å vurdere 
enkle  ltak som søppeldunker  l hundebæsj. Noen 
av de byromstellerne pratet med ønsket fl ere 
opplevelseselementer på plassen.
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Hur  bå  erminalen er et s  lle område med utsikt 
mot Trondheims  orden.

Hur  gbå  erminalen skiller seg fra de andre 
byrommene ved at hur  gbåten og cruiseskip legger 
 l kai her, og mange mennesker går herfra i store 

puljer. Det kan gi et skjevt bilde på det fak  ske 
antallet mennesker som går der når det kun er talt 
trafi kanter fem minu  er hver  me.

Hur  gbå  erminalen har en del ak  vitet og er, 
sammen med Høgskoleparken, det stedet i byen 
med mest lek. Det var kun fem personer som svarte 
på intervjuer i de  e byrommet.

590
170

X XX XX XX

E  er klokka 15:00 ble det ikke talt. Det påvirker også totaltallet.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

Handel
Servering
Bolig
Kontor

Transport 
Opplevelse
Rekreasjon

Tilbakemeldinger fra besøkende i byrommet
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Hur  gbå  erminalen ligger i havna og er et 
trafi kknutepunkt for ulike reisende. Den brede 
sykkelveien med to felter frakter mennesker  l 
og fra jobb. Hur  gbå  erminalen sørger for at 
mennesker kan s  ge av og på båten gjennom hele 
dagen. Cruiseskipene legger  l kai like ved, og 
 lfører store mengder turister som guides inn  l 

sentrum. 

Hur  gbå  erminalen byr på si  eplasser innendørs, 
men disse opplevde studentene at hovedsakelig 
er ment for de reisende. De sier at ved surt vær, 
som det o  e er i Trondheim, er det ingen steder for 
besøkende å varme seg innendørs. To eldre kvinner 

som byromstellerne snakket med ønsket seg en 
slik mulighet, gjerne en paviljong med utsikt og 
serveringsmulighet. Ifølge studentene skaper Simens 
isbar god stemning med fl øteis og Elvis Presley på 
anlegget, men forretningen er sesong- og værbasert. 
Bra  ørkaia er asfaltert, og det er generelt lite grønt 
i området. En liten gressplen, fl ere trær og blomster 
var ønsket av alle intervjuobjektene. 

Førsteetasjen i de nye kontorbyggene er lukket 
og kun  lgjengelig for ansa  e med nøkkelkort. 
Det bidrar ikke  l et spennende gateliv, mener 
byromstellerne.

Det er ikke registrert områdebeskrivelse i de  e byrommet
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Mellom klokka 08:00 og 16:00 ble det ikke telt. Det påvirker også totaltallet.

TMV-odden ligger langt fra biltrafi kk og støy, men 
besøkende opplever likevel ikke plassen som et 
sted man lar barn leke fri  .

Byrommet ligger med utsikt  l kanalen, har mye 
folkeliv og mange spisesteder i nærheten. Likevel 
når ikke byrommet helt opp på best likte-lista. 
Mange av de 46 som ble intervjuet ønsket seg fl ere 
si  eplasser. Det er bygget en trapp det går an å si  e 
på, men den fungerer kanskje ikke for alle, undret 
byromstellerne. Noen ønsket også å kunne se  e seg 
ned i byrommet uten å kjøpe noe.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

Handel
Servering
Bolig
Kontor

Transport 
Opplevelse
Rekreasjon
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Sykkelfeltet på broa er på feil side
Flere billige barer

Billig fast-food
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TMV-odden ligger mellom gang- og sykkelbroa 
Ver  sbroa, og serveringsstedene på Nedre 
Elvehavn.

Byrommet var på registreringsdagen for det meste 
preget av transport fra fotgjengere og syklister. Det 
var ikke mange som sto eller sa   i byrommet. De  e 
 l tross for at det er en del fi ne muligheter  l å si  e.

Intervjuobjektene mente TMV-odden bar preg av 
å ligge omringet av uteservering og restauranter. 
Byromstellerne kommenterte at byrommet for 
såvidt er koselig og greit  l rekreasjon. 

Når klokka nærmet seg ni ble det både mørkt og 
kaldt. Studentene mente derfor det kunne være 
lurt å få  l bedre belysning på plassen. Studentene 
registrerte TMV-odden mellom klokka 16.00-22.00 
på registreringsdagen.



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?
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Sandgata er et av områdene i Midtbyen med 
færrest fotgjengere, men likevel er det en del som 
oppholder seg her. 

Området har utsikt  l kanalen og jernbanebroene. 
Folk i gata kommenterte at trafi kken og bilveien var 
det største hinderet for at området skulle oppleves 
som a  rak  vt. De fl este av de 19 spurte syntes 
byrommet var preget av transport. Studentene så 
potensial i kanalen og kontakten med vannet, og 
foreslo å utny  e den ressursen sterkere. 

Mellom klokka 16:00 og 22:00 ble det ikke telt. Det påvirker også totaltallet.

670
340



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

Handel
Servering
Bolig
Kontor

Transport 
Opplevelse
Rekreasjon
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Sandgata ligger like ved kanalen, og byromstellerne 
mente byrommets vik  gste kvalitet er nærheten  l 
vannet. 

Byromstellerne registrerte at Sandgata først 
og fremst fungerte som en gjennomgangsåre. 
Byrommet er ikke et sted mennesker oppholder seg. 
De  e  l tross for at om området er  lre  elagt med 
si  eplasser mellom kaia og parken i vest. Det ble 
tydelig for studentene at byrommet var mest brukt 
 l å gå gjennom. De mener byrommet fungerer slik 

det gjør fordi det ligger i skjæringspunktet mellom 
en trafi kkert vei, toglinja og vannet. Byrommet har 
heller ingen direkte  lknytning  l boligområdet. 

Skansen bro har en dominerende rolle. De 
byromstellerne snakket med hadde ingen særlig 
 lknytning  l plassen, og hadde få direkte meninger 

om byrommet. 

Byromstellerne mener at det største potensialet 
for Sandgata er å kny  e seg  l vannet i større grad. 
Et enkelt  ltak kan være å kny  e parken og vannet 
mer mot boligområdet gjennom å skape en slags 
strandpromenade uten biltrafi kk. Studentene synes 
det var synd at så mange bor like ved  orden, men 
at avstanden likevel oppleves veldig stor.



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?
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Folk liker Cicignons plass godt, men de vil ha fl ere 
benker her.

Få oppholdt seg på Cicignons plass i løpet av 
registreringsdagen, men det var noe ak  vitet 
her rundt lunsjs  der og på kvelds  d. Omtrent 
halvparten av de 30 spurte ville la   et barn leke 
fri   her, mens ingen var plaget av støy. De fl este 
mente servering preget området rundt Cicignons 
plass, og at de forbandt området med rekreasjon. 
Totaltallet trafi kanter på Cicignons plass er regnet ut 
fra tellesni  et med mest ak  vitet. Det reelle tallet i 
løpet av en dag er sannsynligvis enda li   høyere. 

Klokka 12:00 ble det ikke gjort registreringer. Det påvirker også totaltallet.

1600
350



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 
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Bolig
Kontor

Transport 
Opplevelse
Rekreasjon
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Cicignons plass ligger mellom Krambugata og 
Kjøpmannsgata i Midtbyen. Byrommet fungerer i 
hovedsak som en gjennomgangsåre. Byromstellerne 
opplevde delen nærmest Kjøpmannsgata som 
åpen og solfylt, og registrerte at fl ere  lbrakte 
lunsjpausen sin her. 

Plassen var mindre folksom enn mange andre av 
Midtbyens byrom, og besøkende karakteriserte 
stedet som et rekreasjonsområde.

Mange av de besøkende fortalte at de likte 
byrommet ganske godt, men fl ere syntes det svære 
plankegjerdet ved siden av vannspeilet var veldig 

stygt. Mange kommenterte også at det burde 
vært fl ere benker og si  eplasser med ryggstø  e 
der. Byromstellerne registerte at si  ekanten ved 
vannspeilet ikke var særlig i bruk. Den ansa  e på 
hotellet ønsket å få  llatelse for å holde mindre 
konserter, uts  llinger og kultur  lbud på plassen.

Byromstellerne var i utgangspunktet inns  lt på 
at Cicignons plass var et upopulært byrom, men 
utover dagen fi kk de stadig mer sansen for det. 
Studentene mente imidler  d vannspeilet og platået 
er overdimensjonert, og at det fører  l at plassen 
deles opp i to smale gangfelt.



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?
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Ravnkloa er et godt likt plassrom, men mange vil 
ha park her.

Ak  viteten på Ravnkloa refl ekterer at det var 
opptaksprøve for linjeforeningen  l Marin 
teknikk-studentene ved NTNU registeringsdagen. 
Byromstellerne skriver at det både var mange 
skuelystne og studenter i Ravnkloa denne dagen.  
Oppholdsregistreringene ble kun gjort fra klokka 
08.00  l 16.00, sam  dig med linjeforeningsopptaket. 
Flere av de 17 personene som svarte på spørsmål 
i byrommet, var svært plaget av støy. Kun et 
mindretall ville la   barn leke fri   her. 



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget
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10 
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Opplevelse
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Ravnkloa ligger i enden av Munkegata, like ved 
kanalen.

E  ersom det var opptaksprøve  l en linjeforening 
denne dagen var mange av de byromstellerne 
snakket med nysgjerrige på hva som skjedde. 
Benkene i Ravnkloa var sperret av på grunn av 
studentak  viteten, så mange av de byromstellerne 
snakket med kunne tenke seg fl ere si  eplasser og 
benker. Intervjuobjektene sa også at byrommet var 
preget av trafi kk, og ikke et sted man først og fremst 
ville tenkt seg å oppholde seg i.

På grunn av opptaksprøven var det en vond fi skelukt 

der en stund utover e  ermiddagen. Ved uteplassen 
Dreams var det sterk røyklukt på grunn av røyking 
av fi sk. Lukta kom ut i et stort rør på baksida. 
Studentene var usikre pår ikke sikkert at de  e var en 
grunn  l at passasjen ble lite brukt, men de mente 
det likevel reduserte kvaliteten snarveien.

Studentene mente biltrafi kken var en vik  g faktor 
for at det var så få barn som lekte i byrommet. 
Ravnkloa har beplantning, men av en eller annen 
grunn la ingen av byromstellerne merke  l det 
før e  er fl ere  mer. Det var som om trafi kk og 
mennesker trakk all oppmerksomheten i byrommet.
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Torvet har desidert fl est fotgjengere av de 
byrommene som er registrert. 

Hele 40 000 fotgjengere og syklister var innom 
Torvet i løpet av registreringsdagen. De  e betyr 
ikke nødvendigvis at det var 40 000 forskjellige 
mennesker her, fordi samme person kan passere 
over plassen fl ere ganger. Inngangen foran 
Trondheim Torg er det tellesni  et hvor det ble 
registrert fl est fotgjengere. Omtrent 17 000 
går sannsynligvis inn eller ut denne inngangen 
en vanlig dag i september. De fl este av de 65 
intervjuobjektene ønsket seg fl ere si  eplasser.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?
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Torvet ligger sentralt  l der hovedaksene Kongens 
gate og Munkegata krysser hverandre. 

Byromstellerne syntes Torvet framsto som et trivelig 
sted med mennesker som enten går forbi eller blir 
værende. Trappene rundt statuen var en populær 
si  eplass på registeringsdagen.

Flere av intervjuobjektene var spente på planene 
for oppgraderingen av Torvet og hvordan byrommet 
kommer  l å utvikle seg fremover. Byrommet får 
li   over middels bra score fra de besøkende, og 
studentene mente Torvet opplevdes som li   grå   og 
kjedelig denne septemberdagen i 2016. 

Byromstellerne foreslår å defi nere fl ere steder å 
oppholde seg. Det kan gjøres med installasjoner 
som er fl eksible, slik at de ikke kommer i veien for 
store arrangementer. Installasjonene kan gjøre at 
byrommet ikke framstår så stort og fremmed, men 
heller inviterende og trygt. Studentene vil imidler  d 
gjøre byrommet mer helhetlig. De foreslår derfor å 
 erne sporene av den  dligere rundkjøringen for å 

gjøre byrommet mindre preget av de oppstykkende 
kvadrantene. Byromstellerne tror folk ønsker å 
bruke hele byrommet. De sier også at Torvet kunne 
trengt mer vegetasjon og fi nere fasader.
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Det er folk som tar røykepause som bidrar mest  l 
liv i Teknoaksen, ifølge byromstellerne.

Teknoaksen brukes mest  l transport, og over 
halvparten som passerer denne plassen gjør det 
på sykkel. Den mest ak  ve  den er klokka 15.00 på 
e  ermiddagen. På plassen utenfor Teknobyen ble 
kun seks personer intervjuet i løpet av dagen, og 
de ønsket seg mer grønt. Intervjuobjektene mente 
byrommet var preget av transport, men de var ikke 
særlig plaget av støy. Omgivelsene fi kk over middels 
bra score. Det ble ikke gjort registreringer e  er 
klokka 16.00 denne dagen.

Klokka 12:00 og mellom 16:00 og 22:00 ble det ikke gjort registreringer. Det påvirker også totaltallet.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

Handel
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Bolig
Kontor

Transport 
Opplevelse
Rekreasjon

Tilbakemeldinger fra besøkende i byrommet
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Mer grøntareal
Mer opphold

Redusert trafi kk, spesielt fra Elgeseter
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Teknoaksen ligger like ved Elgeseter gate, 
og er en kobling mellom Høgskoleparken og 
Nidelvkorridoren. Teknoaksen fungerte primært som 
en transportåre på registreringsdagen. 

Byromstellerne opplevde byrommet som 
framkommelig for syklister og rela  vt trygt, men 
sykkelveien fungerte også som en barriere for 
gående som ønsket å krysse plassen. Studentene 
fi kk fl ere ganger  lrop om at de må  e passe seg av 
syklister som kom susende forbi.

Ifølge studentene skiller Elgeseter gate plassen 
fra resten av byen. Byromstellerne opplevde at 

den største gangtrafi kken skjedde i Klæbuveien. 
De opplevde Teknoaksen som et sted man ikke 
oppsøker med mindre man har et ærend der, eller 
skal forbi.

Området er  lre  elagt for opphold med møblering 
og beplantning. Plassen hadde vannspeil og 
solvegg, men ellers ikke spesielt opplevelsesrikt. 
Byromstellerne syntes det var rolig og behagelig 
å si  e her. Til tross for de  e var det, bortse   fra 
et par stykker som jevnlig tok røykepauser, kun 
én person som sa  e seg ned. Byromstellerne var 
overrasket over at ikke fl ere kontoransa  e kom ut 
for å ta en kaff e eller spise lunsj, på en såsolrik dag. 



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅ SITTE

LEKE GJØRE ANDRE TING

0
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

TOTALT HVER DAG: TIME FOR TIME

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

44

0 0

0 1

400

800

1200

1600

2170

140

1850

16 KLÆBUVEIEN X KLOSTERGATA

X XX XX X

82
0

12
00 1220

560 280
80

Mellom klokka 16:00 og 22:00 ble det ikke gjort registreringer. Det påvirker også totaltallet.

Støy og mye trafi kk preger krysset Klæbuveien og 
Klostergata, men stedet for likevel en ganske bra 
score fra besøkende.

Ved siden av krysset ligger det en grønn fl ekk, 
men den er ikke egnet  l opphold, ifølge dem som 
gjorde registreringene her. Forbipassrende sa de 
forbandt stedet med trafi kk, og beskrev det som et 
boligområde. Toppen for trafi kk var mellom klokka 
å  e og ni. Byromstellerne observerte ikke mye 
opphold, bortse   fra noen som trente. Nesten ingen 
av de 18 som ble intervjuet mente at barn kan leke 
fri   her, og en del var plaget av støy fra trafi kken.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget

1 
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10 
Svært godt 
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Opplevelse
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Ja Nei

Park
BenkHekk i stedet for gjerde

Kunst- og arkitekturfakultet
Helhetlig s  system

Ha noe i parken, slik som UKA-bua
Gjøre noe med s  eneSøppelkasse

5,9

Krysset mellom Klæbuveien og Klostergata 
ligger ved nordenden av Høgskoleparken. 
Registreringsområdet inkluderer et lite plenareal 
delt opp av to s  er som krysser hverandre. 
Byromstellerne bemerket av gressplenen tydelig 
er en transportetappe, og ikke et oppholdsareal, 
e  ersom det er tydelige opptråkkede s  er som 
skjærer over området. Studentene opplevde at 
det var vanskelig å oppholde seg komfortabelt i 
byrommet.

Folk fl est passerte kun gjennom området på 
registreringsdagen, og svarte at de ikke hadde tenkt 
 l å  lbringe  d her. Byromstellerne syntes det var 

veldig vanskelig å intervjue folk i området, e  ersom 
det virket som de hadde dårlig  d eller var på vei et 
sted. Flere ønsket seg park og benker her.

Byromstellerne kommenterte at gressfl ekken er 
omgi   av godt trafi kkerte veier på alle sider, og det 
bidro  l støy på tomta. De skriver at det verken er  
benker, søppelbø  er eller noe annet som  lsier at 
det skal være komfortabelt å  lbringe  d her. For 
at byrommet skal bli en populær plass må det få 
en helomvending, skriver studentene. De foreslår 
å etablere smalere s  er, si  eplasser og se  es opp 
noen søppelbø  er.
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Omtrent 15 000 myke trafi kanter passerer krysset 
ved Studentersamfundet i løpet av én dag, men det 
er nesten ingen som oppholder seg her.

Folk som sto eller sa   i busskurene er ikke ta   med 
registreringene. Det vanligste forbedrings  ltaket 
fra forbipasserende var “mindre trafi kk”. Godt over 
halvparten av de 23 spurte var plaget av støy, og 
ingen ville la   barn leke fri  . Mange foreslo  ltak 
som kan bedre trafi kksituasjonen, men også fl ere 
si  eplasser var en gjenganger blant forslagene  l 
forbedring.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?
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Det registrerte området inkluderer plassen foran 
Studentersamfundet, Eddaparken, krysset mellom 
Klostergata og Elgeseter gate, og krysset mellom 
Høgskolevegen og Elgeseter gate.

Byromstellerne mener plassen ved 
Studentersamfundet er bråkete,  vdis travel og 
uoversiktlig. De  e er ikke et sted folk oppholder seg 
over lang  d. Det er få mennesker som oppholder 
seg utenfor Studentersamfundet.

Studentene opplevde området som veldig vennlig 
for bilkjørende, men veldig uvennlig for gående og 
syklende. De observerte at fotgjengerovergangen 

der Klostergata krysser Elgeseter gate har så kort 
“grønn mann” at folk fl est hadde problemer med 
å komme seg over  dsnok. På grunn av lange 
avstander mellom fotgjengerovergangene, krysset 
folk veien der det ikke var fotgjengeroveranger. 

Byromstellerne foreslår fl ere si  eplasser, og å endre 
på skulpturen som skiller parken og folk som venter 
på bussen. De foreslår også å  erne to av feltene 
i Elgeseter gate for å gi større plass for gående og 
syklende. Studentene mener også at Samfundet 
burde gripe muligheten  l å oppgradere området 
foran den røde, ikoniske bygningen.
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Krysset mellom Klostergata, Mauritz Hansens 
gate og Ragnhilds gate blir ikke brukt  l opphold. 
Transport preger området aller mest. 

Forbipasserende var ikke plaget av støy på tross 
av trafi kken i området, men ingen ville la   et barn 
leke fri   her. Boliger preger området rundt krysset, 
og omgivelsene får middels bra score. Flere av 
de 14 intervjuobjektene mente park, benker og 
mindre trafi kk ville få   de  l å bruke byrommet 
mer. Studentene som talte trafi kanter og gjorde 
intervjuer lurer imidler  d på om det er greit at 
området er som det er.

Klokka 12:00 og mellom 16:00 og 22:00 ble det ikke gjort registreringer. Det påvirker også totaltallet.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?
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Veikrysset i Klostergata på Øya er omringet 
av mange boliger, en matvarebu  kk og en av 
avdelingene på St. Olavs Hospital. Mennesker i biler, 
på sykkel eller  l fots som skal komme seg fra A  l 
B preget byrommet på registeringsdagen. Noen 
stakk innom matvarebu  kken for å handle, særlig 
på e  ermiddagen. Joggere passerte krysset et par 
ganger, men ellers var det lite variert ak  vitet i løpet 
av dagen.

Mange av intervjuobjektene opplevde krysset som 
veldig uoversiktlig e  ersom veiene møtes i ganske 
spisse vinkler. Studentene var vitne  l fl ere farlige 
situasjoner i løpet av dagen der bilister eller syklister 

skulle krysse hverandres bane. 

Intervjuobjektene mente at området var mest 
preget av transport, og et sted man passerer og ikke 
har noe forhold  l. To beboere i området mente 
også at området i hovedsak var preget av transport. 
De s  lte likevel spørsmål om det var behov for 
endring når det fi nnes muligheter for ak  viteter 
og rekreasjon i kort avstand fra registreringsstedet. 
Byromstellerne mente at mindre bilbruk uanse   er 
ønskelig, selv om området er rela  vt rolig.

Det er ikke registrert områdebeskrivelse i de  e byrommet
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Peter Egges plass har mest ak  vitet på 
e  ermiddags  d.

Plassen er blandt de mest barnevennlige i byen 
ifølge denne undersøkelsen. Flertallet av de 41 
spurte ville la   barn leker fri   her og ingen er 
plaget av støy. Folk er likevel ikke så  lfredse med 
omgivelsene, og får middels score av de besøkende. 
De fl este forbandt området rundt med kontor. Flere 
var spente på hva som vil skje med utgravingene og 
nybygget på plassen. Flere foreslo å etablere en kafé 
i området.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?
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Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?
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Peter Egges plass mellom Søndre gate og 
Krambugata, i bakgården  l Trondheim 
folkebibliotek.

På registreringsdagen var det mange som mente 
mye om plassen, særlig de som brukte biblioteket. 
Flere mente det burde være fl ere ak  viteter for 
barn på plassen. Det ville gjøre at barnefamilier og 
barnehager får en grunn  l å stoppe opp og  lbringe 
mer  d også utenfor. Mange nevnte et behov for 
fl ere si  eplasser, særlig på de delene som ligger 
i sola. Flere nevnte også at det hadde vært fi nt 
med fl ere planter og trær på plassen. Noen mente 
fontene hadde gjort seg. Det fi nnes allerede en 

fontene på plassen, men den var det ingen som la 
merke  l. Kanskje ikke så rart da den var uten vann.

Byromstellerne mente en vik  g premiss i fram  da er 
nybygget som skal komme nord for plassen.  Noen 
besøkende var veldig skep  ske  l de  e nybygget, 
mens andre mente det ville gjøre plassen tydeligere 
defi nert og rammet inn. Byromstellerne tror 
innholdet i førsteetasjen i de  e bygget vil bestemme 
om det vil forbedre plassen. En annen faktor for å 
fylle plassen med mer liv er å etablere fl ere steder 
å si  e der besøkende kan nyte sola uten å må  e 
betale. De mener en fram  dig kafé derfor ikke bør få 
kontrollere alle si  eplassene utendørs.
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Stasjonsplassen får en av de laveste 
poengsummene for hvor godt folk liker 
omgivelsene,  l tross for utsikten mot kanalen og 
bryggene i Fjordgata. 

Det er en del som oppholder seg på plassen, noe 
som kan være naturlig for et knutepunktsområde. 
Mange av de 13 spurte er plaget av støy, og de 
færreste ville la   barn leke fri   her. Studentene som 
gjorde tellingene her kan fortelle at enkelte turister 
var usikre på hvordan de kom seg  l sentrum, og 
turte ikke forlate plassen av frykt for å miste toget 
om tre  mer. Turistene ønsket seg et oversiktskart 
over sentrum her.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?
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Stasjonsplassen ligger mellom Trondheim 
sentralstasjon, kanalen og to broer. Plassen er 
mange tog- og busspassasjerers, og cruiseturisters 
første møte med Trondheim, og er en vik  g 
velkomstarena for byen.

Byromstellerne opplevde at bilkjørende hadde 
hovedprioritet på registreringsdagen. Stedet foran 
togstasjonen framsto som rela  vt kao  sk og grå  . 
Det var kamp om si  eplassene, særlig de under tak. 

Byromstellerne mø  e en gruppe turister som 
skulle videre med tog om tre  mer, men som 
ikke våget å forlate stasjonen fordi de ikke viste 

hvor langt det var inn  l bykjernen. De fl este av 
intervjuobjektene opplevde ikke støy fra trafi kken 
som et stort problem. De færreste ønsket imidler  d 
å oppholde seg der over lengre  d, og ingen ønsket 
å la seksåringen leke fri  . Årsaken  l de  e var nok 
trafi kken og kanalen som ligger like ved.

Studentene foreslår å lage et oversiktskart på de  e 
vik  ge knutepunktet, som kan informere turistene 
og vise vei inn  l Midtbyen og Solsiden. Det bør også 
komme mer beplantning og fl ere si  eplasser. Det et 
stort og udefi nerbart område ved foten av trappa, 
som er et godt utgangspunkt for å skape et hyggelig 
sted med utsikt mot kanalen og bryggene.
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Klæbuveien er et sted med mange mennesker, men 
fungerer i dag kun som en transportåre.

60 prosent av de som passerte området var 
fotgjengere, mens 27 prosent var syklister. 
Byromstellerne registrerte også forbikjørende biler, 
og andelen var 13 prosent. Det var noen som sto 
utenfor Handelshøyskolen i løpet dagen, men såpass 
sjeldent at gjennomsni  et fortsa   var null. Rundt 
hjørnet i nord stod det i sni   64 sykler parkert, og én 
bil. Ingen av de elleve personene som ble intervjuet 
utenfor NTNU Handelshøyskolen i Klæbuveien 
mente området var egnet for barn. 

Klokka 12:00 og mellom 16:00 og 22:00 ble det ikke gjort registreringer. Det påvirker også totaltallet.
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Klæbuveien ligger mellom Høgskoleparken og 
Elgeseter gate. Gatesni  et som ble registrert, ligger 
ved Handelshøyskolen. 

På grunn av mye trafi kk i Elgeseter valgte myke 
trafi kanter å gå i Klæbuveien i stedet. De som var 
der, var der stort se   på grunn av Rema 1000 eller 
Handelshøyskolen. Når de var ferdige dro de videre 
igjen. Her var det uanse   få steder å oppholde seg.
Byromstellerne opplevde de  e som et sted hvor det 
er mye transport, men i størst grad av fotgjengere 
og syklister. Til tross for lite plass  l biltransport 
dominerte bilen trafi kkbildet. Fortauene føltes 
smale, og studentene følte seg li   skvist mellom 

baksiden av et stort bygg og en parkeringsplass. 
Vareleveringen  l Rema 1000, som studentene 
mente fungerte dårlig, dominerte området. 
Området var preget av mye støy, både visuelt og 
lydmessig.

Byromstellerne mente man kunne gjøre området 
bedre ved å  lre  elegge for servering og kafé. 
Parkeringsplassen i Hestehagen kunne bli   brukt 
 l park- og rekreasjonsområde. De foreslår å teste 

ut ved å se  e ut strandstoler og ha midler  dig 
matservering på parkeringsplassen. Bygningene 
burde åpne opp mot gata og ha mer innbydende 
lokaler for næring på gateplan. 



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?
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Jomfrugateallmenningen får midt på treet-score av 
de få besøkende som var her registreringsdagen.

I løpet av dagen var det kun rundt 230 personer 
som gikk eller syklet inn på allmenningen. E  ersom 
registreringene er gjort i fem minu  er hver  me, 
og tallene er så lave, er usikkerheten stor, både når 
det gjelder trafi kk og opphold. Det var få som ikke 
var plaget av støy, men det var heller ikke noen som 
var svært plaget. Byromstellerne intervjuet elleve 
besøkende, og de ønsket seg fl ere benker, mer 
grønt, lekesta  v og bedre kobling mot kanalen.

Mellom klokka 16:00 og 22:00 ble det ikke gjort registreringer. Det påvirker også totaltallet.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget
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10 
Svært godt 
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Jomfrugateallmenningen ligger mellom bryggene, 
Fjordgata og kanalen. Byrommet fungerer for det 
meste som en gjennomfartsåre; et sted folk går eller 
sykler gjennom og forbi. Enkelte stopper opp på 
området for å ta seg en røyk eller prate i telefonen, 
men ellers er området uten særlig ak  vitet. 

Byromstellerne opplevde den rela  vt te  e trafi kken 
i Fjordgata noe forstyrrende. I  llegg bidro trafi kken 
 l at de fl este besøkende ikke anså de  e som et 

byrom man vil la barn leke fri   eller oppholde seg 
lenge for å hygge seg. De fl este intervjuobjektene 
ønsket seg fl ere benker og si  eplasser, gjerne vendt 
mot elva. 

U  ormingen av stedet i seg selv gir mange 
si  eplasser i form av trappetrinn, men gjennom en 
hel dag vil det all  d være noen, og  l  der store, 
områder av plassen som ligger i skygge. I kald 
høstsol og med trekken fra kanalen vil nok folk synes 
det er mer komfortabelt å se  e seg ned på noen 
lune si  eplasser i treverk. Studentene mener det 
er mye som ligger  l re  e for at de  e skal være et 
velfungerende byrom. De foreslår fl ere innbydende 
si  eplasser som inviterer både handleglade og 
forbipasserende  l rekreasjon og avslapping med 
utsikt over kanalen. På grunn av trafi kken må man 
likevel huske på at de  e området all  d vil være noe 
preget av støy.
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Krysset mellom Elgeseter gate og Magnus den 
godes gate er preget av transport og støy, og ingen 
ville la   barn leke fri   her.

I Elgeseter gate var det færre fotgjengere og syklister 
enn i Klæbuveien. Flertallet var plaget eller svært 
plaget av støy. Folk ga omgivelsene en poengsum 
på 4,9 av 10 mulige. I Elgeseter gate var det kun syv 
som svarte på spørsmål. Flere av dem e  erspurte 
fl ere bu  kker.

Mellom klokka 16:00 og 22:00 ble det ikke gjort registreringer. Det påvirker også totaltallet.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?

Ikke plaget Plaget Svært plagetLi   plaget
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Elgeseter gate er er hovedfartsåre ut av Midtbyen 
i sørgående retning. Krysset Elgeseter gate og 
Magnus den godes gate ligger sentralt på Elgeseter-
området. 

Studentene opplevde at trafi kken var dominerende 
i området på registreringsdagen. De færreste av de 
spurte ønsket å oppholde seg der over lengre  d 
på grunn av mye støy og trafi kk. Alle svarte nei på 
spørsmålet om de ville la   barn leke der.

De aller fl este av intervjuobjektene var på vei  l og 
fra, gjerne studenter på vei  l Gløshaugen like ved. 
Unntaket var noen som u  ørte teknisk vedlikehold.

Byromstellerne mø  e på en eldre kar som hadde 
en del å si om Elgeseter gate og området rundt. 
Han mente at det beste alterna  vet var å legge 
biltrafi kken i tunnel fram  l Studentersamfundet, 
men at de  e dessverre var for dyrt og derfor 
urealis  sk. Han snakket også om at det var 
mye mindre støy ved småhusbebyggelsen mot 
kirkegården et par kvartaler nedenfor, fordi 
bygårdene skjermet for lyden. En kvinne i slu  en av 
30-årene hadde bodd i området siden hun var liten. 
Hun fortalte at det  dligere var fl ere bu  kker og mer 
næring i lokalene på bakkeplan i Elgeseter gate.
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Leüthenhaven er et område preget av en stor 
parkeringsplass med parkeringskjeller. 

Området har mest trafi kk i rush  den. Totaltallet er 
basert på tellesni  et mellom basketballbanen og 
Trøndelag teater. Byromstellerne fi kk inn 11 svar 
på Leüthenhaven, men spørsmålet om du ville la   
barn leke fri   ble s  lt  l 31 mennesker. Her svarte 
én person ja, med forbehold om at det var innenfor 
basketballgjerdet. Byrommet fi kk generelt dårlig 
score, og de fl este forbandt området med transport. 
Byromstellerne gjorde ikke oppholdsregistreringer 
på Leüthenhaven.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?
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Leütenhaven er et område avgrenset av 
Prinsens gate, Erling Skakkes gate, Sverres 
gate og Repslagerveita. Byrommet, som er en 
parkeringsplass, er  lgjengelig fra alle kanter. 
Byrommet er preget av kontor og handel.

Byromstellerne registrerte få mennesker i selve 
byrommet, men mange brukte gatene ved siden 
av. De fl este svarte de ikke var plaget av støyen, 
selv om området i stor grad er preget av transport. 
Bare én svarte ja på spørsmålet om de ville la   
barnet si   leke fri   i området. Personen som svarte 
ja, gjorde det med forbehold om at barnet lekte 
innenfor gjerdene  l basketballbanen. På kvelden 

er området opplyst, men byromstellerne mener 
det ikke er et sted man ønsker å oppholde seg på 
grunn av muligheten for overfall. Veldig mange av 
intervjuobjektene brukte byrommet hver dag eller 
hver uke, men bruken var begrenset  l parkering og 
gjennomfart. 

Leüthenhaven opplevdes av studentene generelt 
som et sta  sk sted hvor det var lite variasjon av 
ak  viteter. Området ved basketballbanen var dekt 
av skygge store deler av dagen, mens det langs 
parkeringsplassen var gode solforhold. En del 
besøkende foreslo å lage en park på Leüthenhaven.
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Mellom klokka 16:00 og 22:00 ble det ikke gjort registreringer. Det påvirker også totaltallet.

Dronningens gates allmenning var det byrommet 
som fi kk aller dårligst  lbakemelding fra 
besøkende i årets registrering. 

I sni   ga personene som ble spurt omgivelsene 
en poengsum på 4,4 av 10 mulige. Sju personer 
ga laveste mulige poengsum, karakter én. Ingen 
av de 33 personene som ble spurt ville la   
barn leke fri   der, og mange var plaget av støy. 
Oppholdsregistreringene viste at det i sni   er 
ingen som oppholder seg der. Byromstellerne så et 
stort uutny  et potensial for byrommet, og mente 
allmenningen hadde et godt utgangspunkt  l å være 
et a  rak  vt byrom ved vannet.



Betraktninger fra byromstellerne

Ville du la   barn på seks år leke fri   her?

Hvor godt liker du omgivelsene her? Hvordan vil du beskrive området rundt byrommet?

Hva forbinder du med de  e byrommet?

Er du plaget av støy her du står nå?

Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrommet mer?
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Studentene bemerket at det er bilene som har 
hovedfokus på Dronningens gates allmenning,  l 
tross for den perfekte plasseringen ved Nidelva. 

Byromstellerne opplevde Dronningens gates 
allmenning som lite brukervennlig, travel og rotete. 
Mengden biler, særlig rundt den  da folk skulle 
 l og fra jobb, gjorde at studentene opplevde 

allmenningen som li   skummel å oppholde seg 
i. Det er rart det ikke hadde vært fl ere ulykker i 
området, mente de. 

De som passerte allmenningen var gjerne pendlere 
som hastet avgårde. Flere hadde vært der mange 

ganger, men hadde likevel ikke noe forhold  l stedet. 
Nesten samtlige av de som ble intervjuet mente 
at byrommet ikke stod i s  l med omgivelsene, og 
mange mente det ville være bedre å gjøre rommet 
 l en grønn lunge. De som oppholdt seg i rommet 

beskrev det som støyfullt og som et stressende sted. 

Bensinstasjonen tar opp veldig mye plass i
byrommet. Det gjør at forbipasserende ikke
legger merke  l den nydelige
utsikten bak. Det er, som en del av de passerende
sa, vik  g med en bensinstasjon i bysammenheng,
men da må man gi stasjonen en u  orming som
avspeiler bensinstasjonens fl o  e plassering.




