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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 for 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. Utbyggingen 
av NTNU og ombyggingen av Elgeseter gate vil 

Været i Trondheim 4. september 2017Været i Trondheim 2. september 2017

100 STUDENTER HAR UNDERSØKT 27 BYROM
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08:00Klokkesle  10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

1,3Vind (m/s) 1,4 1,7 2,7 2,0 1,5 0,6
8,3Temperatur (°C) 11,8 14,5 15,5 16,4 16,4 13,2
85Lu  fuk  ghet (%) 70 66 58 48 49 69

3,1Vind (m/s) 4,1 3,7 2,7 1,3 2,8 2,4
12Temperatur (°C) 14,7 15 15,7 15,4 15 14,2
63Lu  fuk  ghet (%) 56 51 49 51 49 54

0Nedbør (mm) 0 0 0 0 0 0 0Nedbør (mm) 0 0 0 0 0 0
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endre Elgeseter-området betraktelig, og det er 
vik  g å innhente informasjon herfra. Det vil være 
interessant å se på om endringene som kommer 
de neste årene vil få konsekvenser for hvordan folk 
opplever og bruker byrommene. Nedenfor er en liste 
over byrommene som studentene har undersøkt, 
og hvordan de er bli   rangert basert på brukernes 
opplevelse av omgivelsene. Bakklandstorget ligger 
øverst på listen, mens Gløshaugen sør er nederst. 
Nederst på siden kan du se en oversikt over 
været i Trondheim de dagene studentene gjorde 
undersøkelsene.
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Kongens gate
Klæbuveien 72
Cicignons plass
Stasjonsplassen
Hur  gbå  erminalen
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Alle byrommene er registrert mandag 4. september. 
*Byrom som er registrert både mandag 4. september og lørdag 2. september.
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Hvor godt liker du omgivelsene her du står nå?
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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.

Nei

1  
Svært dårlig

10  
Svært godt 

1. BAKKLANDSTORGET

ga de omgivelsene en poengsum på 8,8 av 10 mulige, 

folk i gata ble spurt om hva som kunne bli bedre, 

oppholdt seg på Bakklandet, og det var et av de 

intervjuet på Bakklandet at det kunne vært grønnere, 

også noen av de spurte som plagdes av støy, og bare 
vanskelig å intervjue, og intervjuene viser derfor i 
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SLIK UNDERSØKTE STUDENTENE BYROMMENE

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.
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

-

Totalt hver dag:

Fotgjengere

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byromme

Ikke plaget Svært plagetPlagetJa 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

8600

320

5950

0 1 1 9 0 5

HELT BILFRITT

LITE BILTRAFFIKK

FOLKELIV

FLERE BUTIKKER

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.

Undersøkelsene ble u  ørt mellom 
8.00 og 16.00, lørdag 2. september 
og mandag 4. september. Det 
var studenter på tredjeåret 
arkitektur,  masterstudenter i 
Eiendomsutvikling og forvaltning, 
masterstudenter i Fysisk planlegging 
og masterstudenter i Bygningsvern 
u  ørte undersøkelsen, observerte 
byrommene og intervjuet folk.

De talte folk

Studentene har hver  me talt 
fotgjengere, syklister og antall 
mennesker på stedet. 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.
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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 8,8 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 området kunne bli   bilfri  . På de neste plassene 
fi nner vi Finalebanen ved St. Olavs Hospital og 
Bybroparken. 

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

Ves  rontplassen
85 prosent svarte ja på spørsmålet om de ville la   
barn på seks år leke fri   på Ves  rontplassen. I 
 llegg  l på Ves  rontplassen var folk mest posi  ve 
 l å la seksåringer leke fri   i Høgskoleparken sør og 

Museumsparken. 
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FLEST FOLK

FLEST SYKLISTER

MEST BRUKT

Torvet
I løpet av registreringsdagen var det over 35 000 
mennesker som gikk eller syklet over Torvet. På 
de neste plassene fi nner vi Gløshaugen sør og 
Studentersamfundet. 

Studentersamfundet
Over 5500 syklister passerte byrommet ved 
Studentersamfundet. På de neste plassene fi nner 
vi Gløshaugen sør og Klæbuveien 72. Det var også 
mange som syklet gjennom Bakklandstorget. 

Torvet
32 mennesker i sni   befant seg på Torvet mandagen 
studentene registrerte. 17 mennesker oppholdt seg 
si  ende gra  s på benker og lignende. 12 stykker 
befant seg på plassen stående. Og resten var 
betalende gjester på spisesteder. 
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TRAFIKK I ALLE BYROM
Trafi kktellingene forteller hvor mange personer
som beveger seg gjennom byrommet enten som 
gående 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.

Torvet er det byrommet med suverent mest
trafi kk: I løpet av telledagen ble det registrert over
26 000 passeringer. Andre vik  ge kryss,
som Studentersamfundet, Bakklandstorget og
Stasjonsplassen har  l sammenligning henholdsvis 
14000, 10000 og 6600 passeringer i løpet av dagen.

Diagrammet viser tellinger u  ørt mandag mellom 
8.00 og 16.00. Når en ser på hvert byrom for 
seg kan en oppdage hvordan ak  viteten preges 
av bygningene rundt. Peter Egges plass har lite 
ak  vitet på dagen, men med 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. 

Det beregnede anntallet trafi kanter i byrommene 
som ligger nær Gløshaugen er mest sannsynlig for 
høyt e  ersom beregningen er basert på tellinger 
gjort re   før/e  er forelesningsstart/-slu  . 

*Tellinger fram  l kl 13.00, og vil derfor vise mindre
**Tellinger fram  l 15.00, og vil derfor vise  mindre

Fotgjengere
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Tellinger u  ørt mandag 4. september mellom klokka 8.00 og 16.00 



11

*Det var linjeforeningsopptak på Ravnkloa denne dagen.

OPPHOLD I ALLE BYROM
Oppholdsregistreringene viser oss hvor mye
byrommene blir brukt. Under registreringsdagene 
var det Studentersamfundet som hadde fl est 
personer som oppholdt seg i byrommet. De 
fl este var stående eller ventende, de  e kan 
være fordi byrommet er et vik  g knutepunkt for 
kollek  vtransport. 

Oppholdsak  vitetene er delt inn i kategorier:
Stående, ventende, si  e gra  s, si  e betalende, leke 
og trene.

*
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Tellinger u  ørt mandag 4. september mellom klokka 8.00 og 16.00 

*

Si  e betal Lekende

Stående

Vente

Trene

Si  e gra  s

37%

19%

27%

13%
2%

1%
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LEK I ALLE BYROM

Vi s  lte spørsmålet “Ville du la   barn på seks år leke
fri   her?” i alle byrommene som vi registrerte. 
Ves  rontplassen fi kk fl est ja  l svar med 85% 
av stemmene. På de fem siste plassene fi nner vi 
Klæbuveien 72, Studentersamfundet, Gløshaugen 
sør, Stasjonsplassen og Dronningens gates 
allmenning. Disse har  l felles at de har mye 
biltrafi kk, mens hvor mange ville la   barn
leke fri   er steder som ligger skjermet fra trafi kken,
som Høgskoleparken sør, Museumsparken, 
Elgeseter park og Finalebanen. 

Ville du la   barn på seks år 
leke fri   her?

Ja Nei

Ves  rontplassen
Høgskoleparken sør

Museumsparken
Elgeseter park

Finalebanen
Krigsseilerplassen (Lørdag)

Bra  ørveita (Lørdag)
Bra  ørveita

Cicignons plass
Søndre Høgskoleringen

Torvet
Elgeseter gård

Peter Egges plass
Torvet (Lørdag)

Kongens gate
Krigsseilerplassen

Ravnkloa
Bakklandstorget

Olav Kyrres plass
Dalsenget torg

Klostergata
Bybroparken
TMV-odden

Kongens gates allmenning
Klæbuveien 72

Studentersamfundet
Gløshaugen sør

Stasjonsplasssen
Dronningens gates allmenning

Hur  gbå  erminalen

0 0,25 0,5 0,75 1

Vet ikke

?

12

*
*

*

*Tellinger gjort på lørdag, og vil derfor avvike noe fra resten.    
Svært få  lbakemeldinger fra Krigsseilerplassen på mandag. 
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STØY I ALLE BYROM

Folk sier de plages av støy langs trafi kkerte gater og
kryss i undersøkelsen. Byrommene ved Elgeseter
gate, Fjordgata, Kjøpmannsgata og Klostergata 
dominerer bunnen av lista. Under registreringen 
var det anleggsarbeid store deler av mandagen 
i Bra  ørveita og Gløshaugen sør. Øverst på lista, 
hvor folk er minst plaget, fi nner vi Bra  ørveita*. 
Byrom som folk bruker  l opphold, slik som Torvet, 
Finalebanen og TMV-odden, er steder hvor de ikke 
plages av støy.

Er du plaget av støy her du står nå?

Ikke plaget Li   plaget

Plaget Svært plaget

0 0,25 0,5 0,75 1

Bra  ørveita (Lørdag)
TMV-odden

Søndre Høgskoleringen
Torvet

Høgskoleparken sør
Finalebanen

Torvet (Lørdag)
Krigsseilerplassen (Lørdag)

Kongens gate
Cicignongs plass
Olav Kyrres plass

Bra  ørveita
Klæbuveien 72

Krigsseilerplassen
Bybroparken

Bakklandstorget
Ves  rontplassen
Stasjonsplassen

Peter Egges plass
Gløshaugen sør

Klostergata
Dronningens gates allmenning

Hur  gbå  erminalen
Dalsenget torg

Museumsparken
Elgeseter park

Ravnkloa
Studentersamfundet

Elgeseter gård

Kongens gates allmenning

13

*Tellinger gjort på lørdag, og vil derfor avvike noe fra resten.

*

*
*



Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 
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1. BAKKLANDSTORGET

Bakklandet er fortsa   byens best likte byrom, med 
god margin!

På Bakklandet ble 165 personer intervjuet, og i sni   
ga de omgivelsene en poengsum på 8,8 av 10 mulige, 
som er enda høyere enn  orårets poengsum. 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, 
mindre bil- og sykkeltrafi kk, og fl ere benker. 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 

8,8

leke fri  , mye på grunn av den store trafi kken av 
syklister. 

Det var svært mange syklister på Bakklandstorget på 
dagen for byromsundersøkelsen. Disse var imidler  d 
vanskelig å intervjue, og intervjuene viser derfor i 
stor grad fotgjengernes synspunkter. 

6370
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60

5050
4760

1740
600

60
0

Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

15

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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

8600

320

5950

0 1 1 9 0 5

BEVART BEBYGGELSE
HELT BILFRITT

KAFEENE

MER GRØNT

STEMNINGEN
ARKITEKTUREN

KOSELIG

LITE BILTRAFIKK

BEDRE TILRETTELAGT FOR SYKLISTER

SITTEPLASSER

BEDRE TILRETTELAGT FOR BARN

FLERE SERVERINGSSTEDER

FÆRRE SYKLISTER

FJERNE PARKERINGSPLASSENE

FOLKELIVET

FLERE BUTIKKER
INTIMT

PLASSERINGEN

KULTURTILBUDET

KUN GÅENDE
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1000

1500

2000



Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 
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2. FINALEBANEN

Finalebanen er det byrommet der fl est barn leker i 
løpet av en dag!

Til tross for lite gjennomgangstrafi kk, er byrommet 
et av de mest brukte, spesielt mellom kl 12 og 14. 
Årets tellinger stoppet kl. 16, men det er imidler  d 
rimelig å anta at ak  viteten også ville vært høy 
utover e  ermiddagen, slik det kom frem av  orårets 
byromsregistrering. Morgen og e  ermiddag er  dene 
da fl est bruker byrommet  l treningsak  viteter. 

Muligheten for ak  vitet er det de 35 intervjuede 
se  er størst pris på ved fi nalebanen, og de aller 
fl este liker seg veldig godt her. Ulikt fra besøkende 
i resten av byrommene, er verken grønt eller benker 

8,4

nevnt som forbedringsforslag, men folk ønsker 
bedre  lgang på fasiliteter som toale  , drikkevann 
og spisesteder. 
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere
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Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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x x x x x



Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

18

3. BYBROPARKEN

Byrommet er godt likt, både blant de mange 
turistene og de lokale!

Mange mennesker besøker de  e byrommet i løpet 
av en dag. Folk trives godt her og trekker frem elva, 
Gamle Bybro og bryggerekka som det fi neste ved 
stedet. De  e er også grunnen  l at mange kommer 
hit, da mange av de besøkende er turister fra inn og 
utland. Det folk ønsker seg mer av her, er benker og 
redusert biltrafi kk. Det hadde kanskje ført  l at fl ere 
oppholdt seg i byrommet og at det i mindre grad ble 
oppfa  et som et gjennomgangsrom enn det gjør i 
dag. 

8,3

Byromstellerne kommenterte at mange i de  e 
byrommet var travle og på vei andre steder, og derfor 
ikke hadde  d  l å svare på undersøkelsen. Allikevel 
snakket de med hele 103 personer. 
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Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

19

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

20

4. KRIGSSEILERPLASSEN

Krigsseilerplassen er godt likt, men lite brukt! 

Mange passerte Krigsseilerplassen på registrerings-
dagen, men få oppholdt seg der. Plassen har det 
trafi kkerte krysset Kjøpmannsgata/Fjordgata som 
nærmeste nabo, og ligger adskilt fra den naturlige 
ferdselen med gjerder og bygninger. I  llegg førte 
stenging av Kanalbrua  l at all ferdsel inn  l plassen 
fra nord-vest var hindret hele registreringsdagen. 
Uten sperringen er det rimelig å anta at fl ere ville 
besøkt byrommet i løpet av dagen. Imidler  d førte 
stengingen av brua  l mindre biltrafi kk forbi plassen.

De sju intervjuede likte byrommet godt og ga det  en 
poengsum på 8,0 av 10 mulige. De sa  e pris på at 

8,0

byrommet er s  lle og rolig, og har en nær kontakt 
med elva. Sam  dig hadde de sa   pris på fl ere 
si  eplasser og mer grønt. 
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

21

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

22

4. KRIGSSEILERPLASSEN (LØRDAG)

Krigsseilerplassen er godt likt, men lite brukt! 

På grunn av Maraton på registreringsdagen ble fl ere 
innganger  l byrommet sperret (og e  er hvert alle), 
folk kom seg hverken inn eller ut. Uten sperringene 
har vi grunn  l å tro at fl ere ville kommet innom da 
det var fi nt vær. Inngangen fra nord-vest var helt 
stengt av hele dagen pga. veiarbeid.

De fl este av de 57 intervjuede savnet si  eplasser og 
mer grønt, men ellers var det lite nega  vt å si.

7,9
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Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

23

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

24

5. OLAV KYRRES PLASS

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

Ak  viteten på plassen ser ut  l å følge arbeids  den, 
og topper seg rundt lunsj  der da mange bruker 
benkene i byrommet for å spise lunsj. Årets tellinger 
slu  et kl. 16, men fra  orårets telling kom det 
frem at antall fotgjengere og folk som oppholder 
seg i byrommet faller kra  ig fra kl. 16 og utover. 
Antall mennesker som oppholdt seg på plassen var 
vesentlig mindre i år enn i  or. De  e skyldes mest 
sannsynlig at det på årets telledag var mye vind. De 
24 som ble intervjuet sa  e pris på at plassen er stor 
og åpen, men e  erlyser sam  dig vindskjerming som 

8,0

hadde gjort stedet mer e  ertraktet også på dager 
som denne. 

Byromstellerne kommenterte også at mange de 
snakket med var på vei  l jobb, lege  mer eller studier 
og derfor ikke hadde  d  l å svare på undersøkelsen. 
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Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

25

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

26

6. ELGESETER PARK

Folk mener at Elgeseter park bærer preg av å ligge 
ved trafi kkbelastede Elgeseter gate.

De  e fører  l at et fl ertall plages av støy på plassen. 
Sam  dig ville 48 av de 68 intervjuobjektene la   et 
barn på seks år leke fri   her. De aller fl este som ble 
intervjuet likte byrommet godt og se  er pris på at det 
er en del av en stor grønn lunge. Forslag  l hva som 
kunne gjort plassen bedre inkluderer bord, benker 
og fellesgrill, men mange ville ikke  lføre noe ny   
fordi de var oppta   av å bevare det grønne i byen. 

Utover kvelden var det få folk som oppholdt seg i 
og gikk gjennom parken. Byromstellerne forteller at 
fl ere synes det var ubehagelig å gå gjennom parken i 

7,9

mørket da belysningen er sparsommelig. Andre  ng 
som ble kommentert var at enkelte oppfa  et det 
som ubehagelig at det en periode sa   en gruppe 
menn og drakk øl i parken. 
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Skala 1:2000
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

27

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

28

7. KONGENS GATES ALLMENNING

De fl este som besøker Kongens gates allmenning, 
kommer for å se piren. 

Flertallet av de 22 intervjuobjektene var turister 
som kom innom plassen for å få utsikt over elva mot 
bryggerekkene, og stedet fungerer stort se   som 
et stoppested for forbipasserende. De fl este liker 
byrommets kontakt med elva, men åpenheten mot 
vannet var også grunnen  l at ingen av de spurte ville 
la   et barn på seks år leke fri   her. Selv om det er 
noen benker på plassen, ønsket folk mer av de  e, og 
da særlig benker som vender ut mot elva da det ikke 
fi nnes der i dag. Det kan forklare at de aller fl este 
som oppholdt seg på plassen forble stående. 

7,8

Byromstellerne mener at det rela  vt lave antallet 
syklister som passerer plassen skyldes at de fl este 
velger sykkeltraséen langs øvre Kjøpmannsgata, 
kanskje fordi den nedre har brosteindekke. 
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

29

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

30

8. HØGSKOLEPARKEN SØR

Denne delen av høgskoleparken har stor 
gjennomgangstrafi kk, men større potensiale for 
bruk, mener studentene. 

Et stort fl ertall av de 195 intervjuobjektene ville 
la   et barn på seks år leke fri   her. Folk her var 
heller ikke plaget av støy i særlig stor grad og er i 
stor grad fornøyd med byrommet slik det framstår 
i dag. Mange svarte at de ikke ville endret noe her, 
mens andre kunne tenke seg en fellesgrill, benker og 
treningsapparater. 

De aller fl este som passerte gjennom byrommet 
var studenter eller voksne i 40-50-årsalderen. 
Antall passeringer ble helt klart påvirket av 

7,7

forelesningssyklusen  l NTNU. Studentene som 
gjennomførte undersøkelsen kommenterte at barn 
og eldre var så å si fraværende hele dagen. De mente 
også at noen ga byrommet en ekstra høy poengsum 
for å styrke stedets s  lling i campus-utviklingen, men 
de  e sier også noe om verdien de ser i byrommet. 
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

31

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

32

9. VESTFRONTPLASSEN

Ves  rontplassen er et sted folk går  l, ikke bare 
forbi!

Som en av plassene i byen med mest historie, er 
den et yndet mål for turister og pilgrimmer. De aller 
fl este mener, ikke overraskende, at Nidarosdomen 
er det fi neste ved plassen. Av de som kun passerte 
gjennom plassen, sa fl ere at de valgte denne veien 
fordi den var roligere og raskere enn alterna  vene. 
Av de 32 som ble intervjuet, ville nesten alle la   et 
barn på seks år leke fri  , og få var plaget av støy. Noe 
av det som ble foreslå   for å forbedre plassen var å 
 lføre mer grønt, samt å ha fl ere arrangementer her. 

7,7

På enkelte  dspunkter i løpet av dagen ble det 
registrert store mengder mennesker som oppholdt 
seg i byrommet, 79 på det meste. De  e har mest 
sannsynlig sammenheng med guidede turer i 
Nidarosdomen. 
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

33

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

34

10. MUSEUMSPARKEN

Museumsparken blir oppfa  et som et rolig byrom 
med lite ak  vitet. 

Mange passerte gjennom byrommet på registrerings-
dagen, men kun et fåtall sa  e seg ned i parken, 
bortse   fra ved lunsj  der da tolv mennesker ble 
registrert si  ende her. De 42 personene som ble 
intervjuet i løpet av dagen beskriver stedet som rolig 
og fredelig, og se  er pris på de grønne omgivelsene. 
Mange av forslagene  l forbedringer på plassen er 
relatert  l økt ak  vitet, for eksempel å etablere en 
lekeplass eller små kuperinger i terrenget. Av de 
spurte ville tre av fi re la   et barn på seks år leke fri   
her. 

7,7

Byrommet er ny   i årets undersøkelse, og plasserer 
seg blant byens   best likte byrom. 

720
440

85
070

88
0

17
0 1620

420

980
200

Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

35

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

36

11. TMV-ODDEN

TMV-odden er et byrom preget av kommersielle 
aktører og sjøen mener folk.

Av de 118 menneskene som ble intervjuet her 
svarte mange at de liker nærheten  l vannet, at det 
er mange spisesteder her og at det originale ved 
stedet er ta   vare på. Flere ønsket imidler  d fl ere 
si  eplasser med  lhørende bord der man ikke må 
kjøpe noe. Trappeamfi et som utgjør store deler av 
byrommets  lgjengelige si  eplasser, ble beskrevet 
som kaldt og ubehagelig. Noen ønsket sikring av kaia, 
noe de mener hadde ført  l at fl ere ville la   barn 
leke fri   her. Flere ønsket også bedre oppmerking 
av sykkelfeltet for å gjøre plassen sikrere for barn og 
fotgjengere.

7,5

Studentene kommenterte at det var en tendens  l 
at folk likte byrommet bedre e  er solnedgang når 
lysse   ngen av stedet kom fram. De mente også 
at fl ere av de som ble intervjuet inkluderte hele 
restaurantrekka på Solsiden da de svarte på spørsmål 
om stedet, og at de  e kan ha påvirket resultatet.  
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Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

37

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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2740

0 0 2 12 0 1
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Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

38

12. SØNDRE HØGSKOLERINGEN

De  e er et byrom som ligger avskjermet fra de mest 
travle campusområdene på Gløshaugen.

I et ellers te  bebygd og travelt universitetsmiljø, sa  e 
intervjuobjektene pris på å kunne trekke seg  lbake 
 l de  e rolige området av campus. De 44 personene 

som ble intervjuet denne septemberdagen, trakk 
frem de nærliggende grøntarealene, kunsten på 
stedet og arkitekturen som omgir plassen som 
posi  ve sider ved byrommet, men fl ere ønsket bedre 
 lgang på si  eplasser. 

Inngangen fra nord var avstengt på registreringsdagen, 
og det er derfor ingen talte her. Telling og intervjuer 

6,8

ble kun gjort  l og med kl. 13, og de  e vil ha 
innvirkning på sta  s  kken.  

500
110

00

220 0

410
170

Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

39

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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sningene begynner 
15 minu  er over 
hver  me



Hvor godt liker du omgivelsene her?

Nei

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

40

13. RAVNKLOA

Ravnkloa er godt likt som et plassrom med historisk 
og fysisk kontakt med sjøen.

I år som i  or, preges den registrerte ak  viteten av 
at det var opptaksprøve  l linjeforeningen  l Marin 
teknikk-studentene ved NTNU på registreringsdagen. 
Det var mange som oppholdt seg på plassen store 
deler av dagen. Av de som ble intervjuet denne 
dagen ville kun et fåtall la   barn leke fri   og et 
fl ertall er plaget av støy. Noe av grunnen  l de  e kan 
være den rela  vt te  -trafi kkerte Fjordgata som går 
re   forbi plassen. Mindre trafi kk er nevnt av fl ere av 
de 32 intervjuobjektene som et av  ltakene som ville 

6,7

forbedret plassen. Flere ønsket også fl ere si  eplasser 
der de kunne si  e og nyte utsikten mot  orden. 
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Skala 1:2000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt 
byrommet mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

41

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

42

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

14. TORVET

Torvet blir besøkt av desidert fl est fotgjengere av de 
byrommene som er registrert. 

Med over 35 000 talte fotgjengere og syklister på 
registreringsdagen, er torvet det mest folkerike 
byrommet i Trondheim. Ser man bort ifra folk 
som venter på bussen, er det også den plassen 
der fl est mennesker oppholder seg på et  lfeldig 
valgt  dspunkt i løpet av dagen. Ak  viteten er høy 
allerede fra kl. 10, men på si   høyeste mellom kl. 
13 og 17. Av de 210 menneskene som ble intervjuet 
mente et fl ertall at det var utrygt å la barn leke fri   
her. Mange liker byrommet godt og se  er stor pris 
på at det er bilfri   og ligger sentralt  l i nærheten 
av mange fasiliteter. Allikevel mente fl ere at mindre 

6,6

kommersielle aktører som salgsboder og kafeer, 
samt fl ere si  eplasser og mer grønt, hadde forbedret 
byrommet y  erligere. 

Både i år og i  or var det arkeologiske utgravninger på 
plassen, men områdets utstrekning var mindre i år, 
noe som kan ha påvirket resultatene selv om ingen 
av intervjuobjektene kommenterte de  e direkte. 
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Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

43

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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

32230
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Nei

44

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

14. TORVET (LØRDAG)

Torvet blir besøkt av desidert fl est fotgjengere av de 
byrommene som er registrert. 

“Det kan påvirke resultatet at det var maraton denne 
dagen. Jeg ba de likevel om å se bort fra de  e og 
tenke på hva de generelt mener om byrommet, de 
aller fl este hadde vært der  dligere” forteller en av 
byromstellerne. 

Mange av de 101 intervjuede var stort se   fornøyd 
med dagens  lstand, og påpekte spesielt at de likte 
åpenheten. Det var fl ere som savnet mer vann, 
gjerne sentralt i byrommet - f. eks ved en fontene.

6,8
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Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

45

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

46

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

15. DALSENGET TORG

Det er folk som tar røykepause som bidrar mest  l 
liv i Teknoaksen, ifølge studentene.

Bortse   fra de  e, er byrommet brukt mest som et 
gjennomgangssted. Et fåtall ville la   barn leke fri   
her. Av kvaliteter i byrommet, nevnte de 31 som ble 
intervjuet blant annet de grønne plantene og den 
gamle sporveisbygningen. Når folk ble spurt om hva 
som ville gjort stedet bedre, foreslo nesten alle fl ere 
benker. De  e kommenterer studentene som gjorde  
undersøkelsene som paradoksalt, da benkene som 
allerede fi nnes på plassen nesten ikke er i bruk. 
De mener plasseringen og byrommets mangel på 
funksjoner er grunnen  l at folk ikke se  er seg ned 
her. 

6,5

Andre  ng som ble kommentert er de sterke 
vindstrømmene som oppstår mellom bygningene 
og gjør plassen kald og trekkfull. I  llegg var det 
noen som fortalte at byrommet blir brukt som 
dumpingplass for snø om vinteren, og mente at det 
da var ubrukelig.
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Skala 1:1000
*Tellingene fra kl 8  l kl 10   
  er ikke med i tellesni  ene.



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

47

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

48

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

16. KONGENS GATE

Kongens gate er mye brukt av folk som skal 
gjennom byen, men har forbedringspotensialet 
som oppholdssted, i følge studentene. 

I løpet av registreringsdagen, beveget nesten 10 
000 mennesker seg gjennom byrommet. Både 
gjennomgangstrafi kken og antall mennesker 
som oppholder seg i byrommet økte betraktelig 
rundt lunsj  der. De aller fl este som oppholder 
seg i byrommet si  er på plassene som  lhører de 
omkringliggende kaféene.  De fl este av de 43 som 
ble intervjeut, nevner vår frues kirke, de andre 
omkringliggende byggene og det grønne som det 
beste ved stedet. Mange kommenterer også at de likte 
byrommet bedre om vinteren når det er belysning 

6,4

i trærne. Studentene som gjorde undersøkelsene 
mener mer belysning om våren og høsten hadde 
vært posi  vt for opplevelsen av stedet. Folk ønsket 
også mer uteservering, sykkelparkering og at gata 
blir gjort bilfri. 
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Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

49

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

50

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

17. KLÆBUVEIEN 72

Mange mener at de  e byrommet er godt  lre  elagt 
for gående og syklende.

Området blir stort se   brukt  l gjennomgang, men 
studentene registrerte  l  der mange stående i 
pausene mellom forelesninger på Handelshøyskolen.

Av de 59 intervjuede verdse  er mange at området er 
 lre  elagt for fotgjengere og syklister, og mange sa at 

de valgte å bruke denne gata framfor Elgesetergate. 
De fl este svarte at de ikke var plaget av støy. Ellers likte 
mange det grønne som preger stedet og matbu  kken 
som ligger her. Noen ønsket fl ere si  eplasser og park, 
og færre biler og parkeringsplasser.

6,4

Selv om gata er enveiskjørt og i stor grad blir brukt 
av myke trafi kanter, ville kun et lite fåtall la   barn 
leke fri   på området. De  e kan komme av at det  l 
enkelte  dspunkt var mye biltrafi kk.
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Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

51

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

52

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

18. CICIGNONS PLASS

Et byrom likt for sin historie, men som mange mener 
mangler ak  vitet.

Cicignons plass er mest preget av gjennomgang, 
sam  dig var det også en del som oppholdt seg der 
på registreringsdagen. På et  dspunkt registrerte 
byromstellerne en hel skoleklasse som spiste 
lunsj på området. Flere brukte også plassen  l å ta 
røykepause.

Av de intervjuede likte mange stedets historie og 
atmosfære, at det er åpent og trærne på plassen. 
Sam  dig ønsket mange enda mer grønt, fl ere 
si  eplasser og mer ak  vitet i form av lekeapparater 
eller salgsboder.

6,3

De fl este som ble intervjuet, oppholdt seg utenfor 
Egon, som var under oppussing. At restauranten var  
stengt førte  l at noen likte byrommet dårligere enn 
 dliger, da de ønsket å besøke restauranten. 
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Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

53

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

54

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

19. STASJONSPLASSEN

Stasjonsplassen blir sa   pris på av folk  for det 
som fi nnes her: kollek  vtransport og utsikt  l 
omgivelsene.

Til tross for de  e er det fortsa   et av de mindre 
populære byrommene i byen. Byrommet er preget 
av stor gjennomgangstrafi kk og er et knutepunkt 
for kollek  vtransport. Det er et av de byrommene 
færrest ville la   barn leke fri  , mange svarte at de  e 
kom av at plassen er veldig trafi kkert. Til tross for 
trafi kken var likevel over halvparten ikke plaget av 
støy.

Av de 75 som ble intervjuet likte mange blomsterbedet 
i rundkjøringen og noen nevnte trappene og heisen 

6,3

som posi  vt. For at de skulle oppholde seg mer i 
byrommet var det fl ere som ønsket benker og mer 
grønt. Andre  ng som ble nevnt var fasiliteter som 
matbu  kk og uteservering.
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

55

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

56

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

20. HURTIGBÅTTERMINALEN

Hur  gbå  erminalen blir oppfa  et som 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, kommenterer 
studentene som gjorde undersøkelsen.

Av de 48 som ble intervjuet trivdes de fl este ved 
sjøen og med utsikten, og sa  e pris på at byrommet 
er såpass nært sentrum, men kunne tenkt seg noe 
mer grønt og serveringssteder på plassen. 

6,1

Studentene kommenterte at det  l tross for å kun 
være gang- og sykkels   på stedet, var det fl ere 
biler inne på området. De  e kan også ha påvirket 
resultatene.
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

57

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

58

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

21. ELGESETER GÅRD

Elgeseter gård er i all hovedsak et byrom som brukes 
 l gjennomgang, og oppfa  es som en kjekk snarvei. 

På registreringsdagen observerte studentene kun 
én person som oppholdt seg i området over lenger 
 d. Byrommet er omringet av trafi kkerte veier på 

tre av fi re sider, noe som antageligvis er årsaken  l 
at fl ertallet ikke ville la   barn leke fri   her og at de 
fl este var plaget av støy.

De aller fl este som oppholdt seg i byrommet var på 
vei  l eller fra NTNU eller ventet på grønn mann i 
lyskrysset. På grunn av nærheten  l campus var det 
en klar sammenheng mellom forelesningsstart på 
NTNU og trafi kken gjennom området. Studentene 

6,1

observerte at fra kl. 14 og utover hadde folk et lavere 
tempo og et økt antall stoppet opp og pratet med 
hverandre.

Av de 24 som ble intervjuet likte mange trærne og 
at plassen er åpen. For at de skulle brukt byrommet 
mer ble det foreslå   å skjerme bedre for trafi kken, 
se  e inn benker og å anlegge lekeplass.
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

59

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

60

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

22. STUDENTERSAMFUNDET

Studentersamfundet er et av det travleste by-
rommene i denne undersøkelsen med aller fl est 
passerende syklister per dag. 

Det er imidler  d få som oppholder seg her over 
lenger  d. Så å si ingen ville la   barn leke fri   i 
de  e byrommet og de fl este av de intervjuede 
var plaget av støy. De  e er ikke overraskende, i og 
med at byrommet er så travelt, også med tanke på 
gjennomfart av biler og busser.

Av de 121 som ble intervjuet likte mange de 
nærliggende funksjonene som parken og Studenter-
samfundet, mens plassen i seg selv se  es pris på 
som et kollek  vknutepunt. For at de skulle brukt 

5,9

området mer ønsket de fl este mindre biltrafi kk og 
fl ere kommersielle  lbud som serveringssteder og 
bu  kker.

Tellerne kommenterte at Studentsamfundet ikke er 
 lre  elagt for å oppholde seg over lenger  d, men 

at det fungerer godt  l dagens formål; å være et 
knutepunkt for ferdsel.
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

61

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

62

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

23. BRATTØRVEITA

Mange verdse  er bebyggelsen og Bra  ørveitas 
historie, og mener at det er typisk for Trondheim.

Byrommet preges først og fremst av gående på vei  l 
et annet sted. De fl este som bevegde seg gjennom 
byrommet gjorde de  e i krysset ved Olavskvartalet, 
og brukte kun en liten del av området. Av de 172 
som ble intervjuet mente de fl este at de  e er et 
rolig byrom, og fåtallet var plaget av støy. Li   over 
halvparten ville la   barn leke fri   her, noe som gjør 
det  l et av de mer barnevennlige byrommene i 
undersøkelsen.

Flere av de intervjuede nevnte at de liker at 
byrommet er in  mt og  lbaketrukket. Til forbedring 

5,8

ble det ønsket bedre belysning og vedlikehold, som 
kan forklare hvorfor byrommet havner ganske langt 
ned på listen. I  llegg foreslo mange å  llegge veita 
mer ak  vitet, som næringsvirksomhet og servering.
Mange av de som oppholdt seg i byrommet, var 
der kun denne dagen for å  erne grafi   , noe som 
påvirket resultatene. 
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

63

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

64

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

23. BRATTØRVEITA (LØRDAG)

Mange verdse  er bebyggelsen og Bra  ørveitas 
historie, og mener at det er typisk for Trondheim.

Undersøkelsen ble u  ørt på dag  d, men merkbart 
mange av de 71 intervjuede e  erlyste gatebeslysning 
på kvelds  d. “De  e var primært beboere i området 
som e  erlyste. Hvis undersøkelsen hadde vært 
u  ørt i mørket, er det nok rimelig å anta at vesentlig 
fl ere ville e  erlyst gatebelysning” sier en av 
byromstellerne. 

De kommenterte også at folk i stor grad ønsket å gjøre 
fl ere endringer på byrommet, men at undersøkelsen 
ga ikke mulighet for mer enn én, maks to  ng.

5,9

Videre forteller de at selv om topp tre på “hva skulle 
vært her” ikke inkulderer opprydding, mente over 90 
prosent at det var nødvendig, og en  ng som ikke 
krever mye ressurser for å gjennomføre i motsetning 
 l cafe og planter.
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

65

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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

1550

50

10

0 0 0 0 0 0

BROSTEINSGATA

NABOLAGET

MER LIV

GRAFITTIEN

ROLIG

ARKITEKTUREN

KAFÉ 

PLANTER

SITTEPLASSER

GÅGATE

MINDRE GRAFITTI

VEDLIKEHOLD AV BYGGENE

MINDRE SØPPEL

BYGNINGENE

SENTRALT

BELYSNING PÅ KVELDSTID

100

200

x x xx x x

0

BARNEVENNLIG

NÆRINGHISTORISK

x x xx x xx x

300

400

LITE TRAFIKK



Nei

66

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

24. KLOSTERGATA X MAURITZ HANSENS GATE

Folk mener de  e er et oversiktlig, men trafi kkert 
byrom.

Krysset mellom Klostergata og Mauritz Hansens gate 
er  l stor grad preget av å være en bilvei, kommenterer 
studentene som gjorde undersøkelsene. På 
registreringsdagen var det ikke et sted folk oppholdt 
seg over lenger  d. På et  lfeldig  dspunkt ville mest 
sannsynlig ingen ha oppholdt seg her. De fl este ville 
ikke la   barn leke fri   og fl ertallet var plaget av støy.

Av de 50 som ble intervjuet syntes mange at det 
var et oversiktlig sted og at det fungerer fi nt som 

5,6

et knutepunkt med kort vei  l sentrum. Det ble 
kommentert at bygårdene og trehusene er kvaliteter 
ved stedet og at det er et vakkert byrom, men at 
biltrafi kken må ned for at de skulle bruke det mer. Det 
ble også e  erlyst fl ere si  eplasser og beplantning.
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

67

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

68

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

25. PETER EGGES PLASS

Peter egges plass forbindes av  de fl este med  
folkebiblioteket. 

Av de 106 som ble intervjuet fi kk Peter Egges plass 
et gjennomsni   på 5,0 poeng av 10 mulige. I år 
ville over halvparten ikke la   barn leke fri   her. En 
mulig årsak  l de  e kan være at det var arkeologisk 
utgravingsarbeid med bruk av gravemaskin på 
området. Utgravingene ble av noen kommentert som 
posi  vt, sam  dig som fl ere gledet seg  l at arbeidet 
skulle bli ferdig.

De fl este som går igjennom skal  l biblioteket, 
som også blir kommentert som byrommets største 
kvalitet. De  e er antageligvis årsaken  l at få bruker 

5,0

byrommet e  er kl 18.00, som er bibliotekets 
stenge  d. Flere bruker også plassen som en snarvei 
på vei  l andre steder. Forslagene som ble hyppigst 
kommentert for å forbedre byrommet var fl ere 
si  eplasser, mer grønt og å anlegge en lekeplass.
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

69

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

70

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

26. DRONNINGENS GATES ALLMENNING

Dronningens gates allmenning er det eneste av de 
registrerte byrommene som se  es pris på for sine 
parkeringsplasser. 

De  e er en plass med lite ak  vitet og blir først og 
fremst brukt  l gjennomgang. Av de 43 som ble 
intervjuet var det bare et y  erst fåtall som ville la   
barn leke fri   på området.

Flere mente at plassen har et uutny  et potensiale og 
mange av de som bruker den se  er pris på det som 
fi nnes her; utsikten mot elva, parkeringsplassene og 
bensinstasjonen. Forslag  l forbedringer var å åpne 
byrommet mer ut mot elva,  lføre fl ere si  eplasser 
og legge opp  l ak  vitet, som å arrangere markeder.
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Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

71

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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
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Nei

72

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

27. GLØSHAUGEN SØR

Gløshaugen sør var det byrommet som fi kk aller 
dårligst  lbakemelding fra de besøkende i år.

De  e er et byrom preges av bil- og busstrafi kk. I 
 llegge var det på registreringsdagen byggearbeider 

på plassen. Til tross for de  e synes ikke de som ble 
intervjuet at støyen er mer en middels plagsom. 

Byrommet blir for det meste brukt  l gjennomgang 
av folk som tar buss, kjører bil, sykler og går. De 
fl este som oppholder seg her over lenger  d venter 
på bussen. Det er først og fremst studenter og andre 
med  lknytning  l NTNU som bruker byrommet, 
og man kan se en tydelig sammenheng mellom 
forelesningsplanen og antall mennesker på plassen. 

3,4

Av de 52 som ble intervjuet sa  e mange pris på 
at det er godt  lre  elagt for fotgjengere, syklister 
og kollek  vtrafi kk, og mente at plassen også har 
potensiale som oppholdssted. Sam  dig var det 
noen som fortalte at de hadde ha   ubehagelige 
opplevelser når trafi kken av syklister, fotgjengere, 
busser og biler hadde vært høy.
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Skala 1:2000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

73

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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

10810

70

4910

0 0 0 0 0 1

TILKNYTTET BUSS MINDRE BYGNINGSARBEID

SYKKELSTATIV

NÆRHET TIL SKOLE

SITTEPLASSER

PARK
MER GRØNT 

TRÆR
FINT FOR FOTGJENGERE

AKTIVITETER

1500

x xx

0

MINDRE TRAFIKK

POTENSIALE

FINT FOR SYKLISTER

x xxx x

2250

3000

BEDRE TILRETTELAGT FOR FOTGJENGERE

BEVEGELSE

750

ÅPENT

LEKEPLASS

x x x xx x xx

KORT VEI TIL ALT

FOLKELIV

Tellingene ble 
gjort på  dspunter 
med ekstra mye 
trafi kk  l/fra NTNU 
e  ersom forele-
sningene begynner 
15 minu  er over 
hver  me



Nei

74

Hvor godt liker du omgivelsene her?

1 
Svært dårlig

10 
Svært godt 

4. KRIGSSEILERPLASSEN (LØRDAG)

Krigsseilerplassen er godt likt, men lite brukt! 

På grunn av Maraton på registreringsdagen ble fl ere 
innganger  l byrommet sperret (og e  er hvert alle), 
folk kom seg hverken inn eller ut. Uten sperringene 
har vi grunn  l å tro at fl ere ville kommet innom da 
det var fi nt vær. Inngangen fra nord-vest var helt 
stengt av hele dagen pga. veiarbeid.

De fl este av de 57 intervjuede savnet si  eplasser og 
mer grønt, men ellers var det lite nega  vt å si.

7,9
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Skala 1:1000



Hvor mange går og sykler gjennom byrommet?

STÅVENTE SITTE GRATIS SITTE BETAL LEKETRENE

Ville du la   barn på seks år leke fri   her? Er du plaget av støy her du står nå?

Hva er bra med de  e byrommet? Hva skulle vært her for at du skulle brukt byrom-
met mer?

Totalt hver dag: Time for  me

På et  lfeldig  dspunkt vil sannsynligvis:

Syklister

Fotgjengere

75

Ordskyene er basert på intervjuer gjort i byrommene

Ikke plaget Svært plagetLi   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

180

10

0

0 0 0 0 0 1

NÆRHET TIL ELVA

FLERE TRÆR

TRÆR OG BLOMSTER

MER PARK
ÅPENT

STILLE OG ROLIG
LEKEPLASS

FLERE SITTEPLASSER

FONTENE

GRILL 
UTSIKT

PENT

UTESERVERING
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40

60

80

x x x x xx




