
 

Dalgård Måloppnåelse for 
området i dag 

Planens potensial for måloppnåelse i fremtiden 

Avstand til 
sentrum (Torvet 
som målpunkt) 
Svært viktig 

Lav (0 poeng) 
Over fem kilometer 

Lavt (0 poeng) 
Ingen endring 

Avstand til lokalt 
sentrum 
Viktig 

Lav (0 poeng) 
Over én kilometer. 
Området har mange 
lokalsenter funksjoner i 
dag. 

Potensial: Høy måloppnåelse (3 poeng) 
Sannsynlighet: Stor 
Området vil i kommunedelplan for lokale sentrum bli 
vurdert for om det skal bli et lokalt sentrum. Planen 
legger til rette for en ny dagligvarebutikk og øker 
sannsynligheten for at Dalgård blir vurdert som lokalt 
sentrum ved rullering av KPA 

Avstand til 
holdeplass med 
10-minutters- 
frekvens i rush 
Viktig 

Middels (1 poeng) 
Buss med 10-minutters 
frekvens i planområdet  

Potensial: Middels måloppnåelse (1 poeng) 
Ingen endring 

Tilgang til 
hovedsykkelnett 
Litt viktig 

Lav (0 poeng) 
 

Potensial: Høy måloppnåelse (2 poeng) 
Sannsynlighet: Stor 
Planlagt hovedsykkelveg gjennom planområdet i Odd 
Husbys veg. 

Samlet vurdering Lav (1 poeng) 
Området ligger langt fra 
viktige målpunkt.Har 
buss med 10-minutters 
frekvens som går 
igjennom planområdet. 
Ikke god tilknytning til 
hovedsykkelnettet i dag.  

Potensial: Middels måloppnåelse (6 poeng) 
Sannsynlighet: Stor 
Området vil fortsatt ha stor avstand til Torvet, som er 
den viktigste indikatoren. Det er stor sannsynlighet 
for at Dalgård blir definert som et lokalt sentrum, og 
det er god tilgjengelighet for buss i dag. Det er 
sannsynlig at området vil få gode sykkelveier som 
kobler seg på byens øvrige sykkelnett. 

Konklusjon Utbygging her vil øke personbiltransporten i Trondheim. Det vil øke behovet for 
bilrestriktive tiltak for Trondheim som helhet og øke behovet for et nytt 
kollektivtilbud for at kommunen skal nå nullvekstmålet.  

I dette området vil mange kunne ta buss til jobb og går eller sykle til de daglige 
gjøremål. Nærhet til marka, kort veg til Dalgård idrettsanlegg med både ishall og 
kunstgress, samt kort avstand til både barne- og ungdomsskole, bidrar også til 
redusert behov for personbiltransport til fritidsreiser i forbindelse med denne 
planen. 

 


