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Forord - hverdagsbyenTrondheim
Lokalesentrumsdannelserav ulike størrelser nnesover hele byen.De utgjør vik ge noder i
bystrukturenog er med på å påvirkehvor folk vil bo og reisei hverdagen.Hvordanlokale
sentrumhar oppstå og videreutvikleser forskjelligog l dels lfeldig. Noen ble planlagt
som lokalsenteri størreområdeplanerpå 1960-og 70-tallet, mensandreer selvgroddepå
stedersom naturlig gir et grunnlagfor handelog service.
Byensforte ngsstrategihar l nå vært forholdsvisgenerell,og kommuneplanensarealdel
di erensiereri liten grad te het og rekkefølgeav utbygging.Bymiljøavtalenog det klare
nullvekstmåletfor personbiltra kkengir imidler d nye behovfor å styre og konsentrere
forte ngen.Hvilkelokalesentrumog knutepunktersom utvikles,hvade inneholderog
hvordande formesvil i stor grad påvirkereisemønstrenei byen.
Te ere urbanebystrukturergir et bedre grunnlagfor lokalesentrumog knutepunkter,og
dermedhelhetligebydelermed de funksjonenesom folk trenger i hverdagen.Det er le ere å
velgebort bilen når det du trenger nnesi gang-og sykkelavstander.
Hverdagsbyenbør gi
mulighet for at est mulig kan leve uten bruk av bil. Enby hvor man er mindre avhengigav bil
har ogsåpotensiale l å bli en mer inkluderendeby.
Videreutviklingog forte ng av våre lokalesentrummå sam dig skjemed en kvalitet som er
et sentrumverdig.Vedå sikreat knutepunkterog lokalesentrumblir a rak ve stederhvor
folk ønskerå oppholdesegog bo, og bidrar l iden tet og lhørighet i bydelenehar vi nok
størresannsynlighetfor å lykkesogsåmed en bærekra ig bystruktur.
Vi skalnå videre mot en bedre hverdagsbyved å lø e frem og utvikle lokalsentre l lokale
sentrum.Hverdagslivetsbehovmå se es i fokus,og lokalesentrumog knutepunktermå
utvikles l tyngdepunktersom fungereri samspillmed hverandreog restenav byen.
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1. Grunnlag-og rammer for planarbeidet
Flerepoli skevedtakog planer,bådeeksisterendeog under arbeid, er med på gi føringerfor
planarbeidet.Under beskrivesde vik gste.Prioriteringav arbeidetmed denne
kommunedelplanener gi gjennomTrondheimkommunesplanstrategi, vedta av bystyret
for inneværendebystyreperiode.
Arbeidet med Byutviklingsstrategienog Plan for sentrumsutviklingskalogsåprioriteres,og
startesopp parallelt med de e planarbeidet.Det er lagt opp l at planeneskalfølgeet felles
løp i starten slik at utrednings-og medvirkningsprosessene
kan dra ny e av hverandre.
Plan-/prosessprogram
for de tre planenesendesderfor l poli sk behandlingog ut på høring
sam dig. Rådmannenvil med de e ogsåsikreen god koordineringav arbeideneslik at
målsetningerstemmeroverensmed hverandre,og utredningerog ferdigeresultaterkan
supplerehverandre.
Definisjonav lokale sentrum og knutepunkter
Et knutepunkt er gi ved at ere kollek vtraseer
møtes,gjernefor ulike typer transportmidler,
som bussog tog. Sam dig er et knutepunktet
målpunkti segselvmed et bredt lbud av
handel-og servicefunksjoner,og gjernehøy
boligte het rundt. I Trondheimkommuneer det
gjennompoli sk vedtakav ny rutestruktur for
bussde nert totalt seksknutepunkter,noen
eksisterendeog noen nye, som skalprioriteresog utviklespå dennemåten.I arbeidet med
kommunedelplanentas det utgangspunkti de e vedtaket.
Et knutepunkter ogsået lokalt sentrum,men med et noe større lbud og omlandenn de
øvrigelokale sentrum ute i bydelene.Lokalesentrumi Trondheimhar ogsåstort se et godt
kollek v lbud, men er ikke nødvendigvisvik ge oms gningspunkter.Lokalesentrumer
spredt utover det mesteav byen der folk bor,
og dekker l sammenet stort omlandav
boliger.I kommuneplanensarealdeler det
de nert 14 lokalesentrum,og dissevil være
utgangspunktetfor de e planarbeidet.Det
ansesimidler d som en vik g del av
planarbeidetå gjøreen ny vurderingav hvor
mangeog hvilkelokalesentrumsom skal
prioriteres,samt om det er behov for å de nere
ere typer eller nivåer.
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Kommunalplanstrategi for Trondheimkommune 2016-2019
Planstrategienble vedta av bystyret08.12.2016,og denne
de nerer hovedmålsetningene
med kommunedelplanfor lokale
sentrumog knutepunkter.
I plandokumentenebeskrivesformålet med planarbeidet- å følge
opp arealforpliktelsenei bymiljøavtalenog målsetningenei
kommuneplanensarealdelom å utvikle a rak ve og
velfungerendelokalsentra.Det legges l grunn at a rak ve
lokalsentraog bydelerer vik ge for folks trivsel og lhørighet,og
at utbyggingi og rundt velfungerendelokalsentraer avgjørende
for å lykkesmed et bærekra ig kollek vsystem,og oppfylle
forpliktelsenei bymiljøavtalen.
Målet er at kommunedelplanenskalavklarehvilkelokalsentraog knutepunktkommunenbør
innre e sin innsatspå og med hvilkevirkemidler.Denmå videre beskrivemål og strategier
for kommunensarbeid og vurdere ltak for gjennomføring.
I vedlegg1 – 7.1 Utfordringsark– beskrivesproblems llinger nærmere,og planbehovet
begrunnes.Planarbeidetblir ogsåspesieltnevnt i punkt 3 i bystyretsvedtak:
Bystyretvedtar at det utarbeidesen byutviklingsstrategimed samordnetareal- og
transportanalyse,og en tematiskkommunedelplanfor lokalsentraog knutepunkt.Dette vil
angi retning for en klimavennligbyutviklingog væreutgangspunktfor samarbeidmed lokale
arealutviklere.Viderevil arbeidetdannegrunnlagfor revideringav kommuneplanens
arealdelsammenmed Klæbui nestebystyreperiode.Kommuneplanens
arealdelrevideres
derfor ikke i dennebystyreperioden.
Vedtatte kommunaleplaner
Kommuneplanenssamfunnsdel
De e er kommunensoverordnedeplan for samfunnsutviklingen
og se er mål for vik ge samfunnsområderfor bysamfunnetog
kommunenfram mot 2020.Planener, og skalvære,
retningsgivendefor annet planarbeidinn l ny samfunnsdel
vedtas.Gjeldendesamfunnsdelinneholder re hovedmål:
1. I 2020er Trondheimen internasjonaltanerkjentteknologiog kunnskapsby
2. I 2020er Trondheimen bærekra ig by, der det er le å
leve miljøvennlig
3. I 2020er Trondheimen inkluderendeog mangfoldigby
4. I 2020er Trondheimkommuneen ak v samfunnsutvikler
og a rak v arbeidsgiver
5

Kommuneplanensarealdel
Bystyretvedtok 08.12.16å ikke rullere kommuneplanensarealdeleni inneværende
bystyreperiode,men avvente l kommunesammenslåing
med Klæbu.Arealdelensom legges
l grunn i kommunenssaksbehandlingble vedta i 2013.Arealdelener et vik g og på mange
måter et godt utgangspunktfor byutviklingeni Trondheim.
Kommuneplanensarealdelde nerer 14 lokalesentrumved bestemmelsesområder
på
plankartet:Byåsen,Hallset,Munkvoll, Stavset,Flatåsen,Saupstad,Heimdal(ogsåvist som
sentrumsformål),Risvollan,Nardo,Moholt, Dragvoll,Valen nlyst, Østmarkveienog Ranheim.
Det er ikke de nert lokalesentruminnenfor sentraleområdersa av l sentrumsformål.Valg
av lokalsentreer gjort ut fra re kriterier: et lstrekkeligbefolkningsgrunnlag
i nært omland
(eksisterendeeller frem dig), et kollek vknutepunkteller lknytning l kollek vne et,
potensialfor transformasjon/utvidelseog lokal forankring(etablertesenterprioriteres).

Lokalsenterstrukturdefinert i kommuneplanensarealdel
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I bestemmelseneangisat det skalutvikleslokalsentreinnenfor disse,og at de skalplanlegges
helhetlig. Videreangis:Lokalsentreskalha høy arealutnyttelse,tydeligesenterfunksjonerog
offentlig torg eller park. Lokalsentreskal samlokalisereboliger,varehandelog andre
servicefunksjoner.
Handels-og serviceområdetskallokaliseressentralt og samletinnenfor
bestemmelsesområdet.
(...) Tjenesteytingskalvurderesetablert i eller i tilknytning til
områderangitt som bestemmelsesområde
lokalsenter.
Kommuneplanensarealdelsikrer likevelikke at forte ngeni hovedsakskjeri lknytning l
lokalesentrumog langsvik ge kollek vakser,hverkenmed tankepå boliger eller nye handels
og servicefunksjoner.Minimum boligte het er angi lik for lokalesentrumog øvrige
boligområder,med unntak av områderunder 6 daa,og det er ikke angi noen form for maks
te het noen steder,da de e anseså væreuheldigi forte ngsøyemed.
Det er ogsåde nert kollek vknutepunkterpå plankartet l arealdelen,men uten lhørende
bestemmelser.Disseer stort se sammenfallendemed de knute-/oms gningspunktenesom
er de nert i ny rutestruktur for buss(seunder), men det skillesikke i arealdelenpå hvilke
som skalværerene kollek vknutepunkt,og hvilkesom skalutviklessom vik ge lokale
sentrum.
Kommunedelplanfor energi og klima 2017-2030
Bystyretvedtok planen18.05.17.Planenbeskriver
ambisjonerog strategierog dannergrunnlagfor kommunens
oms lling l å bli en utslippsfriog klimarobustkommune.
Kommunedelplaneninneholdermål og strategierfor
hvordan:
- klimagassutslippog energiforbrukkan reduseres
- grønnnæringsutviklingog klimavennligelevemåter
s muleres
- byen kan lpassesklimaendringerfram mot 2030
Planeninneholderet eget kapi el om arealbrukhvor det
blant annet står: Fordidet er arealutviklingensom skaper
transportbehoveti byen,er det er en forutsetningat
Trondheimkommunei størst mulig grad vedtar planer sombidrar til en tett, klimavennlig
byutvikling.Hovedinnsatsen
må rettes mot fortetting rundt kollektivknutepunkt,i lokalsentra
og i sentrumsområder.
Andre styrende vedtak
Bymiljøavtalen
Trondheimkommunesignertei 2016landetsførstebymiljøavtalemed statenog
Sør-Trøndelag
fylkeskommune.Gjennombymiljøavtalenforankres”nullvekstmålet”som
lsier at all veksti persontransporteni storbyområdeneskaltas med kollek vtransport,
syklingog gange.Det gisnoen klare føringerfor hvordanmålet skalnås,og
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knutepunktsutviklingstår sentralt:
- Utviklingav MetroBusskonseptetsom et a rak vt alterna v l privatbil
- Høyarealutny elsei lknytning l knutepunkterog holdeplasserfor MetroBuss
- Reguleringsltak og restrik ve ltak mot privatbil
- Midler fra staten l ltak for kollek vtra kk, syklingog gange
- Gjennomføringav knutepunktutviklingi tråd med kommuneplanensarealdel(se om
KPAunder)
Framtidigrutestruktur for kollektivtrafikk - 2019-2029
Formannskapetvedtok 14.06.16 (sak163/16) på vegneav bystyretat bystyretslu er seg l
den nye rutestrukturensom rådmannenforeslårgjeldendefra august2019,når
MetroBuss-systemet
skalinnføres.Innføringenav MetroBuss-systemet
ansessom en vik g
faktor for å lykkesmed å nå nullvekstmåleti Trondheim.
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AtB haddeansvaretfor rutestrukturprosjektetsom ble ferdigs lt i 2016. Prosjektethadde l
hensiktå utrede og foreslåhele rutestruktureni den nye bussanbudetsom skalgjeldefra
2019,inkludert detaljeringav MetroBusstraséer,
med endepunkter,knutepunkterog
oms gningspunkt.
Illustrasjoneneover viserhvilkeoms gningspunktersom blir betraktet som knutepunkteraltsåoms gningspunkterhvor en ser for segmuligheterfor en lkny et byutvikling,med
høy utny elseog et bredt service lbud l de reisendeog andrebesøkende.
De seksde nerte knutepunkteneer Tiller,Heimdal,Lerkendal,Sentrum,Trondheim
Sentralstasjonog Strindheim/Leangensenterområde.De to punktenesom er lokaliserti
midtbyenoppfa es langt på vei som realiserteknutepunkter,mensde resterende re i dag
bare delvisoppfyller målse ngenefor hvaet knutepunktbør være/inneholde.Her ligger et
stort potensialefor utvikling. Fra2019vil utviklingenbli underbyggetav den nye
rutestrukturenog MetroBuss.
Viktige utredninger og strategiarbeidsom pågår
Byutredninga
I regi av Statensvegvesenpågårdet nå et stort utredningsarbeidi landetsni største
kommuner.I utredningenundersøkerStatensvegvesenhvilke ltak som best bidrar l å
reduserepersonbiltransporten.Hvilkekonsekvenserarealbrukhar for personbiltransporten
vil ogsåbli belyst,og for Trondheimskaltre ulike prinsippfor arealbrukundersøkesnærmere
i llegg l det som alleredeer vedta : kompakt, kollektiv og spredt. Analyseårer 2030og
2050,og legger l grunn en vekstpå henholdsvis32 000 og 67 000 innbyggere.I llegg l et
nullalterna v skaldet utredes2-3 arealalterna ver,og en samfunnsøkonomisk
analyseskal
ogsåinngå.Utredningenanslåså væreferdig ved utgangenav 2017.
Byutviklingsstrategimed samordnetareal- og transportanalyse
Arbeidet med byutviklingsstrategienstartessom nevnt ogsåopp nå. Her vil ulike modellerfor
en langsik g byvekstog hvordandissepåvirkertransportarbeideti byen og regionenbli
utredet. Alterna veneskaldannegrunnlagfor en langsik g byutviklingsstrategihvor lokale
sentrumog bydelerinngår.Arbeidet koordineresmed byutredninga.Bådebyutredningog
byutviklingsstrategienvil gi ny g kunnskapsgrunnlag
for dennekommunedelplanenog alle
andreareal-og transportplaneri Trondheimkommune.
Andre relevante planer og strategier
Interkommunal arealplanfor Trondheimsregionen(IKAP-2)
Trondheimsregionen
er et samarbeidsorgan
for Stjørdal,Malvik, Trondheim,Klæbu,Melhus,
Skaun,Orkdal,Midtre Gauldal,Rissaog Leksvikkommuner,samt Sør-Trøndelag
fylkeskommune.Medlemskommunenedanneren fellesbolig-, arbeids-og serviceregion.
Hensiktenmed samarbeideter å styrkeTrondheimsregionens
utvikling i en nasjonalog
internasjonalkonkurransesituasjon.
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IKAP-2inneholdermål, strategierog retningslinjerfor arealutviklingi Trondheimsregionen.
Planener ikke poli sk vedta , men ble vedta av samarbeidsorganet
Trondheimsregionen
13.02.2015.Formåletmed planener å legge l re e for en bærekra ig og konkurransedykg
arealutviklinggjennomå samordnearealbruken.
I IKAP-2de neresen senterstrukturfor hele regionen.Trondheimsentralstasjonog Heimdal
blir de nert som hovedknutepunkter,og Leangenog Ranheimsom oms gningspunkter.
Viderede nereslokalsenter/te stedssenter,og dennestrukturen avvikernoe fra den som er
vist i kommuneplanensarealdel.Lade,Leangenog Tiller er vist som regionale
handelsesentre.
Senterstrukturdefinert av IKAP

Gåstrategi
Gåstrategiener utarbeidet i regi av Miljøpakkenog ble vedta i Bystyret16.06.2016.Med
elen «Gåmer – kjør mindre»beskriverstrategien ltak for å økeantallet dagligegåturer
med 40 000 innen 2025.I løpet av de nærmesteåreneskaldet bli enklereog mer a rak vt å
gå i Trondheim.Gjennomen helhetligplan skalMiljøpakkenbidra l en bedre standardog
mer sammenhengi gåne et. Gåstrategienfokusererpå gangtra kke l og fra stedersom
skoler,arbeidsplasser,
lokalesentrum,idre sbanerog holdeplasser.
Sykkelstrategi
Sykkelstrategien
inngårsom en del av Miljøpakkenssatsningpå
sykkel.Trondheimbystyrevedtok 24. april 2014en ny sykkelstrategi
for perioden2014-2025.Hensiktener å legge l re e for mer sykling
samt byggeopp under visjonenom at Trondheimskalbli Norgesbeste
sykkelby.Det er sa av 1,5 mrd kroner l sykkel ltak. Målet er å doble
sykkelandelenved å lby et godt og helhetligsykkelvegne, samt
stort fokuspå dri og vedlikeholdav sykkelanleggene.
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Byromsstrategi
Byromsstrategienmed handlingsplanble vedta i bystyret
8.12.2016,og er et virkemiddelfor å styrkebylivet i Midtbyen,
ved å re e søkelysetmot byrom som oppholdsplasserog
opplevelsesverdiog hvordande kan lre eleggesbedre for ulik
bruk. Hovedmålenei byromsstrategiener a ratk ve, levende
og lgjengeligebyrom. Byvekstog forte ng gjør de o entlige
uterommenevik g for stadig ere, ogsåutenfor Midtbyen. De
sammemålse ngenebør derfor vurdereså gjeldefor
o entlige byrom ogsåute i bydelene.
KDPkulturarena
Kommunedelplanfor kulturarenaer2012-2024ble vedta i
Bystyret31.01.2013.Planenangir bydelenesom et særlig
satsningsområde,
der TrondheimKommuneskalsikreen
utvikling i bydelenesom bidrar l kulturak vitet og opplevelse
for est mulig, samt gir godeoppvekstvilkårfor barn og unge
gjennomfølgende:
Etableringav kultursenteri alle bydelermed stor
befolkningste het og lokalsenterfunksjon,slik at byens
innbyggerehar lgangpå godeog lgjengelige
kulturarenaeri nærmiljøet.
Det skalutviklesarenaerfor kultur- og fri dsak viter for
barn og ungeslik at alle opp l 18 år oppleverat de har
et lbud i si nærmiljø.

Dette er ikke en uttømmende liste over planer og strategiersom er relevantefor arbeidet
med kommunedelplanen.Av andre planer,vedta e eller under arbeid,i regi av Trondheim
kommunekan nevnes:
- Planfor idrett og fysiskaktivitet 2015-2020, vedta av bystyret30.04.15
- Kommunedelplanfor kulturminnerog kulturmiljøer2013-2025, vedta i bystyret
31.10.13
- Planfor areal til offentlige tjenester2017-2050, på høringi april/mai i år og planlagt
vedta i bystyreti løpet av høsten2017.
- Planfor friluftsliv og grønneområder, på høringi mai/juni i år og planlagtvedta i
bystyreti løpet av høsten2017.
I lleggvil det væreaktuelt å se på planer fra Klæbukommune, spesieltarealdel l
kommuneplanenfor 2010-2021,vedta 09.06.11,og sentrumsplanen,vedta 11.05.17.
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2. Problemstillingerog utfordringer
Situasjoneni dag er at mangenye planforslagog prosjekterer på gangi lknytning l lokale
sentrumog knutepunkter,bådeboligforte ng og andreprosjekter.Det er sværtposi vt med
økt interessefor utvikling og forte ng innenfor lokalesentrumog knutepunkter.Men med
dennenye utviklingenstøter vi ogsåpå noen nye problems llinger og u ordringer.Sam dig
er det ikke bare i lknytning l de de nerte lokalesentrumog knutepunkteneforte ngen
skjer,og det kan s lles spørsmålved om vi er på vei mot en mer bærekra ig bystruktur.Disse
problems llingenebør drø es i de e planarbeidet.
Grunnlagetfor byutviklinga i dag
Kommuneplanensarealdeler et vik g og på mangemåter et godt utgangspunktfor
byutviklingeni Trondheimkommune,men den mangleren tydelig prioritering av hvilke
områderutenfor sentrumsom skalværete est. Rammenefor forte ng er stort se like
uavhengigav sted og sikrer ikke den ønskedeutviklingensom innebærerat forte ngeni
hovedsakskjeri lknytning l knutepunkter,lokalesentrumog vik ge kollek vakser.
Det fremkommertydelig i planbeskrivelsen l kommuneplanensarealdelat det er et mål å
fremme utvikling av lokalesentrum.Det er imidler d lite som står i vegenfor å utvikle alle
andreområderstort se på sammemåte. Selvom det er sa minimumskrav l boligte het
innenfor lokalesentrumer dennelik kravetsom er sa for alle områderavsa l bolig på
over 6 dekar- minimum 6 boliger per dekar. Unntaketer på Byneset,Kle og Bratsbergder
arealkraveter minimum 1,5 boliger per dekar.Te heten i nye prosjekterovers ger som regel
ogsålangt på vegdissetallene uanse .
Sam dig åpnesdet for etableringav nærbu kker med dagligvareprol og et forretningsareal
på inn l 2 000 m2 BRAi lknytning l boligområderogsåutenfor bestemmelsesområder
for
lokalesentrumog regionalthandelssenter.De e vil i prinsippetsi hvor som helst.

Ny “frittliggende” dagligvarebutikkpå Dalgård- stor butikk med
godt utvalg.
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Vi har altsåikke klare virkemidlerfor å styre forte ngen.Nye forte ngsprosjekterkommer
der hvor det er lgangpå areal,og mangeav de nye utbyggingsområdene
liggeret godt
stykkeunna eksisterendelokalesentrumog knutepunkter.Sam dig oppstår ere stedernye
smålokalesentrumi form av størredagligvarebukker med lleggsfunksjonersom atpotek,
treningssenteretc. Vi klarer dermed ikke å sikreen bystruktur med:
-

tydeligelokalesentrumog knutepunkterder vi kan prioritere kvalitet og mangfoldav
funksjoner
boligforte ng som i hovedsakbidrar l å styrkede lokalesentrumog knutepunktervi
alleredehar

De e gjøreat vi med dagensverktøyi liten gradevner å videreutviklebyen l en hverdagsb
y
som gir mulighet for at est mulig kan leve uten bruk av bil.
Utviklinga er i gangi knutepunkter og lokale sentrum
Det er en økt interessefor de eksisterendelokalesentrumog knutepunkter,og de e betyr
nye muligheterdissestedene.Mangeplaner er på gangog ere prosjekter er under
gjennomføringeller er nylig ferdigs lt. Nyefunksjonerog ere boliger bidrar l å styrke
grunnlagetfor dissestedene,sam dig som selvestedet kan få et lø . Mangelokalesentrum
har vært “glemt” og ikke ha noe særligutvikling på ere år, og de bærer o e preg av
de e: utdaterte bygg,lav utny elsesgrad,mye asfalt og u lytende kjøre-og
parkeringsarealer,
og mangelpå godebyrom og møteplasser,ikke minst for barn og unge.

Lite har skjeddpå flere tiår - Stavsetlokalesentrum

Men den nye utviklingenbetyr ogsånoen u ordringer.Når nye prosjekterskalrealisereser
det o e en stram fremdri splansom ligger l grunn.Sam dig manglerde este de lokale
sentrumog knutepunkteren helhetligplan for den nye utviklingen.Flere ng må derfor
avklaresenn størrelsepå bu kkarealerog antall boliger.Hvor skalde o entlige rommene
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ligge,og hvilkeo entlige forbindelsermå på plass?Hvordanbør det overordnede
tra kksystemetfor stedet utvikles?Hvilkeo entlige funksjonerbør inn i området?Hvilke
arealerkan utny es l boligforte ng, og hvor mye skalreserveres l handelog annen
service,ikke minst o entlig?
Det som byggesnå vil bli ståendei mange år. Uten en helhetlig plan for utviklingen,og/eller
et godt samarbeidmellom de ulike aktørene,er faren stor for at enkeltprosjekterlegger
uheldigepremisserfor hvordanstedet kan videreutviklespå best mulig måte i lang d
fremover.

NyeByåsen
butikksenter,styrker
eksisterendelokalt
sentrummed et
brederehandelstilbud
(bilde fra byggesaken)

Aktuelle problemstillinger som bør drøftes i planarbeidet
Det er mangeulike forhold som er avgjørendefor utviklingenav a rak ve og velfungerende
lokalesentrumog knutepunkter.Fleretema og problems llinger,bådepå overordnetnivå og
et mer detaljert nivå, bør drø es gjennomarbeidet med kommunedelplanenfor å kunnese
sammenhengerog gjørehelhetligevurderinger.
Riktig overordnet struktur - Hvilkelokalesentrumbør prioriteresog videreutvikles?Skal est
mulig ha et lokalt sentrumi gangavstand,
eller gir ikke de e stort nok omlandog besøks
grunnlagfor næring?Bør det de neres ere nivåerfor å inkluderesmå,men vik ge lokale
sentrumfor iden tet og lhørighet- som for eksempelpå Spongdal?Trengervi lokale
sentrumogsåder hvor størrehandelssentraliggeri nærheten?Skaldet fortsa værefri
frem for å etableresmålokalehandelssentraover alt?
Innhold og funksjoner - A rak viteten økergjernemed breddenpå lbudet. Børvi i større
gradsikrearealerfor et mangfold,eller gir de e segselv?Hvordankan vi sikre
utviklingsmuligheterog mulighet for ere funksjoneri frem den, uten at de e gir tomme
arealereller bygg?Hvordankan vi prioritere et bredereutvalg av funksjoneri lokalesentrum
uten å svekkeandre deler av byen?
Kvaliteten på byrom og bebyggelse- arkitektur,materialbruk,skala,kunst og utsmykninger vik g for opplevelsenav et sted og dets iden tet og forteller noe om hvordanvi bryr oss
og hvilkenstatusstedet har.Børvi ha like strengekrav l u orming som i Midtbyen?Hva
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betyr høy kvalitet i lokalesentrumog knutepunkter,og hvordansikrer vi den?
Boligfortetting - Hvilkemuligheterhar vi i lknytning l eksisterendelokalesentrumog
knutepunkter?Hvaer realis sk å gjennomføreav forte ng innenfor etablerte boligområder?
Hvaer te nok? Hvilkekrav skalvi s lle l uterom og hvordansikrer vi lstrekkelig
bokvalitet?

Når blir det for tett?
(Wikipedia,Kowloon
WalledCity)

Offentlig tilgjengeligemøteplasser- Torg,plasserog andre bilfrie byrom gir mulighet for
gra s opphold og kan utgjøre vik ge møteplasser.De e er ogsåen mulig arenafor
arrangementersom igjen kan væremed på å gi stedet en sterkereiden tet. Hvor store skal
slikearealervære,hvaer trangt og lite brukbart og hvaer overdimensjonertog urealis sk?
BørTrondheimkommuneeie alle slikearealer?
Adkomst og trafikk - Vi har et ønskeom å prioritere fotgjengere,syklisterog de som reiser
kollek vt. Sam dig er de kjørendeer en vik g del av kundegrunnlaget.Hvor restrik ve skal
vi væremot dem som ønskerå handlemed egenbil? Kanvi unngåat lre eleggingfor store
kjøretøyersom skalleverevarer blir styrendefor u orming av hele stedet?
Miljøforhold - støy og støv - Knutepunkterog delvisogsålokalesenterligger gjerneinn l
eller i lknytning l størretra kkårer.Hvordanpåvirkerde e boligkvaliteten?
Styringog rammer - Hvordankan vi styre forte ngeni rik g retning, sikreønsketinnhold og
kvaliteter i lokalesentrumog knutepunkter,og sam dig bidra l utvikling og lønnsomhet?
Kanvi sikre lstrekkeligforutsigbarhetuten en helhetligplan eller strategifor hvert sted?
Trondheimkommunesrolle - BørTrondheimkommunebidra l å styrkede lokalesentrum
ved i størregradgå inn for å etablerekommunalefunksjonerher, selvom de e i mange
lfeller kan bety høyerepris på nye kommunaleanlegg?
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3. Mål og hensikt med planen
Hovedformåletmed planener å lageet godt grunnlagfor utvikling av a rak ve og
velfungerendelokalesentrumog knutepunkter.Sam dig skalplanen,sammenmed
bytuviklingsstrategien,bidra l å prioritere utvikling og forte ng i og i lknytning l
Midtbyen, lokalesentrumog knutepunkter,slik at vi får et godt utgangspunktfor å nå
nullvekstmålet.Beggedisseto planenevil væreet vik g grunnlagfor nesterullering av
kommuneplanensarealdel.
Under beskrivesmer spesi kke e ektmål og resultatmålfor de e planarbeidet.E ektmålene
er gjernelangsik ge og beskriverden e ekt en ønskerplanarbeidetog det ferdigeproduktet
skalha for utviklingenav lokalesentrumog knutepunkter.Resultatmålenebeskriverde
direkte resultateneav planarbeidet.
Effektmål – langsiktigemål
Planenskalbidra l:
Størrefokuspå utviklingenav lokalesentrumog knutepunktersom
vik ge noder i bystrukturen,ikke bare for handelog service,men også
som o entlige møteplasserog lokaleiden tetsskapere.
Mer forutsigbarhetfor utbyggereog brukeremed tankepå hvordan
lokalesentrumog knutepunkterskalutvikles.
Mer a rak ve lokalesentrumog knutepunkterved å sikrede vik gste
struktureneog funksjonene,samt kvalitet på byrom, arkitektur og bomiljø
som er et sentrumverdig.
Mer bærekra ig bystruktur – der lokaliseringenav rik g serviceog
tjenestey ng styres l og konsentreresi lokalesentrumog knutepunkter,
så de este kan dekkesine hverdagsbehovuten bil.
Mer koordinert og helhetlig tankegangog handlingfra Trondheim
kommune– slik at både byplanleggingog prioritering av kommunale
investeringerkan bidra l å byggeopp under den ønskedestrukturen av
lokalesentrumog knutepunkter.

Resultatmål– leveranseog kortsiktige mål
Planarbeidetvil resulterei en leveranseav kartlagt fakta, analyserog utredninger,og et
planforslagsom e er vedtakkan gi rammerfor planleggingav lokalesentrumog
knutepunkteri Trondheimkommune.
Andrevik ge resultatmåler bedre samarbeidmellom aktuelleaktører og kompetanseheving
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for de som jobber med planeneller er involvert på andremåter.
Kartlagt fakta, analyserog utredninger
Enoversiktover dagenssituasjon: Enbeskrivelseav dagensoverordnedestruktur,samt de
enkeltelokalesentrumog knutepunktersom nnes/erde nert og hvilkeegenskaper,
muligheterog u ordringerde har.
Ensamlingav generellkunnskapog eksempler: på hva a rak ve lokalesentrumog
knutepunkterer, hvordande oppnås,og hvordande kan påvirkereisemønstrenei byen.
Analyserav forte ngspotensialeti lknytning l lokalesentrumog knutepunktersamkjøringmed arbeidet med bytutviklingsstrategien.
Fram dsbilderfor utvalgtestedersom i form av illustrasjonerviserhvordanønsketutvikling
kan skje i praksis.
Planforslag:
Ende nert overordnetstruktur for lokalesentrumog knutepunkterillustrert på kart, som gir
føringerfor hvilkesom skalprioriteres og utvikles,og hvilke lhørendeområdersom bør
forte es.
Generellveiledermed prinsipperfor planleggingog utvikling av lokalesentrumog
knutepunkter.
Strategi-og handlingsdokumentsom beskriverhvordanTrondheimkommunekan og bør
bidra for å byggeopp under ønsketutvikling av lokalesentrumog knutepunkter.
Planbeskrivelse
med redegjørelsefor prosess,avveininger,valgsom er ta og konsekvenser.
Rammerfor utvikling av de enkeltelokalesentrumog knutepunkter- enkle,overordnede
prinsipper,sammenmed enkle prinsipielleillustrasjonerfor de ulike stedenesom viser
hovedstrukturerog o entlige rom.
Sistnevntekan eventueltbli et lstrekkeligstyringsverktøy,sammenmed de generelle
føringenesom gis i kommunedelplanen, l å sikreen god utvikling av de este lokale
sentrumog knutepunkter,uten ressurskrevende
områdereguleringsplaner
eller
kommunedelplaner.
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4. Kunnskaps-og utredningsbehov
Planarbeidetvil ta for segtema både på overordnetnivå og et mer detaljert nivå for å kunne
se sammenhengerog gjørehelhetligevurderinger.Noen av utredningsbehoveneer
sammenfallendemed de som er de nert i prosessplanfor byutviklingsstrategienog Planfor
sentrumsutvikling
, og det leggesderfor opp l et samarbeidangåendedisse.
Tabelleninneholderen oversiktover de utredninger,kartleggingerog analysersom foreslås
gjennomførtsom et grunnlagfor planen.

TEMA

UTREDNINGER
og DRØFTINGER

GRUNNLAG
/
METODE

Dagenssituasjoni Trondheim
De enkelte sentra regnskapog
faktagrunnlag

Enenkelkatalogover de eksisterende/denerte
lokalesentrumog knutepunkter.
Dagensinnhold; funksjonerog arealbruk,bolig- og
eiendomsforhold,adkomstm.m.
Vurderingav dagens Enbeskrivelseav dagensstruktur av etablerte
struktur
knutepunkterog lokalesentrumi
kommunen/bydelenei dag totalt se – hva nnes
av lokalsenter,knutepunkterog handelssenter?
Samarbeidbyutv.strategien
Utviklingsmuligheter Enklestedsanalyser/SWOT-analyser
for
på de enkelte sentra
eksisterende/denerte lokalesentrumog
knutepunkter.
Sepå potensialefor utvikling av stedet.
Fortettingspotensiale Vurdereforte ngspotensialei og rundt
for boliger
eksisterende/de nerte lokalesentrum og
knutepunkter.
Samarbeidbyutv.strategien
Evalueringav KPA
Hvafungerer/er bra?Hvamangler?
Hvordanhar man lykkes/ikkelykkesmed utvikling av
lokalesentrume er vedtakav sisteKPA?

Kartdata,sta s kk
og registreringer
ved befaringer
Kart,sta s kk,
lokalkunnskap,
katalogfra KPA

Påbakgrunnav
ovenstående
faktagrunnlag
Kartdata,sta s kk
og registreringer
ved befaringer+
drø inger
Gjennomgangav
KPAog nyere
utbyggingsprosjekt

Generellfakta og erfaringer - overordnet
Overordnet struktur

Hvaer en god struktur for lokalesentrum og
knutepunkter?Hvaer rik g befolkningsgrunnlag?
Hvaer naturlig omlandog gang-/sykkelavstander?
Børdet de neres ere nivåerfor å inkluderesmå,
men vik ge lokalesentrumfor iden tet og
lhøringhet?
Hvordanbør kollek vsystemetsamordnesmed den
oveordnedestrukturenfor å få størstmulig e ekt på

Sepå erfaringerfra
Trondheimog
andrebyer,
li eraturstudier
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…og betydningfor
folks reisevaner

…og betydningenfor
folks iden tet og
sosialerelasjoner
Trenderi bomønster

Trenderfor
etablering av handel
og næring

Konkurranseforhold

folks reisevaner?
Samarbeidbyutv.strategien
Hvilketpotensialeliggeri utviklingenav a rak ve
og fungerendeknutepunkterog lokalesentrumi
forhold l folks reisevaner?For en a rak v by med
reduserttransportbehov?
Samarbeidbyutv.strategien
Hvilkenbetydningkan lokalesentrumog
knutepunkterha i forhold l folks sosialeliv og
iden tet? Integrering?
Samarbeidbyutv.strategien
Hvilketrender liggeran i folks bomønster?Hvordan
ønskerulike aldersgrupperå bo?
Samarbeidbyutv.strategien
Hvilketrender liggeran i forhold l etableringav nye
handelsog næringsvirksomheter?
Seeslokale
sentrum og knutepunktersom a rak ve steder
eller er det enklereå etableresegandre stederhvor
kommunenikke s ller så strengekrav?
Samarbeidbyutv.strategien
Hvordanpåvirkerstørrehandelssenter/kjøpesenter
og andrestørre“fri liggende“
dagligvareforretningerkundegrunnlagetog bruken
av lokalesentrumog knutepunkter?

RVU
Undersøkelseav
folks preferanser
(seogsåeget tema
under)
Li eraturstudier
NTNU?

Li eraturstudier
NTNU?
Li eraturstudier,
Intervjuer med
utbyggere/
næringsliv
NTNU?TØI?
Sepå erfaringerfra
Trondheimog
andrebyer,
li eraturstudier

Premisserfor innhold og utforming
Funksjonsblanding

Utstrekning

Møteplasser- byrom
og parker

Boligtypologi

Adkomst og
henvendelse
Parkeringsdekning

Hvilkenblandingav funksjonerer mest a rak v?
Hvaer rik g andelboliger,o entligefunksjoner,
handel,næring,kultur, tjenestey ng og evt. annet?
Hvaer stort nok for et lokalt sentrumeller
knutepunkt?I forhold l konkurransemed andre
sentraog med tankepå avstanderinternt. Når
begynnerfolk å kjøre mellom funksjonene?
Størrelser– hva er små /trangt og hvaer stort/øde?
Hvordanskalbyrommeneu ormes,hva skalde
brukes l? Hvor mye skalværegrønt?

Li eraturstudier
Sta s kk
Sammenlikne
bystrukturerog
avstanderi byen
Erfaringerfra
Trondheim
Kommunens
byromsstrategi
Erfaringeri
Trondheim
Li eraturstudier

Børdet væreandrekrav l te het og uterom
innenfor og i lknytning l et lokalt sentrum eller
knutepunkt?Sammenliknemed midtbyenog andre
sentrumsområder?
Hvilkereisendebør hovedadkomsthenvendeseg
Drø ing
mot? Fotgjengerne?De kjørende?bussholdeplass?
Hvaer et godt te ne for myketra kkanter?
Hvilkenparkeringsnormbør gjeldefor lokale
Drø ing av
sentrumog knutepunkter?Hvor avgjørendeer god
parkeringsnorm
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Varelevering

Miljø - støy og støv

Eiendomsforhold
“offentlige rom”
Hva mener brukerne
er viktigst?

Hva er utbyggereog
næringsdrivende
opptatt av?

parkeringsdekning
for antall besøkende?
Bakkeparkering?
Avgi sparkering?
Hvilkepremisserbør gjeldefor sykkelparkering?
Samarbeidmed byutviklingsstrategien
Arealbrukog samkjøring- hvordanunngåfor store
arealeravsa l manøvreringav store biler?
Undersøketrender for varetransport.
Skalalle knutepunkterog lokalesentrumregnes
som unntaksområderhvor boliger llatesi rød
støysone?jfr. § 21.3 i Kommuneplanens
arealdel.
Hvilkearealerbør/må eiesav Trondheimkommune?
Bør/måkommuneneie alle torg, byrom og parker
som skalvære lgjengeligefor allmennheten?
Hvaer vik gst for folk est for at de skalvelgeå
besøkesi lokalesentrum?Handel?service?
møteplasser?Nærhet?Stemningog sosiale
relasjoner?Standardog u orming av byggog
uterom?
Hvagjør et sted l et a rak vt sted å etablereen ny
næring?Hvor ønskerman primært å byggenye
boliger?m.m.

Egetarbeid/sakom
parkeringspoli kk
pågår
Godeeksemplerog
dialogmed
bransjen
Erfaringeri
Trondheim
Drø ing
Erfaringeri
Trondheim
Juridiskvurdering
Samtalermed /
spørreundersøkelse
blant brukerne/folk
est
Workshopsmed
ere grupper

Styringsredskaperog virkemidler
Styringsredskaperfor
arealutviklingen

Praktiskeredskaper
for utvikling

Hvilkemuligheterhar man l å leggeføringerfor
arealutviklingeni og rundt knutepunkterog lokale
sentrum?Er generelleretningslinjergodt nok, eller
trenger hver sted spesi kke føringer?Hvilken
plantype-/nivåer i så fall best egnet?
Hvilkeprak skevirkemidlerhar Trondheim
kommunefor å påvirkeog styre utviklingeni og
rundt knutepunkterog lokalesentrum?
Hvilkevirkemidlerog ltak bør Trondheim
kommune prioritere?
Hvor vik g er Trondheimkommunesrolle som
grunneierog utbyggingsaktør?

Vurderingav
erfaringerfra
Trondheimog
andrebyer
Erfaringerfra
Trondheimog
andrebyer
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5. Medvirkning og orientering
Orienteringom planarbeidetog muligheterfor medvirkningvil væreaktuelt gjennomhele
planprosessen.I førsteomganger det mest aktuelt å få innspill på planprogrammetog de
målse nger og utredningstemasom er sa opp.
Bredmedvirkningkan værebåde d- og ressurskrevende.
Medvirkningsprosesser
bør derfor
planleggesnøyeog hva man ber om innspill på må væregjennomtenkt.Dersomman åpner
for innspill på “alt” og får innspill på tema eller forutsetningersom alleredeer fastsa er det
fare for at de medvirkendeikke føler at de blir hørt, og at medvirkningsprosessen
ikke blir
reell.
Temaenebyutviklingsstrategienog Planfor sentrumsuvklingoverlapperdelvistemaenei
kommunedelplanen,og ved å starte opp arbeidetmed dissesam dig kan
medvirkningsprosessene
og ressursenesamkjøres.De e gir mulighet for å prøveut ere
ulike medvirkningsmetoder,og dermed kunneha en bredereog mer lpassetdialogmed de
ulike gruppenevi ønskermedvirkningfra.
Orientering og medvirkningfor ulike grupper
Enheterog i Trondheimkommune er vik ge samarbeids-og høringsparteri planarbeidet.
Dissevil bli orientert og få mulighet l å påvirkeplanarbeidetgjennomworkshopsog andre
møter.Det er ogsåplanlagtoppre et arbeids-og referansegruppersom kan bidra inn i
planarbeidet.
Det er alleredeavholdt en intern workshopi juni i år med representanterfra byplankontoret
og andreaktuelleenheter på byutvikling,kultur og næringog helseog velferd.Målet var å få
innspill l arbeidetmed planprogrammet.
Politikerne i Trondheimkommune: Poli skeutvalg og komiteervil få orienteringom
planarbeidetog mulighet l å gi innspill underveisi planprosessen
. I førsteomganger de e
tenkt ved høringav planprogrammet.
Kommunaleråd, inkludert Ungdommensbystyreog Barnasrepresentanti bygningsrådet,er
vik ge høringsparterog det er tenkt at disseblir spesieltorientert ved høringav
planprogrammetog planforslaget,og ogsåfår mulighet l å gi innspill i møter,evt.
workshops.
Andre offentlige instanserog private interesseorganisasjonerog forbund kan ogsåvære
vik ge høringsparter,men det er foreløpigikke tenkt at dissevil bli spesieltorientert, men de
vil ha muligheter l å gi innspill ved høringav planprogrammetog selveplanforslaget.
Næringslivog utbyggereer vik ge hørings-og medvirkningsparter.Det er i mange lfeller
de som skalforme og gjennomførede konkreteutbyggingsprosjektene
innenfor lokale
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sentrumog knutepunkter.
I llegg l at de vil bli varsletog kan gi innspill ved høringav planprogrammetog
planforslaget,er det tenkt at representanterfor dennegruppeninviteres l arbeidsmøterog
workshopssom en metode for medvirkning.Det er vik g å få vite hva som er det vik gstefor
dem, og hvordans ller de seg l Trondheimkommunesmålsetningerog forslag l rammer.
Brukere/ folk flest: Det vil væreavgjørendeå få innspill fra brukerneav de lokalesentrum
og knutepunkterfor å få vite hvasom er vik g for dem, og hvasom skal l for at de velgerå
bruke si lokalesentrum.
Det er en målse ng å væreoppsøkendeog spørrefolk rundt om i byen på de ulike lokale
sentrum. Tankenå nå fram l et bredt og mer representa vt utvalgav folk enn de man
vanligvismøter på størrefolkemøter.Nyedigitale metoder kan ogsåtas i bruk for å nå ut l
folk. SMS-varsel
kan for eks.væreaktuelt for å få oppmerksomhetog ere innspill ved høring
av planforslaget.

Hva er viktigst for folk flest for at de skal velgeå besøkesitt lokalesentrum?
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6. Framdriftsplan
Det er i planstrategienangi som mål at kommunedelplanenskalværevedta l høsten
2019.Under visesen grov framdri splansom angir omtrent når hovedfaseri arbeidet starter
og slu er, samt omtrentlige dspunktfor vik ge milepælerdersomman skaloppfylle målet
om vedta plan høsten2019.
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