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Vedtak: 
Formannskapet vedtar at evalueringsrapporten av parallelloppdraget Framtidsbilder 
Trondheim 2050 skal danne grunnlaget for sentrumsstrategien, og sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn. 
 

Formannskapet ber om at følgende innspill fra barn og unge blir implementert i den endelige 
versjonen av Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi:  
 flere lekeplasser, steder å leke og aktiviteter for barn i byrom 
 flere bilfrie områder 
 mer grønt 
 mer farger 
 flere badeplasser 
 mer vann i byrom og omgivelser.  

 

Formannskapet ber om at følgende innspill fra innbyggere blir implementert i den endelige 
versjonen av Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi:  
 mer grønt og flere grønne områder 
 flere sitteplasser og benker 
 bedre tilgang til og mer bruk av kanalen og Nidelva  
 flere bilfrie områder.  

 
Formannskapet ber om:  
A) at det i arbeidet med å lage en sentrumsstrategi skal legges vekt på å begrense 
gjennomkjøring i Midtbyen. Følgende tema med mulige konsekvenser for sentrumsområdet 
skal belyses:  

1. Hvor mye areal som kan frigjøres til byliv, lekeplasser og hage- og parkgater. 
2. Hvor mye areal som kan frigjøres til et finmasket gang- og sykkelvegnett. 
3. Konsekvens av trafikkavvikling for de som skal til Midtbyen med gange, sykkel, 

kollektivt og bil. 
4. Konsekvens for støynivået.  
5. Konsekvens varelevering. 
6. Konsekvens for handel og kulturnæringene. 



Trondheim kommune 

Saksprotokoll for Formannskapet 13.08.2019  

 

7. Konsekvens for trafikksikkerhet. 
B) Kartlegging av det biologiske mangfoldet i sentrumsområdet etter Oslos modell for et 
grøntregnskap. 
 
Formannskapet ber om at følgende blir implementert i den endelige versjonen av 
Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi: 

1. Andelen boliger må opp, med minimum 10 000 
2. Parkering under bakken må økes 

 
 
Behandling: 
Elin Marie Andreassen (FrP), endringsforslag: 
Strekpunkt om flere bilfrie områder strykes. 
 
Ola Lund Renolen (MDG), tilleggsforslag pva. Ap, MDG, KrF, Sp: 
Formannskapet ber om:  
A) at det i arbeidet med å lage en sentrumsstrategi skal legges vekt på å begrense 
gjennomkjøring i Midtbyen. Følgende tema med mulige konsekvenser for sentrumsområdet 
skal belyses:  
1. Hvor mye areal som kan frigjøres til byliv, lekeplasser og hage- og parkgater. 
2. Hvor mye areal som kan frigjøres til et finmasket gang- og sykkelvegnett. 
3. Konsekvens av trafikkavvikling for de som skal til Midtbyen med gange, sykkel, kollektivt 

og bil. 
4. Konsekvens for støynivået.  
5. Konsekvens varelevering. 
6. Konsekvens for handel og kulturnæringene. 
7. Konsekvens for trafikksikkerhet. 
B) Kartlegging av det biologiske mangfoldet i sentrumsområdet etter Oslos modell for et 
grøntregnskap. 
 
Berit Tiller (H), tilleggsforslag: 
Formannskapet ber om at følgende blir implementert i den endelige versjonen av 
Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi: 
1. Andelen boliger må opp, med minimum 10 000 
2. Parkering under bakken må økes 
3. Kjøremønsteret i gatebruksplanen må sees helhetlig for hele byen 
4. Tiltak må komme gradvis, slik at det er mulighet for å prøve ut om de ulike forslag 

fungerer. For mange tiltak på en gang fører lett til kaos og gode tiltak kan derfor gå tapt. 
 
Votering: 
Innstillingen unntatt strekpunkt om bilfrie områder ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering mellom innstillingens strekpunkt om bilfrie områder og Andreassens 
forslag ble innstillingen vedtatt mot 1 stemme (1FrP) avgitt for Andreassens forslag. 
Renolens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP). 
Tillers forslag pkt 1 og 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (1MDG, 1SV). 
Tillers forslag pkt 3 fikk 4 stemmer (2H, 1FrP, 1V) og falt. 
Tillers forslag pkt 4 fikk 4 stemmer (2H, 1FrP, 1V) og falt. 
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