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INTRODUKSJON

Byplankontoret i Trondheim kommune har gjennom arbeidet med Byutviklingsstrategi, Kommunedelplan for lokale sentra og Plan for sentrumsutvikling initiert et
innbyggerpanel om byutvikling i Trondheim.
Innbyggerne ble rekruttert via en påmeldingslenke publisert på nettsiden og
Facebook-siden til de strategiske planene samt via en artikkel på nettmagasinet om
byutvikling, Trondheim2030.no.
Byplankontoret sendte 20. april 2018 ut et spørreskjema om byutvikling på mail til
147 personer som hadde meldt seg til dette digitale innbyggerpanelet.
Undersøkelsens formål var å innhente kunnskap om befolkningens synspunkt om
byen og lokalsenteret de bor i. Det ble laget 40 spørsmål fordelt på seks tematiske
bolker, i tillegg til seks bakgrunnsspørsmål om respondentene.
Det ble totalt samlet inn 103 svar innen svarfristen 1. mai 2018.
Innsamlet data i denne rapporten er rådata som ikke er omformulert.
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DEL 1: Intro: bakgrunnsspørsmål

1. Alder
103 svar

2. Kjønn
103 svar

4. Antall medlemmer i husstanden
103 svar
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3. Postnummer

103 svar

Kartet viser spredning av representanter ut i fra registrert postnummer.
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5. Høyeste fullførte utdanningsnivå
103 svar

6. Har du/dere bil i husstanden?
103 svar
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DEL 2: Reisevaner

7. Hvilken avstand gjør at du som regel velger å gå til jobb/skole/butikken eller lignende?
102 svar

8. Hvilken avstand gjør at du som regel velger å sykle til jobb/skole/butikken eller lignende)?
102 svar
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9. Hva er viktig for deg når du velger å gå til jobb/skole/butikken eller lignende (utenom avstand)? Svar gis
her ved å sette ett kryss per tema.

Oppsummert rangering av hva som er rangert som viktig eller helt avgjørende ved valg om å gå til jobb/skole/butikk eller lignende
(utenom avstand):
89 % sier at det er viktig/helt avgjørende at traseen er trafikksikker
75 % sier at det er viktig/helt avgjørende at traseen oppleves som trygg (belysning, sosial kontroll etc.)
75 % sier at det er viktig/helt avgjørende med vær og føre/årstid
71 % sier at det er viktig/helt avgjørende at traseen ikke er utsatt for forurensning (støy, støv etc.)
54 % sier at det er viktig/helt avgjørende at omgivelsene er interessante og attraktive
43 % sier at det er viktig/helt avgjørende at du kan gjøre ærend på veien
38 % sier at det er viktig/helt avgjørende at du kan velge mellom flere alternative ruter
37 % sier at det er viktig/helt avgjørende at omgivelsene er stille og fredelige
29 % sier at det er viktig/helt avgjørende at det er folkeliv/byliv
28 % sier at det er viktig/helt avgjørende at traseen ikke har for store høydeforskjeller
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10. Hva er viktig for deg når du velger å sykle til jobb/skole/butikken eller lignende (utenom avstand)?
Svar gis her ved å sette ett kryss per tema.

at traseen oppleves som
trygg (belysning, sosial
kontroll etc.)

at du kan velge
mellom flere
alternative ruter

at traseen er
trafikksikker

at det er
folkeliv/byliv

at det er et tilrettelagt at omgivelsene at traseen ikke
tilbud for syklende
er interessante er utsatt for for(sykkelvei/sykkelfelt/
og attraktive
urensning (støy,
gang- og sykkelfelt)
støv etc.)

at traseen ikke
har for store
høydeforskjeller

at du kan gjøre
ærend på veien

at omgivelsene er
stille og fredelige

vær og føre/årstid

Oppsummert rangering av hva som er rangert som viktig eller helt avgjørende for å sykle til jobb/skole/butikken eller lignende
(utenom avstand):
92 % sier at det er viktig/helt avgjørende at traseen er trafikksikker
83 % sier at det er viktig/het avgjørende med vær og føre/årstid
82 % sier at det er viktig/helt avgjørende at det eret tilrettelagt tilbud for syklende (sykkelvei/sykkelfelt/gang- og sykkelfelt)
75 % sier at det er viktig/helt avgjørende at traseen oppleves som trygg (belysning, sosial kontroll etc.)
55 % sier at det er viktig/helt avgjørende at traseen ikke er utsatt for forurensning (støy, støv etc.)
47 % sier at det er viktig/helt avgjørende at traseen ikke har for store høydeforskjeller
41 % sier at det er viktig/helt avgjørende at du kan velge mellom flere alternative ruter
35 % sier at det er viktig/helt avgjørende at du kan gjøre ærend på veien
32 % sier at det er viktig/helt avgjørende at omgivelsene er interessante og attraktive
22 % sier at det er viktig/helt avgjørende at omgivelsene er stille og fredelige
14 % sier at det er viktig/helt avgjørende at det er folkeliv/byliv
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11. Hva er de viktigste årsakene til at du velger bort bil som transportmiddel på faste daglige reiser
(for eksempel til jobb, studier, skole, barnehage)? (Har du ikke bil så kan du hoppe over dette spørsmålet.)

Oppsummert rangering av hva som er rangert som viktig eller helt avgjørende årsak til å velge bort bil som transportmiddel på
faste daglige reiser
84 % sier at det er viktig/helt avgjørende med kort avstand så du kan gå
83 % sier at det er viktig/helt avgjørende med godt kollektivtilbud
76 % sier at det er viktig/helt avgjørende med kort avstand så du kan sykle
73 % sier at det er viktig/helt avgjørende med ønske å holde seg i form
68 % sier at det er viktig/helt avgjørende med forventet køståing
67 % sier at det er viktig/helt avgjørende med manglende parkeringsplasser der hvor du skal
65 % sier at det er viktig/helt avgjørende med vær og føre/årstid
59 % sier at det er viktig/helt avgjørende med dyre parkeringsplasser der du skal
35 % sier at det er viktig/helt avgjørende med prisen for å passere bomstasjoner

10

12. Hvilket transportmiddel bruker du som regel når du skal handle?
100 svar

13. Hva er viktigst for at du skal velge bort bilen når du skal handle?
(Har du ikke bil så kan du hoppe over dette spørsmålet.)

Oppsummert rangering av hva som er rangert som viktig eller helt avgjørende årsak til å velge bort bil som transportmiddel når du
skal handle:
88 % sier at det er viktig/helt avgjørende med mengde varer
87 % sier at det er viktig/helt avgjørende med kort avstand til butikk - gangavstand
75 % sier at det er viktig/helt avgjørende med kort avstand til butikk - sykkelavstand
64 % sier at det er viktig/helt avgjørende med vær og føre/årstid
60 % sier at det er viktig/helt avgjørende med manglende parkeringsplasser der hvor du skal
48 % sier at det er viktig/helt avgjørende med godt kollektivtilbud
46 % sier at det er viktig/helt avgjørende med ønske å holde seg i form
46 % sier at det er viktig/helt avgjørende med dyre parkeringsplasser der du skal
2 % sier at det er viktig/helt avgjørende med prisen for å passere bomstasjoner
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14. Hvilket transportmiddel bruker du som regel når du skal på fritidsaktiviteter?
101 svar

15. Hva er viktigst for at du skal velge bort bilen når du skal på fritidsaktiviteter?
(Har du ikke bil så kan du hoppe over dette spørsmålet.)

Oppsummert rangering av hva som er rangert som viktig eller helt avgjørende årsak til å velge bort bil når du skal på fritidsaktiviteter:
88 % sier at det er viktig/helt avgjørende med hva du skal ha med deg
87 % sier at det er viktig/helt avgjørende med kort avstand til butikk - gangavstand
81 % sier at det er viktig/helt avgjørende med kort avstand til butikk - sykkelavstand
77 % sier at det er viktig/helt avgjørende med vær og føre/årstid
71 % sier at det er viktig/helt avgjørende med godt kollektivtilbud
56 % sier at det er viktig/helt avgjørende med manglende parkeringsplasser der hvor du skal
56 % sier at det er viktig/helt avgjørende med ønske å holde seg i form
44 % sier at det er viktig/helt avgjørende med dyre parkeringsplasser der du skal
16 % sier at det er viktig/helt avgjørende med prisen for å passere bomstasjoner
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DEL 3: Tilbud i hverdagen

16. Hva ønsker du å ha i gangavstand fra hjemmet ditt? (Ranger)
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Oppsummert rangering av hva som er rangert som viktig eller helt avgjørende å ha i gangavstand fra hjemmet:
85 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til bussholdeplass
85 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til dagligvare
66 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til park/opparbeidet turområde
59 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til marka/naturområder
53 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til skole
39 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til møteplasser som torg
38 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til kulturtilbud
37 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til barnehage
37 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til servicefunksjoner som treningssenter, frisør, tannlege, lege
apotek etc
35 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til ungdomsklubb/møteplass for barn og unge
33 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til restaurant/spisested/kafé
30 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til idrettsanlegg-/tilbud
22 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til arbeidssted/studiested
21 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til møteplasser som forsamlingslokale
21 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til helse- og velferdssenter med tilhørende tilbud
5 % sier at det er viktig/avgjørende ønske å ha gangavstand til kirke/møteplass for annet trossamfunn

17. Er det andre tilbud enn de som er spesifisert over som du ønsker å ha i gangavstand fra hjemmet ditt?
23 svar

Post i butikk
Estetisk stimulerende fasader
Hus og gater med mange farger, særpreg og sjel
Mye grønt og luft
Faghandel
Turområder
Badested
Moderne bibliotek
Fiskeplass
Skatepark, asfaltert område for sykling og rulleskøyter
At nærområdet klarer å være spennende også ved utseende og
fremtoning.
Svømmebasseng
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Store klatrestativ
Sjø/innsjø/vann/strand hadde vært luksus å ha
Trondheim sentrum
Kjøpesenter
Mulighet til å påvirke
Trikk og Bymarka
Kunst
Pub
Alt egentlig
Lekeplasser
Utleveringspunkt for varer bestilt via nett
Ulik og spennende arkitektur
Returpunkt for søppel

18. Hva teller mest ved valg av butikk når du skal ut å handle dagligvarer til hverdags?

Avstand fra
boligen din

Utvalg i butikken/
på stedet

Tilgang/nærhet til At butikken ligger på
parkeringsplasser veien til jobb/skole/
barnehage

At det er et
attraktivt sted

Priser

Oppsummert rangering av hva som er rangert som viktig eller helt avgjørende ved valg av butikk når du skal handle dagligvarer til
hverdags:
92 % sier at det er viktig/avgjørende med utvalg i butikken/på stedet
76 % sier at det er viktig/avgjørende med avstand fra boligen
75 % sier at det er viktig/avgjørende med priser
53 % sier at det er viktig/avgjørende med tilgang/nærhet til parkeringsplasser
46 % sier at det er viktig/avgjørende med at det er et attraktivt sted
37 % sier at det er viktig/avgjørende med at butikken ligger på veien til jobb/skole/barnehage

19. Hvor ofte besøker du følgende steder:
under 20 år
27,2%

20-35 år
35-50 år
50-65 år
over 65 år

45,6%

18,4%

Oppsummert rangering av hva som er rangert som daglig eller ukentlig besøk av følgende steder:
81 % sier at de besøker sitt nærmeste lokale sentrum daglig eller ukentlig
72 % sier at de besøker Midtbyen daglig eller ukentlig
37 % sier at de besøker større kjøpesenter utenfor Midtbyen daglig eller ukentlig
20 % sier at de besøker andre lokale sentrum daglig eller ukentlig
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DEL 4: Boligpreferanser
20. Hvilke kvaliteter og tilbud er viktige for deg når du velger bolig og bosted?

lys og luft og utsikt

tilgang på private
utearealer felles for
flere

størrelse på boligen

gangavstand til
det du trenger i
hverdagen
(eks. dagligvare)

tilgang på offentlige
uteareal/parker/torg

tilgang på sykkelparkering under tak

gangavstand til
Midtbyen

trygge omgivelser/
godt nabolag

tilgang på parkeringsplasser for bil

tilgang på private
utearealer

fravær av trafikkstøy
og luftforurensning

godt kollektivtilbud

gode gang- og
sykkelforbindelser

nærhet til marka

Oppsummert rangering av hvilke kvaliteter og tilbud som er rangert som viktig eller avgjørende ved valg av bolig og bosted:
97 % sier at det er viktig/avgjørende med nærhet til marka
88 % sier at det er viktig/avgjørende med trygge omgivelser/godt nabolag
83 % sier at det er viktig/avgjørende med frabær fra trafikkstøy og luftforurensning
82 % sier at det er viktig/avgjørende med lys og luft og utsikt
81 % sier at det er viktig/avgjørende med gode gang- og sykkelforbindelser
80 % sier at det er viktig/avgjørende med godt kollektivtilbud
75 % sier at det er viktig/avgjørende med tilgang på parkeringsplasser for bil
69 % sier at det er viktig/avgjørende med gangavstand til det du trenger i hverdagen (eks dagligvare)
66 % sier at det er viktig/avgjørende med tilgang på private uteareal
61 % sier at det er viktig/avgjørende med størrelse på boligen
51 % sier at det er viktig/avgjørende med tilgang på offentlige uteareal/parker/torg
35 % sier at det er viktig/avgjørende med tilgang på sykkelparkering under tak
34 % sier at det er viktig/avgjørende med gangavstand til Midtbyen
30 % sier at det er viktig/avgjørende med tilgang på private utearealer felles for flere
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21. Hva slags type bolig ønsker du å bo i?

22. Hva slags type boligområde ønsker du å bo i?
I den historiske bykjernen med kvadratur (Midtbyen, Ila, Bakklandet)

I småhusområder et stykke utenfor Midtbyen (eks: Lundåsen, Stavset, Charlottenlund)

I tette byområder rundt bykjernen (eks: Nedre Elvehavn, Ilsvika, Lademoen)

Drabantbyområde et stykke utenfor Midtbyen (eks: Risvollan, Tiller, Kattem)

I enebolig/småhusstrøk like utenfor Midtbyen (eks: Øya, Persaunet, Steinberget)

Utenfor byen/”på landet” (eks: Byneset og Brattsberg)

I større nye boligområder like utenfor Midtbyen (eks: Lade, Lilleby)

I et tettsted utenfor kommunen med god kollektivdekning (Melhus sentrum, Hommelvik, Stjørdal)

I større nye boligområder et stykke utenfor Midtbyen (eks: Grilstad Marina, Østre Tiller, Lund Østre)
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DEL 5: Trondheim mot 2050 			 de lange linjer

23. Hva mener du er viktigst å ta vare på i byutviklingen?

Oppsummert rangering av prosentandel som synes det er viktig til svært viktig å ta vare på gitt tema i byutviklingen:
99 % synes det er svært viktig til viktig å ta vare på parker, torg og møteplasser
96 % synes det er svært viktig til viktig å ta vare på historiske bygninger og bygningsmiljø
94 % synes det er svært viktig til viktig å ta vare på grønne områder innimellom bebyggelsen
89 % synes det er svært viktig til viktig å ta vare på markaområder
85 % synes det er svært viktig til viktig å ta vare på bebygde boligområder nær kollektivårene
61 % synes det er svært viktig til viktig å ta vare på næringsareal
56 % synes det er svært viktig til viktig å ta vare på andre boligområder
50 % synes det er svært viktig til viktig å ta vare på areal for jordbruk
49 % synes det er svært viktig til viktig å ta vare på areal for skogbruk
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24. Hvor mener du det bør bygges mer by?

Oppsummert rangering av prosentandel som mener det bør bygges mere by i gitt område (ja, det bør bygges her og
her kan det bygges):
88 % mener det bør/kan bygges langs viktige kollektivårer
79 % mener det bør/kan bygges i og rundt lokale sentra (eks. Moholt, Heimdal, Stavset)
66 % mener det bør/kan bygges i andre eksisterende bebygde områder
64 % mener det bør/kan bygges i sentrale områder rundt Midtbyen (Lademoen, Ila og Øya)
55 % mener det bør/kan bygges på nye områder rundt byen
46 % mener det bør/kan bygges i Midtbyen
43 % mener det bør/kan bygges på store ubebygde arealer innimellom bebyggelsen
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DEL 6: Midtbyen

25. Hvordan pleier du å reise til Midtbyen i sommermånedene?
102 svar

26. Hvordan pleier du å reise til Midtbyen i vintermånedene?
102 svar

27. Hva er som regel din hovedgrunn for å reise inn til Midtbyen?
101 svar
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28. Andre grunner til at du reiser til Midtbyen?
37 svar

Bank
Besøke venner
Biblioteket
Bor i Midtbyen (5)
Bytte buss
Det er en flott by
Elsker byen (2)
Fastlege
Fest
Folkeliv (2)
Frisør
Gå en hyggelig tur, se på fine gamle hus
Gå tur

Handel (2)
Handel og kafé
Handel, bespisning
Handle
Helsestasjon
Helsetjenester
Helsetjenester - St.Olavs
Idrett
Jobb
Kafé (2)
Kjøpe brød
Kultur
Kulturskolen

Kulturtilbud
Kurs, konferanser mv
Lege (2)
Lege, tannlege, frisør
Litteraturhuset
Møter
Offentlig kontorer
Pirbadet
Restaurant
Rusle gatelangs
Tannlege (2)
Trening (2)
Treningsstudio
Uteliv

29. Hva har betydning for om du velger å reise kollektivt til Midtbyen?

30. Hvilken type parkering bruker du som oftest hvis du kjører til Midtbyen?
100 svar

31. Hva ønsker du at frigjort gateareal (for eksempel fjerning av gateparkering) skal brukes til?
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DEL 7: Lokale sentra

32. Hva betrakter du som ditt lokale sentrum? (sted med mulighet for handel og flere andre funksjoner som
for eksempel frisør, apotek og serveringssted) 99 svar
Midtbyen (24)
Solsiden (9)
Moholt (8)
Byåsen butikksenter (5)
Valentinlyst (4)
Midtbyen/solsiden (3)
Ladesletta (2)
Nardo (2)
Nardosenteret (2)
Ila (2)
Hallset (2)
City syd (2)
Flatåsen (2)
Har ikke slikt senter på Ranheim (2)

Risvollan senter
Risvollan
Risvollan (eller Klæbu)
Tiller
Tillertorget
Tillerbyen
Sverresborg
Byåsen butikksenter-Sverresborg senter
Byåsen
Finnes det på Byåsen/Sverresli?
Midtbyen + Byåsen
Lademoen/solsiden
Bakklandet
Solsiden, Bakklandet eller Valentinlyst

City Lade
Lade
Grilstad
Grilstad marina
Stavset senter
Dalgård/stavset
Moholt storsenter
Tyholt
Baldershage senter
Strindheim sirkus shopping
Dragvoll
Heimdal
Intet bestemt, bor midt mellom flere aktuelle.
Migo senter, Selsbakkveien
Mangler lokalt sentrum på Munkvoll

33. Hvor ofte besøker du dette stedet for å handle?
102 svar
TOTALT

De som betrakter Midtbyen som sitt lokale sentrum:
25 svar
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De som betrakter sitt lokale sentrum som utenfor Midtbyen:
74 svar

34. Hvor ofte besøker du dette stedet for å benytte andre servicetilbud?
102 svar
TOTALT

De som betrakter Midtbyen som sitt lokale sentrum:
25 svar

De som betrakter sitt lokale sentrum som utenfor Midtbyen:
74 svar

35. Hvor ofte besøker du dette stedet for å treffe venner?
101 svar
TOTALT

De som betrakter Midtbyen som sitt lokale sentrum:
25 svar

De som betrakter sitt lokale sentrum som utenfor Midtbyen:
74 svar
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Respondentene som ikke har svart på hverken spørsmål nummer 36 eller 37 er her fjernet.
32. Hva betrakter du
36. Andre grunner til at
som ditt lokale sentrum? du besøker dette stedet?

37. Hvilke kvaliteter synes du dette stedet har?

99 svar

44 svar

68 svar

dalgård/stavset

resirkulere avfall/fylle brennstoff

adekvate

Bakklandet
Byåsen

Treffsted bl.a. kafe og torg, liv og røre
NB! Svært mangelfullt skjema.
Hva med HC-parkering etc?!!

Byåsen butikksenter

Kort vei, lettvint å stikke innom

Byåsen butikksenter

Har de butikkene jeg trenger

Byåsen butikksenter-Sverresborg senter

dagligvarer, vinmonopol, bokhandle, blomster

City Lade
Citysyď

Helt greit
Variert tilbud, lyst, godt utvalg

Bedre utvalg

Bra

Dragvoll

Handel

Kun mat i dag

Flatåsen-sentrum

oppmøteplass til fritidsaktiviteter:)

mangfold av butikker

Grilstad marina
Hallset

Variert servicetilbud
Handel

halset

Nærhet
nærhet til hjemmet

Har ikke slikt senter på Ranheim

Post

Heimdal

Kollektivt knutepunkt

Ila

For mye fortetting i bebyggelse. Etterhvert nesten bare frisører
og pizzeriaer der.
Nærmeste matbutikk, ikke annet.

Ila

Nærmeste matbutikk, ikke annet.

Intet bestemt, bor midt mellom flere aktuelle.

-

Lade

Post.

Lademoen/solsiden

Jobb/folk/kultur/

Ladesletta

Stygt, dessverre.

Urbant, råskapen til uffa og svartlamon, gatekunst og graffiti,
bygårder og lademoen parken.
Mange ulike servicetilbud

Mangler lokalt sentrum på
Munkvoll

Det burde vært senter ved
Byåsenveien/Vegmesterstien

Nærhet til mange boliger oh kollektivtrafikk

Midtbyen

Nei

Vet itj

Midtbyen

På veien til/fra universitetet

Bråkete, folksomt, tar tid å være der, men stort utvalg, får gjort
mange ærender på et sted

Midtbyen

bor i midtbyen

det er jo byen. Blir ikke bedre enn det

Midtbyen

Nei

Godt, variert tilbud

Midtbyen

Bor og jobber i Midtbyen

Godt, men noe burde vært gjort med samling i Vår Frue Kirke

Midtbyen

På gjennomfart til fots/ på
sykkel

Kort gang/ sykkelavstand fra hjemmet, åpent og luftig, handlegater fremfor kjøpesenter

Midtbyen

handle, besøke venner, gå tur,

Mangfold, valgmuligheter, historisk og vakker. Hvis midtbyen
skal overleve så må vi bruke den.

Midtbyen
Midtbyen

Alt på ett sted
Jobb, handel, konserter, cafe

Koselig, gode konserter, butikker

Midtbyen

Bra

Midtbyen

Rolig, praktisk og fint

Midtbyen

Trivelig. Mange tilbud samlet innenfor li’te geografisk område.

Midtbyen
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Jobb

Midtbyen

Folkeliv

Folkeliv

Midtbyen

byfølelsen

Midtbyen

nærhet til alt

Midtbyen

God tilbud

Migo senter, Selsbakkveien

Apotek og treningssenter

Moholt

Dekker det d dag/ ukentlige behovety
Romslig. Effektivt.

Moholt

Bibliotek

Dagligvarer i nærheten. Bra for oss uten bil

Moholt

Moholt bibliotek

Stygt, bare store kjøpesenter

Moholt storsenter

Har der som trengs? Apotek, nille, helsefunksjoner og diverse

Mudtbyen

Tur med hund

Mye på begrenset aresø

Nardo

Ingen

Har det jeg trenger i det daglige

Nardo

Spasertur

Har frisør, butikk og er nærme hjemmet

Nardocenteret

Nærmest

Mye på ett syed

Nardosenteret

Lege, apotek

Restaurant, nærhet

Nedre elvehavn/Solsiden

Solsiden tilbyr stort sett det jeg trenger: en god matbutikk,
apotek, pol, sportsbutikk og klesbutikker, Dromedar, og uteservering på sommerstid. Kort vei til Midtbyen hvis jeg ønsker
bedre tilbud.

Risvollan

Bibliotek, restaurant, apotek

Risvollan (eller Klæbu)

Det er her vi har post og
bibliotek

Risvollan senter

Bibliotek, postkontor, fastlege

Solsiden

Handel og service. Gode gangveier til senter

Gode bussforbindelser til sentrum, kort avstand til marka
Kjøpesenter, mange butikker, mange restauranter, treningssenter, dagligvare, kunstmuseum

Solsiden

Treningssenter

Grønn lunge, dog liten. Flere benkeplasser utenfor restaurantrekka. Attraktivt. Solfylt. Samlingssted på godværsdager og om
sommeren.

Solsiden

Trening

Nærme, mye liv, har alt jeg trenger

Solsiden
Solsiden

Lite og oversiktlig - har stort sett det en trenger når det gjelder
handel
Spise

Gode omgivelser. God stemning

Solsiden

Gåavstand, godt utvalg av butikker og restauranter, ligger ved
sjøen, fint å gå forbi på "urban gå-tur"

Solsiden

Ok bygg for en kjøpesenter

Solsiden

Trim

Solsiden/sentrum
Strindheim sirkus shopping

Sol og fravær av brostein
Nært-flere aktuelle butikker/tilbud.

Gratis parkering

Gratis parkering, mange butikker, innendørs

Sverresborg

Godt utvalg av matbutikker

Tiller

Nær hjemmet. Mye på ett sted. Valgmuligheter

Tillerbyen

God variasjon av tilbud, nærliggende hjemmet

Tillertorget

Flere typer butikker og service på et sted

Valentinlyst

Jobb

Tilgjengelig og oversiktlig

Valentinlyst

Frisør, Blomster, apotek, bokhandel, vinmonopol,

Ikke spesielt sjarmerende og ikke alle butikker under ett tak

Valentinlyst

vinmonopol og coop

nærhet, rolig, parkering

Valentinlyst

Flere en en dagligvarebutikk gjør matvareutvalget bedre.
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Respondentene som ikke har svart på spørsmål nummer 38 er her fjernet.
32. Hva betrakter du som ditt loka- 38. Hvilke kvaliteter synes du dette stedet mangler, eller burde hatt for
le sentrum?
at du skulle bruke det mer/trives bedre her?
99 svar

64 svar

dalgård/stavset

pub

Bakklandet

Få innvandrere møtes her

Baldershage senter

Bedre fortau for myke trafikanter

Byåsen butikksenter

Flere typer butikker, feks sportsbutikk

Byåsen Butikksenter

Spisesteder

Byåsen butikksenter-Sverresborg senter

har det jeg behøver

City Lade

Et fint uteområde/ uteservering

Dragvoll

Utlevering, Post i Butikk

Finnes ikke sentrum på Ranheim

Finnes ikke etablert sentrum

Flatåsen-sentrum

utseende

Grilstad

Det er ikke et ordentlig sentrum

Hallset

Café, kulturtilbud

Har ikke slikt senter på Ranheim,

Flere funksjoner samlet på Ranheim. For eksempel spiseseder ved butikk

Heimdal

Parkområde dor familier og et kultur/forsamlimgshus for underholdning/kino evt
annet. Dette mangler fullstendig på Heimdal/Tiller og kunne godt vært prosjektert
sammen Citysyd. F.eks som bygg på parkeringsplassen med garasje for kundene
under.

Intet bestemt, bor midt mellom flere
aktuelle

Penere aktitektur. Bedre vedlikehold. Mindre søppel. Reparere alt som er ødelagt.

Lademoen/solsiden

Flere uavhengige butikker/restauranter/gallerier

Ladesletta

Kanskje bedre uteareal

Ladesletta

Mindre trafikk, bedre kollektivtrafikk

Mangler lokalt sentrum på Munkvoll

Nærsenter med matbutikk, frisør, apotek og kafé.

Midtbyen

Vet itj

Midtbyen

Skulle ønske jeg kunne bruke mindre tid på å stå og vente i lyskryss

Midtbyen

Trenger mye mer renhold. Koste gater, plukke søppel osv. Trenger mer park. Trenger
mer fokus på bevaring av bygninger. Byantikvaren må få mer innflytelse.

Midtbyen

Kommer ikke på noe spesielt

Midtbyen

"Flere torg/ parker/ sosiale møteplasser uavhengig av serveringssteder/ kaféer. Flere
sitteplasser/ benker.
Mer beplantning.
Flere områder tilrettelagt for barn/ hvor barn kan leke (ikke nødvendigvis egne lekeplasser, men arealer skjermet fra trafikk som kan brukes av både voksne og barn).
Mer kultur- og folkeliv på kveldstid (etter kl. 18-20).
Mer variasjon innen varehandel, fremfor 3-5 butikker fra samme kjede innenfor en
radius på 1 km.
At det legges til rette for flere mindre og spesialiserte butikker, fremfor at de må
flytte eller legge ned pga. høye leiepriser."

Midtbyen

Mer synlig politi, mer tilrettelagte parkområder, sikre at spesialbutikkene og små
kafeer blir ivaretatt slik at vi har et mangfold og trivsel i byen

Midtbyen

Høyere bygg, mere spennende arkitektur

Midtbyen

Uteserveringer

Midtbyen

Ingen

Midtbyen

Midtbyen trenger flere voksne beboere.

Midtbyen

Mer beplantning. Bedre vær!

Midtbyen

Mindre trafikk, flere utendørs aktiviteter og uteservering. Flere småbutikker. Flere
benker.
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Midtbyen

Piazza med fontener og sitteplasser

Midtbyen

mindre trafikk, mer sykkelparkering

Migo senter, Selsbakkveien

Fungerer greit.

Moholt

Serveringssteder

Moholt

Kafe el. l uten pensjonistpreg

Moholt

Vakre bygg, mindre bilvei, uavhengige kafeer, treffpunkter, kunst

Moholt

Flere spisesteder

Moholt storsenter

Cafe. Bedre arkitektonisk kvalitet. Bedre beliggenhet, eller bedre tilpasning til omgivelsene (rett ved e6). Grøntarealer på eller rundt senteret

Mudtbyen

Flere aktiviteter/ting som foregår i gatene

Nardo

bredere tilbud

Nardo

Ennå bedre servicetilbud og møteplass

Nardocenteret

Billigere matbutikk, kafe

Nardosenteret

Uteservering og uteområde

Nedre elvehavn/Solsiden

Mer varierte og interessante serveringssteder. Solsiden mangler en mellomstor musikkscene og et bra utested etter at blæst la ned.

Risvollan

Park, sykkelparkering

Risvollan (eller Klæbu)

Kafé /konditori

Risvollan senter

Oppholdssteder, vakre omgivelser, butikkmangfold, samle alle forettningene inne i
senteret

Solsiden

Liker ikke at det er mange dyre leiligheter, men at det var mer tilrettelagt for boliger
i forskjellige prisklasser. Virker som det er mange pensjonister og lite mangfold. Jeg
syns det kunne vært mer variasjon i kafeene/restaurantene. Mange av de har samme
eier, og mange er eid av retaurantkjeder. Skulle vært flere dag-kafeer, som bakeri
osv., som tilrettelegger for liv også på dagtid, ikke bare nattklubber. Ellers vil jeg
gjerne ha flere spor etter den historien til stedet, mekanisk verksted. Parkeringshus
kunne de bare kutta ut. Ingen flere høyhus.

Solsiden

Mer beplantning

Solsiden

Er veldig godt fornøyd slik det er.

Solsiden

Mer grønt, park - flere lekemuligheter utendørs, gjerne mer som innbyr til aktivitet/
trening ute for både små og store.

Solsiden

Bedre utvalg type butikk, kulturtilbud (avdeling bibliotek), lekeareale

Solsiden

Aktivitetsparker

Strindheim sirkus shopping

Kino, konsert, hobby/ kurs,

Sverresborg

Utvidet tilbud med feks klesbutikker.

Tillerbyen

Mer underholdningsmuligheter med tanke på høyt antall av barnefamilier; eksempelvis kino og lekeland

Valentinlyst

Bedre utvalg av klesbutikker

Valentinlyst

Bussforbindelse. Alle butikker under tak

Valentinlyst

flere sosiale plasser (spisested, pub, utesevering, galleri, flere klesbutikker/andre
butikker

Valentinlyst

Goldt, lite innbydende kjøpesenter. Mangler park/grøntareale og mangler uteseservering.
Det er bedre tilbud i Midtby
Flere søppelbøtter og sykkelstier tryggere gangvei til skole
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Respondentene som ikke har svart på hverken spørsmål nummer 39 eller 40 er her fjernet.
32. Hva betrakter du som 39. Er det andre lokale sentra du 40. I tilfelle ja, hvorfor?
35 svar
ditt lokale sentrum?
heller bruker?
Finnes ikke sentrum på

Bruker Moholt en gang i uken

Møtested for venner

City Lade

Bruker også Ladetorget og Lade Arena

Mindre trafikk der i helgene.

Solsiden

Buran Bunnpris

Post, nærbutikk

Ladesletta

City Lade

Flere butikker og restauranter

Midtbyen

City Lade

Et senter de har stort sett alt

Strindheim sirkus shopping

City lade, lade arena, Valentinlyst senter

Gratis parkering, nærhet

Grilstad

Falkeborg / sirkus shopping

Kjøpesenter med det meste tilgjengelig.

Midtbyen

Ilsvika til tider

Ikke like mye trafikk til butikken, andre alternative veier
enn der biltrafikken kjører. Enkelt/raskt å sykle eller gå

Nardosenteret

Ja

Solsiden

Valentinlyst

Ja

Sirkus Shopping

Valentinlyst

Ja

Lade

Heimdal

Midtbyen

Forsi det er der det meste av gode spisesteder og
kultur er samlet

Solsiden

Midtbyen

”Nærhet til bolig”

Nedre elvehavn/Solsiden

Midtbyen

Hvis jeg trenger bedre utvalg

Moholt

Midtbyen

Midtbyen er vakker, har alle tilbud jeg ønsker

Risvollan senter

Midtbyen

Her er det oppholdssteder, vakre omgivelser, et mangfold av butikker og kulturtilbud

Valentinlyst

Midtbyen

Ikke så langt unna og har mer mangfold

Byåsen butikksenter

Midtbyen

bedre utvalg

Moholt

Midtbyen

Restauranter, kino, teater, kafeer, legekontor, handel,
vitensenteret

Nardocenteret

Kiwi Nardobakken

På vei til jobb og skole

Moholt

Lade

Alt er konsentrert på et lite område

Valentinlyst

Lade, Sirkus og Moholt

Flere butikker og spisesteder, større, godt med parkering, nært

Dragvoll

Moholt

Der er det post i butikk, men ikke den vi sogner til. Vi
må til Angeltrøa :( - apotek og frisør

Risvollan

Nardo, Moholt, Valentinlyst

Dagligvarer. Lege. Andre tilbud. For variasjon.

Baldershage senter

Sirkus Shopping

Flere butikker.

Solsiden

Sirkus Shopping

I de tilfelle jeg skal ha noe som ikke Solsiden tilbyr

Midtbyen

Sjeldent, men Melhus er godt alternativ

Rolig, alt jeg trenger på en plass. Jeg føler meg mer
avslappet og inkludert på Melhus en lørdag enn i
Midtbyen

Sverresborg

Stavset

For variasjonens skyld, og passer med reiseveg til jobb.

Ila

Sverresborg

Frisør

Mangler lokalt sentrum på

Fordi det mangler senter på Munkvoll.

Munkvoll

Sverresborg, Migo, Selsbakk, Dalgård,
Havstad

Flatåsen

Tiller

Risvollan (eller Klæbu)

Tiller

Det er stort utvalg av butikker her.

Citysyď

Tiller torget

Plantagen er der !

Har ikke slikt senter på

Valentinlyst

Har flere tilbud

veldig raskt å kjøre opp til Tiller

Meget stort utvalg av butikker

Ranheim

Ranheim
Migo senter, Selsbakkveien
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