BYROM
I SENTRUM
Byromsstrategi for Trondheim sentrum
Behandlet i bystyret 8.12.2016

Forsidefoto:
Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune
Prosessen bak dette dokumentet:
Byromsstrategien er utarbeidet av Trondheim
kommune, byplankontoret. Prosjektleder har
vært Margrethe Aas.
Arbeidsgruppen har bestått av Grete
Kristin Hennissen (midtbykoordinator),
Julie Nordhagen (byplankontoret), Alzbeta
Petrlikova (kommunalteknikk) og Mette Bye
(byantikvaren)/miljøenheten.
I styringsgruppen satt enhetsledere,
avdelingsledere og andre ressurspersoner fra
kommunen.
Det har vært samråd med aktører fra
Næringsforeningen i Trondheimsregionen,
Midtbyen Management og NTNU. Underveis i
arbeidet har strategien også vært presentert i
ulike politiske råd.
www.trondheim.kommune.no/byrom
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Attraktiv, levende og tilgjengelig: Under Bakklandsdagene er Bakklandskrysset fylt av folk og aktiviteter. Foto: Carl-Erik Eriksson
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VI SETTER BYROM I SENTRUM
Byrom er et sentralt ansvarsområde
for Trondheim kommune og et viktig
felles ansvar. Dette dokumentet
skal ligge til grunn i kommunens
fremtidige arbeid med byrom som
oppholdsplasser og opplevelsesverdi
i Trondheim sentrum.
Trondheim kommune og byens næringsliv fikk
vedtatt en felles visjon for Trondheim sentrum
i Bystyret høsten 2011: Et levende og attraktivt
bysentrum. Som oppfølging av dette gikk
kommunen og næringslivet våren 2012 sammen
om en felles strategi: “Miljømessig god og
økonomisk vital Midtby”. En plan for byrom er
et av tiltakene i fellesstrategien.
Byrom er også løftet fram som viktige
gjennom en rekke juridiske planer.
Kommuneplanens arealdel (2012-2024)
har juridiske krav til byromskvaliteter, mens
kommuneplanens samfunnsdel (2009-2020)

beskriver viktige målsettinger for byrom. I
kommunens arkitekturpolitikk, Veileder for
byform og arkitektur i plan- og byggesaker,
løftes byrommene opp som det viktigste
satsingsområdet fordi de er den delen av byen
som tilhører fellesskapet.
Strategidokumentet “Byrom i sentrum” er en
oppfølging av Midtbyen som satsingsområde.
Den geografisk avgrensningen for
byromsstrategien er Trondheims bykjerne,
definert som Midtbyen og de tilliggende
områdende Bakklandet, Solsiden og Brattøra.
Dette samsvarer med avgrensningen for
visjonen og fellesstrategien for Midtbyen.
Samarbeidet med andre aktører blir en viktig
del av videreutviklingen og gjennomføringen av
strategien.

Trondheim, desember 2016

Einar Aassved Hansen

Hilde Bøkestad

Kommunaldirektør for
byutvikling

Byplansjef

Forord - Byromsstrategi
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Byvekst og fortetting gjør de felles
uterommene viktig for stadig flere.
Byrommene er hovedarenaer for
bylivet. Gjennom byromsstrategien
ønsker vi å styrke bylivet i
Trondheim sentrum.
Byrommene er viktige møteplasser til
hverdag og fest. Byrommenes attraktivitet og
tilgjengelighet spiller en avgjørende faktor for
det gode livet i byen. Vakre byrom med lune
solvegger og inviterende sitteplasser gjør at
vi får lyst til å stoppe opp. Fleksible plasser gir
Side 6

rom for ulike aktiviteter og opplevelser. Bylivet
blir godt når mennesker trives.

Overordnet mål: Styrke sentrum
I samarbeid med næringslivet og Miljøpakken
har kommunen gjennomført en del fysiske
tiltak i byrom for å styrke sentrum: Vi har økt
renholdet i gatene, vi steller parkene bedre, vi
skifter ut gatestein hyppigere, vi har laget et
nytt kollektivknutepunkt i Prinsenkrysset, og vi
har oppgradert Thomas Angells gate til å bli en
lengre og bedre gågate. Innsatsen har gitt effekt
både på bylivet og folkehelsen. Andre byer

Byrom i sentrum året rundt: Vi sitter på café på Bakklandet, vi
shopper på Nordre, vi går på restaurant på Solsiden, vi padler
i Nidelva, vi går på konsert på Marinen og vi besøker julemarkedet på Torvet. Store lille Trondheim har et bysentrum som er
identitetsbærer for hele byens befolkning.
Foto: Carl-Erik Eriksson

Vår visjon for byrommene er:

BRA BYROM
FOR BRUK
har gjort samme erfaring. Å satse på kvalitet
i offentlige uterom er å satse på en attraktiv
og bærekraftig by: Sentrum skal være det
foretrukne stedet for folk å bo, arbeide, oppleve,
handle og møte andre. Nå vil vi derfor lage enda
bedre byrom i Trondheim sentrum.

Formålet med byromsstrategien
Med dette dokumentet ønsker vi å bidra til å
styrke bylivet i sentrum. Vår visjon er “Bra byrom
for bruk”. Vi retter søkelyset mot byrom som
oppholdsplasser og opplevelsesverdi og hvordan
de kan tilrettelegges bedre for ulik bruk.

Dokumentet beskriver målene vi har satt
oss, virkemidler for gjennomføring og en
handlingsplan. Ti utvalgte byrom beskrives
nærmere med forslag til konkrete tiltak.
Vi ønsker å stake ut en felles kurs for sentrale
byrom med gode prioriteringer. Strategien
danner grunnlaget for kommunens arbeid
med byrom i årene framover. Den skal
forhåpentligvis også være til inspirasjon
for andre aktører. Gode byrom er et felles
ansvar og godt samarbeid blir en viktig del av
gjennomføringen av strategien.
Innledning og visjon - Byromsstrategi
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MÅL FOR
BYROM
Vi har satt oss tre hovedmål for
byrommene i Trondheim sentrum:
De skal være attraktive, levende og
tilgjengelige. Her kan du lese mer
om hva vi legger i disse verdiene og
hva vi vil oppnå.
Attraktive byrom
Attraktive byrom gjenspeiler og forsterker byens
identitet og særpreg: Beliggenheten ved Nidelva
og Trondheimsfjorden, byens historie, den
barokke byplanen og middelalderveitene, byens
handels- og kulturliv og kunnskapsbyen.
Side 8

Vi vil ha byrom med høy fysisk og estetisk
kvalitet. De skal være ryddige og godt
vedlikeholdt, med mange sittemuligheter,
møbler og dekker i god kvalitet,
interessevekkende kunst og mangfoldig
vegetasjon. De skal ha en fysisk utforming som
tiltrekker seg folk hele året. Vi vil ha byrom som
folk trives i og ønsker å være i.

Levende byrom
Levende byrom tiltrekker seg byens aktiviteter
og er en ressurs for menneskene som lever
sine liv i byen. Menneskene gjør byen levende,

Attraktiv, levende og tilgjengelig: En ny trapp og pir, designet og
bygd av studenter ved NTNU, gjorde Kongens gate allmenning og
Nidelva mer tilgjengelig fra Kongens gate og ble nye attraksjoner i
bybildet. Senere har plassen blitt brukt mer enn før til arrangementer. Foto: Carl-Erik Eriksson

Byrommene skal være:

ATTRAKTIVE

Gode byrom har estetisk vakre og gode fysiske rammer.

LEVENDE

Gode byrom har mange muligheter for bruk.

TILGJENGELIGE
Gode byrom er tilgjengelige for alle.

og byrommene er et opplagt sted å møtes.
Trondheim har byborgere og besøkende som
bruker byen døgnet rundt, året rundt. Til
hverdagslige gjøremål eller helgetur, til planlagt
program eller spontane møter.
Vi vil at sentrum skal ha møteplasser og
oppholdsplasser for enhver smak og behov. Vi
vil ha mangfoldige byrom med plass for ulike
aktiviteter: For lek og rekreasjon, appeller og
folkemøter, torghandel og gatesalg, dans og
fest. Vi vil ha byrom som folk vil utfolde seg i byrom som folk liker å bruke.

Tilgjengelige byrom
I tilgjengelig byrom er det enkelt å orientere
seg og komme seg dit man vil. De inngår i et
rikt nettverk av mulige ruter gjennom byen.
Byrommenes viktigste målgruppe er de som
bruker føttene - det er de som enklest kan
stoppe opp og oppholde seg i byrommene.
Vi vil at byrommene i sentrum skal ha god
framkommelighet og klare sammenhenger med
byen rundt. Det skal være enkelt å orientere
seg og komme seg dit man vil. Vi vil ha byrom
som folk føler seg velkomne til.
Hovedmål - Byromsstrategi
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Byrom i sentrum i dag
Et viktig utgangspunktet for arbeidet med byromsstrategien er å
forstå hva et byrom i Trondheim sentrum kan være i dag. I dette
kapitlet kan du lese om følgende tema:
1) Byrom i fire områder
2) Byromtyper
3) Målgrupper
4) Bruk av byrom

Side 10

Side 11

WebInnsyn utskrift

Brattøra

stasjonsbyen

Midtbyen

historisk handelssentrum

BYROM
I FIRE
OMRÅDER

Bak

tre

https://kart5.nois.no/tr
ondheim/Content/printOther.asp
?Left=568804.8260018494&Bottom=7033860.497590532&Right=571064.8266234232&Top=7035440.496571579&Width=4274&Height=2988&ThemeFlags=AAMACABAAABAAAAAA

Trondheim sentrum kan i dag
ses som et møte mellom fire
byområder: Midtbyen, Bakklandet,
Brattøra og Nedre Elvehavn.
Byrommene i de ulike områdene
har hver sine unike karakterer.
Den trygge havna ved Nidelvas utløp i
Trondheimsfjorden er utgangspunktet for
at Midtbyen er den historiske bykjernen i
Trondheim. De siste tiårene har havne- og
industriareal blitt nye sentrumsområder
med bolig, kontorer, handel og servering.
Side 12
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Tyngdepunktet i sentrum har som følge av
dette delvis utvidet seg og delvis forflyttet seg
nordøstover.

Rutenett, veiter og allmenninger
Midtbyen er halvøya mellom Nidelva og
fjorden. Byrommene her er formet delvis etter
middelalderbyens kronglete veiteløp og delvis
etter Cicignons barokke byplan fra 1681 med
brede og rette gater. Allmenninger ligger der
hovedgatene møter vannet, og byens festplass,
Torvet, ligger i krysningspunktet mellom de to
praktgatene Kongens gate og Munkegata.

HAAAA
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Vakker beliggenhet ved vannet: Trondheim sentrum består av
fire byområder som alle ligger nær vannet. Å krysse elva eller
kanalen har blitt en del av opplevelsen av Trondheim sentrum.
Illustrasjon: Trondheim kommune

Nedre Elvehavn
skipsverft og servering

Fra skipsverft til serveringsrekke
Nedre Elvehavn, som ligger nordøst for
Midtbyen, har de tjue siste årene blitt utviklet
fra industriområde til sentrumsområde.
Åpningen av Verftsbrua i 2003 gjorde TMVodden til et viktig byrom, fordi det er det første
byrommet du møter som gående eller syklende
fra Midtbyen. Langs kjøpesenteret Solsiden
ligger en populær restaurantrekke med
utendørsservering og solfylte kaiområder mot
rolige vannspeil.

kklandet

ehusbyen
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Det unike trehusmiljøet
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Trafikknutepunkt og velkomstplass
Brattøra ligger nord for Midtbyen og danner
byens møte med Trondheimsfjorden. Området
ble oppmudret til havn og trafikknutepunkt i
1880-årene. Stasjonsplassen er i dag det første
møtet med byen for de mange som daglig
kommer til Trondheim med hurtigbåt, tog eller
regionsbuss er. Området har lange vannkanter
mot fjord, elv og kanal. Langs kanalen preges
byrommene av den vakre bryggerekka og de
mange båtene.

...

29.08.2014

Bakklandet ligger i øst for Midtbyen. Området
er et unikt og svært godt besøkt trehusmiljø,
som huser både boliger, nisjebutikker og
serveringssteder. Særlig er pulsen høy i krysset
ved Bakklandstorget. Like rundt hjørnene ligger
stille kaikanter, svaberg og lekeplasser mellom
bryggene langs elva.

Unike byrom gir mangfoldig helhet
Til sammen tilbyr sentrumområdene en rekke
forskjelligartede byrom - for hverdag og helg,
for stillhet og festivaler. Dette mangfoldet av
byområder og særpreget i byrommene ønsker
vi å styrke gjennom byromsstragien.
Byrom i sentrum i dag - Byromsstrategi
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BYROMSTYPER

Trondheim sentrum har unike byrom. Likevel kan de
deles opp i typer, ut fra hvilken form de har og hvilken
rolle de spiller i byen.

Plassrom i sentrum:
Torg og plasser kan være alt fra veikryss
med noe utvidet areal utenfor veien til store,
monumentale plasser. Torg er plassrom som
opp gjennom historien har vært brukt til
handelsvirksomhet. Torg og plasser er viktige
fordi de er steder for opphold, møter, kultur,
handel og servering.

Ankomstplasser er plassrom som ligger
i tilnytning til togstasjon, busstopp og
parkeringsanlegg, hvor mange folk ankommer
sentrum. De er viktige som det første møtet
med byen, som orientering- og koblingspunkt,
og som møteplasser.

Parker er de grønneste byrommene i byen.
Side 14

Intime eller åpne, med vegetasjon, vann og ofte
staselig bebyggelse. Parkene er viktige fordi de
tilbyr nærhet til naturen og plass for stillhet og
lek.

Allmenninger er plassrom der enden av
hovedgatene møter elv eller kanal. Disse
plassrommene er i dag stort sett tilrettelagt
for opphold eller parkering. Allmenningene er
viktige fordi de sikrer allmenheten tilgang til
vannet fra byen.

Gårdsrom er plassrom inni kvartalene, inntil
en eller flere bygninger. De er private eller
halvprivate, i sammenheng med boliger eller
næringslokaler. Gårdsrommene er viktige fordi
de gir dagslys mulighet for snarveger med
oppholdskvaliteter inne i kvartalene.

Tidsbilde fra Ravnkloa 1915: Ravnkloa er byens flotteste allmenning og ankomstplass Byrommet er viktig historisk sett og har et stort potensial for utvikling. Foto:
Mittet&co/Trondheim Byarkiv

Blå byrom i sentrum:

Fire gatetyper i Midtbyen:

Nidelva er selve grunnlaget for at byen ble

Praktgatene Kongens gate og

etablert og går langs turstier og parker, brygger
og allmenninger, kaikanter og industriområder.
Den er en viktig forbindelse mellom bykjernen
og vill natur, som rekreasjonsområde med
båtparkering og bassenger.

Kanalen er en del av havna og danner
sentrums urbane vannrom. Kanalen er et viktig
byrom fordi seilbåter og småbåter kan ligge
beskyttet for vær og vind, og fordi vannflaten på
en vakker måte kan speile brygger og byliv.

Broer er forbindelser over kanalen, Nidelva og
over togskinnene på Brattøra. Broene er viktige
byrom fordi de forbinder ulike byområder og
tilbyr utsiktpunkt og orientering.

Kaikanter er offentlige gangpassasjer langs
vannet. De er godt egnet for opphold, men
det er i varierende grad at dette er utnyttet.
Kaikantene er viktige byrom som rekreative
alternativ til gatene.

Gatetrær i sentrum:
Trondheim har en lang tradisjon med planting
av trær i gatene, og byen hadde en egen
treplantingskomité på 1800-tallet. Gatetrærne
er viktige for biologisk mangfold, byklimaet og
opplevelsesverdien i gata. Arkeologi i grunnen
gjør at nye trær bare kan plantes der det har
stått trær fra før.

Munkegata iscenesetter
fondmotivene Nidarosdomen,
Trondheimsfjorden med
Munkholmen og de grønne
åsene. I krysningspunktene
mellom de to praktgatene ligger Torvet.
Munkegata er særlig viktig som paradegate ved
nasjonale markeringer.

Hovedgater er brede og rette gateløp fra
Cicignons byplan og danner
rammen rundt de store
kvartalene i Midtbyen.

Bygater er smalere gater som deler opp de
store kvartalene. Sammen
med hovedgatene utgjør
bygatene den overordnete
gatenettstrukturen i Midtbyen.

Veiter er middelalderbyens snarveger
gjennom kvartalene. De er
smale passasjer med blandet
trafikkareal og lite plass for
opphold eller møblering. De
står i stor kontrast til de brede gatene og
plassene som de løper ut i.

Byrom i sentrum i dag - Byromsstrategi
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for ulike byrom:

Målgrupper
Ulike soner for ulike byrom:

I Trondheim
sentrum samles
ulike type aktiviteter, og
et mangfold av brukere og
Kanalen: urbant
interesser.
Devannspeil
ulike funksjonene Kalvskinnet: åpent og grønt
preger også byrommene.

d laks

Elva: liv med laks

Kanal

Byrom for handel

der: stille og barnevennlig

punktene: ankomster til byen

Handelssentrum har sitt tyngdepunkt i
Midtbyens nordøstre del. Gaterommene i
Krambugata: lille Trondheim
Handelsområdene: levende bymangfold
gågatenettet rundt Nordre gate og Thomas
Angells gate, via veitløp som Sommerveita
og Torvet er viktige byrom. Her er det godt
grunnlag for torghandel, gatemusikanter,
matsalg og folkeliv. Målgrupper: Alle de som
bruker sentrumsområdet til lunsjpauser,
stille og barnevennlig
ByromBoligområder:
for bomiljø
lørdagshandel, café og restaurantbesøk,
Bomiljøet på Midtbyhalvøya har sitt
tannlegebesøk eller feriemål.
tyngdepunkt på nordlige og vestlige deler. Rundt

Cicignons byplan: storbyen Trondheim

Kramb

Midtbyen er større, sammenhengende bomiljø.
Viktige byrom her er parker, gatetun, gårdsrom,
lekeplassernye
ogvenner
små idrettsanlegg. Målgrupper:
Byutvklingsområdene:
Folk i alle aldre som ønsker å bo sentralt med
nærhet til alle byens tilbud og funksjoner.

Side 16

Trafikknutepunktene: ankomster til byen

Cicign

Aktivitet i blå byrom: Nidelva er et attraktivt byrom for padlerne i byen.Foto: Carl-Eriksson

torbyen Trondheim

Byutvklingsområdene: nye venner

Boligområder: stille og barnevennlig

Cicignons byplan: storbyen Trondheim

Byrom for nasjonale begivenheter
Munkegata er siktaksen mellom Nidarosdomen
og Munkholmen og forplass for Stiftsgården.
Gateløpet er viktig når Trondheim er arena for
nasjonale begivenheter som kongelig bryllup eller
signing. I tillegg er den byens paradegate ved 17.
mai. Målgrupper:
celebriteter og folkemasser.
Krambugata:
lille Trondheim
Handelsområdene: levende bymangfold

Byutvklingsområdene: nye venner

Kalvskinnet: åpent og grønt

svyer

Byrom for kultur

12 utvalgte byrom med potensialer

Trafikknutepunktene: ankomster til byen

Aksene: Trondheimsvyer

Kulturinstitusjonene er store turistmagneter og
samlingspunkter og ligger med sitt tyndepunkt
Midtbyhalvøyas sørlige og østlige del.
Byrommene ligger som krokete forbindelser,
staselige forplasser, hemmelige bakhager og
store parker. Målgrupper: De som møtes for en
felles kulturopplevelser, innenfor eller utenfor.

Cicignons byplan: storbyen Trondheim

Byutvklingsområdene: nye venner

12 utvalgte byrom med potensialer

Byrom i trehusmiljø

Handelsområdene: levende bymangfold

Ulike soner for ulike byrom:
Kunnskapsbyen: studenter på farten

Aksene: Trondheimsvyer

Byutvklingsområdene: nye venner

Trebyen Trondheim har sitt tyngdepunkt
i og rundt Midtbyen, fra Ila i vest
til Bakklandet og Møllenberg i øst.
Byrommene har ofte vegger med mange
dører, vinduer og trapper, store gatetrær
og staselige fondmotiv. Målgrupper: For
12 utvalgte byrom med potensialer
turister med kamera rundt halsen og
byborgere som vil opplevel den fargerike
trebyen med håndverk og detaljering i
fasadene.

Rekreative byrom

Elva: liv med laks

Byrom for campus

Kunnskapsbyens tyngdepunkt
strekker seg fra Kalvskinnet og sørover
12 utvalgte byrom med potensialer
mot Studentersamfundet, St. Olavs hospital
og Gløshaugen. Byrom og andre møteplasser er
viktige for sosialt og faglig samvær i hverdagen
blant studentene. Målgrupper: De over 30 000
studentene, undervisningsansatte og forskere
fra inn- og utland som har kommet til byen for
Boligområder:
stille
barnevennlig
å studere eller arbeide,
typisk for
enogavgrenset
periode.

Nidelva, fjorden, kanalen og bassengene utgjør
de blå byrommene i sentrum. Sammen med
større og mindre parker utgjør de sentrums
rekreasjonsområder.
Vannrommene formes av
Kanalen: urbant vannspeil
Kalvskinnet: åpent og grønt
kaikanter og båtanløp, med spor av moderne fritid og
eldre industri. Målgrupper: De som går søndagstur,
har båt, padler kajakk, fisker eller vil fotografere
bryggene. I tillegg til arbeiderne i havneområdene og
cruisebåtpassasjerer på gjennomreise.

Byrom i sentrum i dag - Byromsstrategi
Krambugata: lille Trondheim
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Handelsområdene: levende

WebInnsyn utskrift

Stasjonsplassen:
over 18 000 fotgjengere daglig

TMV-odd
over 350
rushtime

Nordre gate:
20 000 på en god lørdag

Ravnkloa og Stiftsgårdsparken:
Midtbyens beste lekeplasser

Bruk av
byrom

Peter Egges plass:
2500 besøker biblioteket daglig,
hvorav 1000 barn

Foran Trondheim Torg:
3000 fotgjengere i timen
(ettermiddag 2.7.14)

Bakklandet:
2800 fotgjengere i timen
(ettermiddag 2.7.14)

Byrommene i Trondheim sentrum
brukes på ulike måter. Nå har
vi begynt å registrere den myke
bruken i tall og harde fakta.

satt på en uteservering. Deretter kom folk som
satt på benker (10%), kanter (11%) eller lå
på gressflatene. Hele 20 % ble registrert som
stående.

Det vi vet om bruken av byrommene i dag
er basert på stikkprøver for tolv ulike byrom
sommeren 2014, Miljøpakkens trafikktellinger,
Midtbyen Managements fotgjengertellinger i
Nordre og Thomas Angells gate, og prognoser
utregnet i sammenheng med enkeltprosjekter.

Registreringene viste at 5% lekte,
helst i Stiftsgårdsparken, Ravnkloa og
Tordenskioldsparken. De registrerte
byrommene var generelt lite brukt til fysisk
aktivitet.

https://kart5.nois.no/tr
ondheim/Content/printOther.asp
?Left=568804.8260018494&Bottom=7033860.497590532&Right=571064.8266234232&Top=7035440.496571579&Width=4274&Height=2988&ThemeFlags=AAMACABAAABAAAAAA

Mye hvile, lite lek
Stikkprøvene juli 2014 viste at byrommene
aller mest ble brukt til hvile. 33 % av de som
oppholdt seg i et byrom i Trondheim sentrum,
Side 18
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Mange på gjennomfart
Miljøpakkens tellinger viser en økning i andelen
myke trafikanter over broene inn til Midtbyen.
Verftsbrua har den desidert største andelen,
med over 3500 myke trafikanter under tellingen

AAOPPPP

Side 1 av 1

den:
00 myke trafikanter i
ene 18.9.2013

Byen i tall: Fakta samlet fra ulike prognoser, undersøkelser og
tellinger gir et inntrykk av aktivitetsnivået i sentrale byrom. Mørkerød markering viser byrommene som det ble gjort stikkprøver
på sommeren 2014.

i rusthtimene en septemberdag i 2013.
Stikkprøver foran kjøpesenteret Trondheim
torg sommeren 2014 ga et estimat på 3000
fotgjengere i timen. Til sammmenligning var
tilsvarende tall for Bakklandskrysset 2000 og for
Krigsseilerplassen 400.
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Handel og kultur på Torvet
Torvet er generelt mest brukt til både
kulturelle og kommersielle arrangementer.
Det har spesialiserte marked gjennom
faste arrangementer som Bondens marked,
Trøndersk matfestival, Europeisk marked,
Julemarkedet og Martnan. Det leies ut 150
dager i året, og mange av dagene skjer det flere
aktiviteter samtidig.

Turisme
Munkegata og Kjøpmannsgata er viktige
forbindelser til Nidarosdomen. Utsiktspunkt
og attraksjoner på vegen blir en del av
opplevelsen, som den midlertidige piren
på Kongens gates allmenning. 50 % av de
registrert på denne plassen var turister.
Sykkelheisen Trampe i Bakklandskrysset trekker
også mange turister hver sommer.

Byrom i sentrum i dag - Byromsstrategi

Side 19

Utfordring
& potensial
Trondheim har et vakkert sentrum
med mange besøkende både
hverdag og helg. Likevel er sentrale
byrom ofte tomme for folk.
Ulike byområder og byromstyper gir opplagt
unike kvaliteter å lete fram i hvert enkelt byrom.
I dag virker likevel byrommene noe utydelige
med tanke på hvordan de ønskes brukt.

Fysiske rammer
Terreng, solforhold, målpunkt i nærheten
eller en særlig plassering i byhistorien gir
Side 20

unike verdier. Disse utnyttes lite i dagens
byromsutforming. Det er i liten grad lagt vekt
på spesifikke byromsidentiteter, prioriterte
målgrupper eller prioriterte arrangementstyper.
Når alt er mulig overalt, blir resultatet at
byrommene virker like.
De mange som bor i, arbeider i eller besøker
sentrum gir potensielt mange brukere av
byrommene. Utfordringen er å løse konflikter
mellom ulike interesser, uten å inngå dårlige
kompromiss. Med mange aktører involvert er
god kommunikasjon og samarbeid svært viktig.

Drømmen om Torvet.: Alle vil at det skal være torvhandel med
lokale råvarer året rundt, men det er ikke alltid like lett å få til
aktivitet en grå tirsdag i november. Foto: Carl-Erik Eriksson

For å få etablert felles målsettinger og sikre god
merverdi i valgene som tas.

ulik grad av fleksibilitet i forhold til varierende
brukergrupper og arrangementstyper.

Dagens bruk

Byrommenes tilgjengelighet

Torvet er populært for arrangementer og
festivaler. Andre torg og plasser leies ut i langt
mindre grad, til tross for sentral beliggenhet og
et høyt antall mennesker på gjennomfart. Disse
byrommenes potensialer virker lite kjent eller
for dårlig utnyttet.

Trondheim sentrum har fire unike byområder
med et høyt aktivitetsnivå. Mellom disse
ligger vakre byrom ved Nidelva og kanalen.
Disse er imidlertid relativt utilgjengelige, med
få oppholdsplasser og mange blindeveger.
Potensialene er store med nærhet til bomiljø,
sammenheng til turområder og som rekreativt
tilskudd til handelskjernen.

Bysentrums ulike områder gir gode potensialer
for at ulike byrom kan utfylle ulike behov – og

Byrom i sentrum i dag - Byromsstrategi
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Strategiske virkemidler
Denne delen skal fortelle hvilke virkemidler vi vil bruke for å gå fra dagens
situasjon til mer attraktive, levende og tilgjengelige byrom i Trondheim sentrum.
I dette kapitlet kan du lese om følgende fire hovedvirkemidler:
1. Mer dialog
2. Mer kunnskap
3. Målrettet innsats
4. Mer utforsking
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Mer
dialog
Vi vil samarbeide bedre om
byrommene.

Side 24

et godt utgangspunkt for arbeidet med byrom.

Informasjon og inspirasjon

Byrom engasjerer, heldigvis. Det er mye
oppmerksomhet rundt byutvikling i
lokalpressen. Gjennom diverse medieoppslag
har det blitt stilt spørsmålstegn rundt Midtbyens
attraktvitet, tilgjengelighet og vitalitet. Alle
ønsker et levende sentrum med yrende byliv,
men ingen har så langt kommet med fasiten.

Vi ønsker å åpne for flere gode diskusjoner
gjennom å informere, inspirere og løfte
debatter. Vi kan bidra med faktakunnskap og
erfaring fra arbeidet vi gjør med byrommene.
Dette kan vi gjøre gjennom egne nettsider,
oppslag i mediene, kronikker, seminarer og
utstillinger.

Medieoppslagene gir økt interesse og
engasjement rundt sentrumsutvikling, og det gir

Kommunens rolle
Kommunen legger rammer for byrommenes

Levende byrom året rundt: Gjennom gode samarbeid kan vi få
til levende byrom. Da er fysiske resultater avgjørende. Her fra
det populære julemarkedet på Torvet arrangert av Midtbyen
Management. Foto: Carl-Erik Eriksson

utforming og bruk gjennom planlegging,
saksbehandling, investering, vedlikehold og
drift. Byromsstrategien er et konkret utspill
fra oss om sentrale byrom: Vi ønsker bra
byrom for bruk. Kommunen kan imidlertid
ikke alene skape byliv. Byromsstrategien er
derfor et utgangspunkt for samarbeid med
byens innbyggere, grunneiere, næringsliv og
fagfolk. Sammen kan vi skape et bysentrum som
inviterer til byliv.

påvirker byrommet utenfor, med sine fasader
og sin bruk. Aktiv dialog mellom ulike brukere
er viktig for å få flere synspunkt og mer
kunnskap på banen. Vi ønsker oss flere gode
ideer fra byborgere og andre aktører, for
hvordan byrommene kan brukes og hvordan vi
best kan legge til rette for forskjellig typer bruk.
Et godt byliv krever at vi arbeider sammen om
byen.

Sammen om byen
Byrommene er et felles ansvar. Enhver bygning
Strategisk virkemidler - Byromsstrategi
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Mer
kunnskap

Vårstemning og folkeliv på i Nordre gate: Midtbyen management har fem ulike automatiske tellere
av fotgjengere i Nordre gate og i Thomas Angells gate. Tellingene høsten 2013 til høsten 2015 viser en
økning på fem prosent i antall besøkende i Nordre gate. Foto: Carl-Erik Eriksson

Vi vil innhente bedre fakta om
Trondheim sentrum. Vi vil vite mer
om hvordan byrommene brukes.
Vi vil ha mer og bedre byliv: Vi ønsker at flere
folk kommer til sentrum og at de blir lengre. For
å legge til rette for bedre tilgjengelighet og enda
mer mangfoldig bruk av sentrum, trenger vi
kunnskap om hva status er i dag.
Statistikk kan gi en oversikt over dagens tilstand
og vise en utvikling over tid. Registreringer som
Side 26

følges opp jevnlig, kan dermed være med å vise
potensialer og effekter av tiltak.

Midtbyregnskap - hjelp til veien videre
Vi skal derfor lage det vi kaller et
”Midtbyregnskap” i samarbeid med Miljøpakken
og byens næringsliv. Byregnskapet er basert på
målsettingene i fellesstrategien “Miljømessig
god og økonomisk vital Midtby”. Vi legger
opp til systematiske målinger av bruken av
sentrum over tid i en årlig oppdatering av dette
Midtbyregnskapet.

HVORDAN SENTRUM BRUKES: AKTIVITETER OG OPPHOLD
REGISTRERTE AKTIVITETER

AKTIVITETER: TOTAL FORDELING

Lekende barn

Sittende på benk

Fysiske/kulturelle aktiviteter (skating, konsert, fiske...)

5%

Liggende

Sittende på kaféstol

Turisme og sightseeing

3%

3%

Sittende på kanter og
bygningsdeler

Stående (venting,
samtale, telefon...)

Handel og kommersiell aktivitet

11%

12%

10%

4%

OPPHOLDSAKTIVITETER PER REGISTRERING

20%

33%

200

200

175

175
158

150

150

125

125

100

100

96

75

53

47

50

45
35
23

28

23

Tordenskioldsparken

Krigsseilerplassen

Sjøgangen

Rådhusallmenningen

Stiftsgårdsparken

Dokkparken

cicignons plass/Skipakrok

Krana allmenning

TMV-odden

Ravnkloa

Torvet

0
Bakklandskrysset

25

18
9

5

7

Museumsplass

31

25

Peter Egges plass

50

75

4

Byromsregistreringer: Trondheim kommune gjorde noen stikkprøver av bylivet sommeren 2014. Diagrammet over viser ulike typer
opphold som ble registrert på utvalgte byrom. Uteservering er en vesentlig årsak til at folk velger å stoppe opp.

Midtbyregnskapet vil vise hvordan folk kommer
seg til Midtbyen, hvorfor de velger eller ikke
velger Midtbyen som handlested, omsetning
i handelen, hvor mye uteservering, salg og
arrangementer det er Midtbyen og hva folk
synes om renholdet i byrommene. Det vil også
inneholde en egen del om hvordan byrommene
brukes: Hva slags type opphold og hvor mange
besøkende det er i utvalgte byrom.
En systematisk gjennomføring av
Midtbyregnskapet vil være en viktig

0

kunnskapsbase for videre arbeid i byrommene.
Statistikken vil kunne gi innspill til hva vi bør
gjøre for å skape bra byrom for bruk.

Fakta for felles engasjement
Et Midtbyregnskap kan være et viktig grunnlag
for felles forståelse av byen og forhåpentligvis
vil det skape ekstra engasjement og ønske om
å dra i samme retning. Slik kan det være et
utgangspunkt for et godt samarbeid med byens
kultur- og næringsliv, med mål om å skape en
attraktiv og levende Midtby sammen.

Strategisk virkemidler - Byromsstrategi
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BRATTØRA
Traﬁkkareal og kaikanter

RAVNKLOLØPET
Opprusting og kunstnerisk
utsmykning

STASJONSPLASSEN
Reguleringsplan
Kunstnerisk utsmykning
BRATTØRBRUA
Gang/sykkelbro

TMV-ODDEN
Forprosjekt 2015

NYTT BYROM
Park foran Gråmølna
Kunstnersik utsmykning

EN BLÅ TRÅD
Kulturminner som ressurs
Nidelven og Kanalen

KANALEN
Opprensking v/Renere havn
2015

CICIGNONS PLASS
Byromsopprusting i samarbeid
med naboer

NYTT BYROM
Teknopark ved
adresseavisas nybygg
2015

KJØPMANNSGATA
Vitaliseringsplan
Reguleringsplan

SANDGATA KANALPARK
Planlagt gjennom Miljøpakken

LEUTHENHAVEN
Vedtatt reguleringsplan

PETER EGGES PLASS
Reguleringsplan til
sluttbehandling 2015
TORVET
Forprosjekt for opprusting
2015
TORDENSKIOLDSPARKEN
Midlertidig lekeplass
Minnested for 22. juli

BAKKLANDET
Plan for dagens p-plass
Kunstnersik utsmykning
ALLMENNINGER PÅ
KALVSKINNET
Vedtatt reguleringsplan

Målrettet
innsats

GÅSAPARKEN
Plan for oppgradert park

Mye byrom å ta tak i: Midthalvøya dekker en flate på omtrent
1 000 000 kvadratmeder og cirka 70 prosent av dette arealet er
uterom. En stor del av Midtbyen består av offentlige byrom som
veger, gågater, veiter, allmenninger, plasser, torg, parkeringsplaser,
bakgårder, parker og kaikanter. På illustrasjonen er det aktive
byromsprosjekter uthevet med rødt.

Vi vil spisse innsatsen gjennom å
avgrense geografisk og prioritere
enkelte byrom. Vi vil starte med
byrommene som er viktigst for flest.
I Midtbyen ligger byens historiske handels- og
kultursentrum, de beste serveringsstedene, de
største utdannelsesinstitusjonene, de viktigste
offentlige funksjonene, og mange boliger og
arbeidsplasser. Nordøstre kvadrant av Midtbyen
har flest sentrumsfunksjoner og høyest
aktivitetsnivå, tett fulgt av Nedre Elvehavn,
Brattøra og Bakklandet.
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Velge ut enkelte byrom
For at byen skal fungere, må sentrum fungere,
og det er først og fremst fra byrommene vi
opplever byen. Vi vil derfor starte med utvalgte
byrom i nordøstre kvadrant av Midtbyen, Nedre
Elvehavn, Brattøra og Bakklandet. Vi tror at
et avgrenset geografisk fokus i arbeidet med
byrom vil gi tydeligere resultater, både for det
enkelte byrommet og for sentrumsområdet det
tilhører.
Noen byrom er ekstra viktige for mange.
Vi ønsker å starte med de eksisterende

Et blått potensial: De blå byrommene er et stort potensial for
bomiljø og sentrumsidentitet. Her Nidelva sett fra Verfsbrua.
Foto: Carl-Erik Eriksson

byrommene som har stor betydning for byens
historie og identiet, en stor gjennomfart av folk,
et sammensatt nabolag med flere aktører og
ulike behov - og et potensial til å bli bedre for
mangfoldig bruk.
Byromsstrategien presenterer ti aktuelle byrom
vi ønsker å starte med. Intensjonen er at
utvalget skal utvides løpende.

En blå tråd gjennom byen
Kanalen og Nidelva er viktige merkevarer for
byen. Når eksisterende havneareal blir nytt

utbyggingsareal for kontor, handel og boliger,
får vannet en ny og sentral rolle. Å krysse elva
eller kanalen er ikke lenger en del av vegen
inn til sentrum, men en del av opplevelsen
idet man beveger seg mellom de ulike
sentrumsområdene.
Som resultat av denne endringen foregår
flere prosjekter som påvirker byrom og
byområder langs vannet. Kjøpmannsgata,
Nidelva og Kanalen får en spesiell omtale i
byromsstrategiens andre del.

Strategisk virkemidler - Byromsstrategi
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Mer
utforsking
Vi vil tilrettelegge bedre for at gode
ideer kan bli gjennomført, slik at
det blir flere tiltak og aktiviteter i de
prioriterte byrommene.
Tiltak i byrommene skal gjøre byen bedre. Bare
gjennom fysiske resultat kan vi virkelig utforske
byrommenes potensialer.

Midlertidighet som metode
Noen ganger er prosessen fra idé til resultat
lang. Da kan det være interessant å utforske
midlertidige prosjekter. Vi kan gjennom
Side 30

midlertidige løsninger utforske ny bruk eller
nye målgrupper i et byrom. Vi kan teste byrom
som står på vent og byrom vi hadde glemt. De
prioriterte byrommene bør særlig utforskes.
Midlertidige prosjekter kan være et godt
virkemiddel for å oppnå en god dialog med
byens innbyggere. Med fysisk synlige resultat
er det enklere for brukerne å mene noe om
endringer i byrommene.
Prosjektet En blå tråd har gitt oss gode
erfaringer med samarbeid om tiltak i byrom.
Spesielt ga samarbeidet med arkitektstudenter

Populære blå stoler: Prosjektet En blå tråd bruker midlertidige
prosjekter i samarbeid med andre som et strategisk virkemiddel
til å få etablert tiltak i byrom langs vannet. Her fra Kystens dag i
2013 da mange satte seg ned på de blå stolene som ble plassert
ut på Krigsseilerplassen. Foto: Silje Salomonsen

om trappa og piren på Kongens gate allmenning
oss viktige erfaringer. Den glemte plassen ved
elva fikk plutselig mangedoblet besøkene i løpet
av en dag da trappa og piren sto ferdig.

Kort og lang sikt
Byromsstrategiens overordnete mål er et variert
byliv for alle på land og vann i Trondheim
sentrum. Vi ønsker å skape muligheter for tiltak,
aktiviteter og arrangementer både på kort
og lang sikt, og til å skape gode rammer for
bylivet til alle døgnets tider året rundt.

Ved langsiktige tiltak i byrommene ønsker vi
at bevissthet om historien skal være med å gi
ideer og styrke valgene. Vi vil at utformingen
skal bidra til særpreg i enkeltbyrom og identitet
til sentrumsområdet.

Idébank
Vi håper strategidokumentet kan være en
katalysator for gode ideer rundt sentrale
byrom. Vi ønsker at inititativtakere skal oppleve
gode prosesser hvor kommunen kan være en
ressurs. Vi vil derfor aktivt søke samarbeid med
andre aktører om tiltak i byrommene.
Strategisk virkemidler - Byromsstrategi
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STASJONSPLASSEN
- Velkomstplass

TM
- En
Ned
KANALEN
- Byens blå perle

RAVNKLOA
- Byens mest
attraktive allmenning

MUNKEGATA
- Nasjonal festarena

KJØPMANNSGATA
- Levende bryggemiljø

CICIGNONS PLASS
- Intim arrangmentsplass

PETER EGGES PLASS
- Barnas torg
KONGENS GATE
TORVET
- Mellom grønne åser
KONGENS GATES ALLMENNING
-Trondheims storstue
- Festplass ved elva

NIDELVA
- Strømmende stolthet

BAKKLANDSTORGET
- Trivelig torg

UTVALGTE BYROM
Denne delen av dokumentet
beskriver byrom vi vil sette søkelys
på som en start for gjennomføring
av strategien. Utvalget og innholdet
vil oppdateres løpende.
Målet med denne delen er å samle et
kunnskapsgrunnlag for hvert enkelte byrom
og samtidig et grunnlag for å se de ulike
byrommene i sammenheng. Byrommene har
fått hver sin visjon og mål, samtidig som vi
beskriver nå-situasjonen for hvert enkelt byrom
beskrives gjennom tekst, plantegninger og
faktabokser.
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Firestegs modell
“I går” er en kort historisk beskrivelse av
plassen og sammenhengen den inngår i.
“I dag” er utgangspunktet for
byromsstrategien. Områdets og byrommets
viktigste karaktertrekk beskrives, potensialer
som bør styrkes og utfordringer som må løses.
“I morgen?” er forslag til mindre initiativ
som på kortere sikt kan skape muligheter for
byliv uten for store konsekvenser fysisk eller
økonomisk.
“I overmorgen?” er forslag til større initiativ,
ment som innspill til en permanent opprusting.

MV-ODDEN
ntreen til
dre Elvehavn

PLASSROM:
Torvet
Ravnkloa
Cicignons plass
Peter Egges plass
Stasjonsplassen
TMV-odden
Bakklandstorget
Kongens gates allmenning
GATEROM:
Munkegata
Kongens gate
Kjøpmannsgata
BLÅ BYROM:
Nidelva
Kanalen

Dynamisk prosess

Enkeltvis og sammenhengende

Oppdelingen i “i morgen” og “i overmorgen”
er ment å gi et hint om en kortsiktig eller
langsiktig løsning. Hver enkelt prosess vil
imidlertid være dynamisk i samspill med de
prosessene som gjør byrommet aktuelt.

Utvalget består foreløpig av åtte plassrom,
tre gateløp, og de to blå byrommene Nidelva
og kanalen. Fire plassrom ligger i Midtbyen,
ett på Bakklandet, ett på Nedre Elvehavn og
ett på Brattøra. Gateløpene ligger i Midtbyen
mens elva og kanalen ligger mellom de fire
sentrumsområdene.

Alle byrommene er allerede aktuelle i
pågående prosjekter for midlertidige eller
permanente endringer. Beskrivelsene er
ment til å gi et bilde av en nå-situasjon ut
fra verdier som delvis vil gjelde uansett
hvordan byrommet endres, og delvis vil måtte
oppdateres etterhvert som et byrom forandres.

Utvalget er tenkt oppdatert og utvidet løpende,
i takt med at forutsetningene endres og nye
byrom aktualiseres. Målet er at oppslagene skal
kunne fungere som arbeidsgrunnlag og oversikt
både for kommunen og andre byromsaktører.

Utvalgte byrom - Byromsstrategi
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Torvet ligger i krysset mellom byaksene Munkegata og Kongens gate.

TORVET
VISJON:

1:1500

DAGENS SITUASJON:

TRONDHEIMS STORSTUE

San Sebastian
Tapas & vinbar

Nordea Bank Norge

Nor Contact sport

Det norske
oljeselskap

ATA

KEG

MUN

Torvet er Trondheims
viktigste byrom, et flott
og stolt samlingssted for
hverdag og fest og høytidelige
anledninger.

Lille
- restaurant og kjøkken

Apotek1

Ågot Lian

KONGENS GATE

Hornemannsgården

McDonalds
Hornemannsgården

Trondheim Torg

REMA 1000

I GÅR:
Byens torg ble anlagt her etter bybrannen i 1681, og
er Norges største barokke torg. Torvet var planlagt
som et storslagent byrom den gang dimensjonert for
en befolkning på 5000. Det var sentrum i Cicignons
byplan, et av Trondheims viktigste kulturminner,
i krysningen mellom praktgatene Munkegata
og Kongens gate som gir utsyn mot de store
landskapstrekkene i alle himmelretninger. Statuen
av Olav Tryggvasson fra 1928 har en stor symbolsk
verdi som kjennemerke for Trondheim. Plassen ble
formet som rundkjøring med kompassrose og solur i
1930-tallet, og ble stengt for trafikk i 2013.
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DnB Nor

I DAG:
Torvet er en nasjonal festplass for store nasjonale
anledninger som kongebryllup, signing og 17.maifeiring. Torvet ligger sentralt i handelskjernen, midt i
hovedaksen mellom Nidarosdomen og Munkholmen,
og er godt besøkt. Tilknytning til bussterminal i
Prinsenkrysset og kjøpesenteret Trondheim Torg
bidrar til folkestrømmen.
Torvet er attraktivt for arrangementer og har 150
utleiedager i året, fra større konserter til festivaler,
markeder, aksjoner og samlinger. Permanent scene
ble etablert desember 2014 og er mye brukt.

Uteservering i sola på Torvets nordøstre del.

Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi

Ny utforming av Torvet har vært planlagt i flere år. Her fra utforsking i 2012.
Aktiviteter: sitteplasser, servering
Arrangementer: konserter, markeder,
torghandel, idrettsarr.
Fasadeliv: Kafé/restaurant, handel og
kontor/bank
Solforhold: Gode
Trafikk: Stengt for bil- og busstrafikk

Materialbruk og møblering
- Dekke: brosten, betongfliser.
- Beplantning: Trær i randsonen
- Møblement: Benker, statue, toalett, skulptur,
statue/fontene, sykkelparkering, scene.
- Vegetasjon: To trær, plantekasser

9740 m2
Areal
Totalt sittbart areal: 1,8 prosent/173 m2

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Byrommet er fleksibelt på grunn av
størrelse og møblering, og kan huse
mange ulike type arrangementer,
også samtidig.

Få ukommersielle sitteplasser.

Opprusting for Torvet er under
planlegging.

Det er et populært møtested
sentralt i Midtbyen og er lett
tilgjengelig fra kollektivknutepunkt.
Plassen gir oversiktlig orientering
i byen med brede siktlinjer, lav
bebyggelse i menneskelig skala.
Er del av et sammenhengende
handelsstrøk med gågatenett.

?

Kanter og ujevnt dekke gir
utfordringer med fremkommelighet
og midlertidige arrangementer, dårlig
orienterbarhet for synshemmede.
Slitasje og setningsskader i belegning,
plassen mangler en helhetlig
gjennomtenkt design og materialbruk
som er verdig Trondheims storstue.

Midlertidig asfaltering og
møblering sommeren 2015.
Arkeologiske utgravninger om
sommeren i 2015 og 2016.
Se www.torvetitrondheim.no

Dårlig belysning og mye
lysforurensing fra medieskjerm og
reklameskilt.

? ?

?

IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?

I OVERMORGEN?

Iscenesetting og formidling ved
arkeologiske utgravninger.

Nytt dekke, masse sitteplasser, uteservering,
frodig vegetasjon, vanninstallasjon, riktig
belysning som tilrettelegger for et mangfold
brukere og aktiviteter.

Midlertidige tiltak som et ledd i den
permanente opprustingen av Torvet.

Utvalgte byrom - Byromsstrategi

Side 35

Ravnkloa har en viktig plass i det historiske bybildet. Foto: Agraff

RAVNKLOA
VISJON:

DAGENS SITUASJON:

BYENS
MEST ATTRAKTIVE
ALLMENNING

1:1000
Sushibar

FJ

O

Big Horn Steak house

RD

G

Ravnkloa skal være
Trondheims viktigste og
mest attraktive
allmenning i sentrum, og
som ny ankomstplass ved
oppføring av broen over
kanalen til Fosenkaia og
sentralstasjonen

AT
A

Agaton Sax frisører

MUNKEGATA

Simon Petersen Skotøy

Pilus Hair Extension
Kjøkkenet
kaffe og bakeri

Taj Tandoori
Bar & grill

Ravnkloa
Fisk & Skalldyr

Kloa servering

I GÅR:
Den er historisk sett en viktig forbindelse mellom
byen og fjorden, og har lenge vært en plass for
fiskehandel. Fra 1841 foregikk det også torghandel
her. Opprinnelig var Ravnkloa en strand der fiskerne
trakk opp sine båter, med trekai på sidene. Etter at
Olsenmoloen ble bygget i 1860 ble Ravnkloa også
en svært brukbar havn, og anløpet mot Ravnkloa ble
forbygd og stensatt. Fiskertorget ble anlagt i 1896 av
Trondhjem Fiskeriselskab, og det ble oppført bygg for
innendørs fiskehandel i 1945, i 1960 og i år 2000.
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I DAG:
Allmenningen forbinder Munkegata med vannet
og ligger i aksen mellom Nidarosdomen og
Munkholmen. Den er historisk sett en viktig
forbindelse mellom byen og fjorden, og har lenge
vært en plass for fiskehandel. Fiskehallen trekker
besøkende til plassen. Det samme gjør båten ut
til Munkholmen, som har cirka 50 000 besøkende
i sommersesongen. Det er mest aktivitet på
sommerstid i godt vær. Byrommet er lite brukt til
arrangementer med cirka fem-sju arrangementer i
løpet av ti år.

Utsikt mot Fosenalpene. Skulpturen “Den siste viking” ved Nils Aas står og ser på Nidarosdomen.

Siste opprusting: 1995
Aktiviteter: sitteplasser, 		
sykkelparkering, fiskehall
Fasadeliv: handel, restaurant
Solforhold: Gode hele dagen
Trafikk: Det går biltrafikk inntil plassen.

Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi
Areal
Totalt sittbart areal:

Oppholdspllasser i amfiet.

1990 m2
3,6 prosent/72 m2

Materialbruk og møblering
- Dekke: storgatestein og smågatestein.
- Skulptur: “Den siste viking” av Nils Aas
- Beplantning: Lønnetrær på vestre del av 		
plassen.
- Møblement: Steinamfi
- Sykkelparkering i kantene

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Potensial av nye forbindelser er
store og vil lede til mer aktivitet og
anderledes bruk - det gjelder blant
annet kanalpromenade og gang- og
sykkelbro til Fosenkaia.

Mange ulike funskjoner som
konkurrerer om plassen.

Gang- og sykelbro til Fosenkaia.
Ansvarlig: Miljøpakken.

Parkeringsplasser som skaper
gjennomgangstrafikk.

Opprensking i kanalen - Renere
Havn.

Adkomst til vannet.

Manglende forbindelser langs
kanalen. Oppfattes som bakevje.

Revitalisering av Ravnkloa.

Sterk historisk identitet.
Lang tradisjon for fisk og handel.
Solveggen på østsiden.
Skjermet mot trafikkstøy.

?

Værutsatt.

Ravnkloløpet.

Manglende sammenheng mellom to
oppholdssoner over gjennomgående
veg.
Dårlig orienterbarhet.

? ?

?

IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?
Flere benker og sitteplasser i sola.
Bearbeidet kanten mot vannet med tanke
på aktivitet og opphold.
Øke synligheten til aktiviter som foregår på
vannet ved hjelp av tydelig skilting.
Utforske forbedring ved hjelp av belysning.
Tematiske markeder, som matfestival

I OVERMORGEN?
(med fokus på fisk og sjøliv), torgselgere og
iskiosk.
Uteservering.
Messe.
Sommerteater, studentarrangement i amfi.
Temporære uteutstillinger.

Bro over til Fosenkaia.
Oppgradering av plassen med tanke
på utforming både for kjørende, myke
trafikanter og opphold.
Å integrere Ravnkloa som en del av
Midtbyens urbane liv og bruke det mer
aktivt som bytorg.

Utvalgte byrom - Byromsstrategi

Side 37

Kongens gates allmenning
som arena for båtbygging
under et arrangement i
2015.

kongens gate allmenning
VISJON:

DAGENS SITUASJON:

BRYGGEREKKAS
SAMLINGSPUNKT

I GÅR:
Cicignons byplan etablerte allmenninger for enden av
alle de store gateløpene, som allmennhetens tilgang
til vannet som ferdselsåre. De to bryggene rundt
plassen er opprinnelig fra 1700-tallet og har høy
antikvarisk verdi. Kjøpmannsgata 27 er svært inntakt
både innvendig og i fasaden, og er i fredningsklasse.
Plassen ble lenge brukt til bilparkering, frem til
opprusting i 1999. Den har i liten grad vært brukt til
arrangementer.

Side 38

GAT
A

GAT
A
NNS

Gulbrygga

NNS

PMA

KJØ

PMA

KJØ

Allmenningen er omgitt
av et viktig historisk
bygningsmiljø og ligger
som et naturlig midtpunkt
i bryggerekka. En vakker
atkomst oppover vollen til
Kongens gate, knytter elva
sammen med Kongens
gate.

1:1000

Piren
Tremenningen

Peppes pizza

I DAG:
Allmenningen fikk forbedret atkomst og høynet
attraksjonsverdi gjennom flere studentprosjekter i
2014; trapp som forbindelse fra Kongens gate og pir
som attraksjon og utsiktspunkt mot elva. Etter dette
har plassen vært brukt jevnlig til søndagsmarked
med stor suksess. Plassen brukes også til diverse
utstillinger i tillegg til at det er etablert uteservering
på sørøstre del. Brygga nord for plassen,
Kjøpmannsgata 27, har blitt brukt til en del offentlig
aktivitet. Bygningen har ingen aktive åpninger mot
allmenningen.

Ny forbindelse over vollen designet og gjennomført ved studenter/NTNU.
Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi
1250 m2
Areal (mellom gate og elv)
Totalt sittbart areal: 7,8 prosent/95 m2

Opphold ved Nidelva.

Siste opprusting: 1999 (trapp+pir i 2014)
Aktiviteter: uteservering, opphold,
utsiktspunkt, marked, utstilling		
Fasadeliv: én restaurant
Solforhold: Gode i sommerhalvåret
Trafikk: Ingen gjennomfart, noe
varelevering. Biltrafikk og langsgående
parkering inntil plassen.

Materialbruk og møblering
- Dekke: Fin grus
- Møblement: Tidevannstrapp i granitt mot
elva, benk i solveggen

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Fleksibelt areal med enkel og vakker
utforming.

Plassen skråner en del mot Nidelva.

Vitaliseringprosjektet for
Kjøpmannsgatebryggene.

Flott sittekant og god utsikt mot
Nidelva.
Solvegg mot sørvest.
Piren og trappa er midlertidige
studentprosjekt som gir plassen
atkomst og attraksjonsverdi.

Lite aktivitet i førsteetasjene og
underetasjene rundt plassen.

En blå tråd.

Ligger lavere enn resten av sentrum
og blir dermed lett usynlig fra øvrige
gater.
En del av plassen får mye skygge på
grunn av store trær.

Historisk og antikvarisk verdifull
brygge som fasadevegg i sørvest
– treveggen og fargen gir en fin
ramme om plassen.

?

? ?

?

IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?

I OVERMORGEN?

Utvikle plassen som utstillingsplass i
sammenheng med bryggemiljøet og elva.

Få etablert en permanent forbindelse fra
Kongens gate ned over vollen.

Utvikle plassen som markedsplass.

Sette plassen i sammenheng med en
helhetlig utvikling av vollen og nedre del
av Kjøpmannsgata.

Teste belysning for å iscenesette plassen og
gi den større synlighet fra Kongens gate.
Få en publikumsvennlig bruk av
Kjøpmannsgata 27.

Utvide markedsarealet utover i gata.

Vurdere om piren får stå permanent.
Utvalgte byrom - Byromsstrategi

Side 39

CICIGNONS PLASS
VISJON:

DAGENS SITUASJON:

1:1200

HO

ELLSGT.

RNE

Comfort Hotel Trondheim

Uteservering

THOMAS ANG

MA

Nova Kinosenter
Olavs Pub & Spiseri

Uteservering
KRAMBU

CICIGN

VEITA

ONS PL

ASS

SKIPAK

Trondheim og Omegn
Boligbyggelag

KJØ

PMA

Metodistkirken

NNS
GAT
A

Danske bank

KRAMBU

GATA

ROK

I GÅR:
Thomas Angells gate ble anlagt som bred gate
etter bybrannen i 1841 og avsluttet i sør med
Lilletorvet, i 1935 omdøpt til Cicignons plass, mens
Krambuveita fortsatte som en smal passasje mot
Kjøpmannsgata. Hele strekket følger løpet til den
tidligere Casparveita. Krambugata, middelalderbyens
hovedgate, løper tvers over plassen. Trehuskvartalet
som definerte gamle Krambuveita og Lilletorget ble,
med unntak av Kjøpmannsgata 36, revet på 1950og 60-tallet. Skulpturen Skipakrok ble reist på den
nye allmenningen som monument over den første
havnen for Kaupangen i Nidaros som lå her.
Side 40

NNS

Egon restauranter
Uteservering

SØNDRE GATE

Cicignons plass skal
ha fleksibilitet nok
til å romme intime
arrangementer og
mange typer opphold.
Byrommets deler
skal knyttes sterkere
sammen med hverandre
og de nærliggende
gatene og byrommene.

VEIT
A

INTIM
ARRANGEMENTPLASS

I DAG:
Plassen ligger tett på hovednett for bil og sykkel.
Er starten på gågatenettet og handelskjernen via
Thomas Angells gate. Området har kino, folkets
hus og kirke, hoteller og kontor. Byrommene er
sentrale og attraktive, men oppleves i stor grad som
transittrom med mange gående på vei gjennom
byen. Det er tillatt noe uteservering på plassen som
midlertidige installasjoner sommerstid. Den er mye
brukt.

Trekronene henger lavt på Cicignons plass. Foto: Midtbyen Management

Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi
Areal
Totalt sittbart areal:

1760 m2
3,8 prosent/68 m2

Kinoen bidrar til aktivitet og bevegelse på plassen på kveldstid. Foto: Isfit

Sist opprustet:
1996
Aktiviteter:
sitteplasser, servering
Arrangementer:
En-to i året, plass til 1500
		
publikummere
Fasadeliv: 		
Kafé/restaurant/pub, kino,
bank, konferansesenter kirke
Solforhold:
På nordsiden av plassen.
Trafikk: 		
Kryssende i Krambugata

Materialbruk og møblering
- Dekke: granittheller og smågatestein.
- Skulptur: “flytende, flyvende” av
Geir Stormoen, 1994.
- Beplantning: Trær på Cicignons plass.

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Solvegger med offentlige benker og
uteservering

Størrelse på skulpturene i østre
del begrenser vrimleareal og kan
oppleves for dominerende

Reguleringsplan for nybygg i
sørøstre del

Intim og variert plass med vannspeil,
skulpturer og trær
Naturlig sammenheng med Thomas
Angells gate
Sikt til bryggene i Kjøpmannsgata
Stemningsfull vinterbelysning
Sterk historie som åsted for Olav
Tryggvasons kongsgård

?

Kantstein mot Krambugata skaper
nivåforskjeller mellom byrommets
østre og vestre del
Mopedparkering og sykkelstativer tar
mye plass midt på plassen, utfordrer
vedlikehold og muligheter for annden
bruk

Ombygging av Nova kino- og
konferansesenter
Uttesting av plassens potensial for
ulik bruk i samarbeid med naboer
Sametingets hundreårsjubileum i
2017

Lite tilrettelagt for offentlig opphold

?

??

IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?
Opprydding i sykkel/mc-parkering.
Det er mulighet for arrangement som
jublieum, premierefest, marked, utstilling,
konserter og scenearrangment knyttet
til de ulike institusjonene og aktørene
rundt plassen.Den kan også fungere som
arrangementsplass i sammenheng med
Thomas Angells gate. Utforske trær som
tak for utservering og arrangementer, med
belysning og som urban skog.

I OVERMORGEN?
Utforske mer mangfoldig og
fleksibel bruk av plassen, med for eksempel
enkle, fleksible bygningsinstallasjoner
som paviljong, uteservering og offentlige
sitteplasser.

Forsterke og tydeliggjøre koblinger
over Krambugata, over til Thomas
Angells gate og over Kjøpmannsgata
med fotgjengeroverganger og
sammenhengende dekke.

Utvalgte byrom - Byromsstrategi
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Skul

Trondheim folkebibliotek har en av to publikumsinnganger mot plassen.

PETER EGGES PLASS
VISJON:

DAGENS SITUASJON:

1:750

MBU

Åfjord Sparebank

KRA
Mini super iransk
Husbanken

KJØ

SCHJOLDAGERVEITA

PMA
NNS

GAT
A

Peter Egges plass skal være
attraktiv for et mangfold av
brukere, men særlig dyrkes
som arena for barn og unge
med lek, fysisk utfoldelse og
kulturelle arrangementer.

GAT
A

BARNAS TORG

Trondheim Brannvesen
Trondheim Folkebibliotek

I GÅR:
En av Midtbyens nyere plassdannelser, som står i en
rik kulturhistorisk kontekst. Plassen ble avgrenset
og opparbeidet i forbindelse med byggingen av
Folkebiblioteket i 1989 og nye Norges Bank i 1993.
Historisk er plassen en del av Krambugata og
Skjoldagerveita. Krambugata var i middelalderen
en av byens hovedgater. Det krumme, selvgrodde
gateløp er markert med brosteinsbelegning, mens
de eldre trehusene som dannet veggene i gaten ble
revet på 1970- og 80-tallet.

Side 42

I DAG:
Plassen inngår i snarvegen KjøpmannsgataSchjoldagerveita-Sommerveita-Torvet. Plassen
fungerer som gjennomfart av myke trafikanter
i øst-vest retning gjennom handelskjernen, og
er forplass til hovedbiblioteket med skjermet
beliggenhet inne i et kvartal. Det er lite biltrafikk
her, men noe varelevering og persontransport i
sammenheng med biblioteket. Byrommet er en
viktig samlingsplass for besøkende til biblioteket,
som har omtrent 1500 barn på besøk daglig.

Lite publikumsvennlige fasader rundt plassen.

lpturen av Bård Breivik er et yndet lekeobjekt for barn. Den står imidlertid uten vann.
Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi
Areal
Totalt sittbart areal:

1510 m2
4,1 prosent/56 m2

Siste opprusting:
1995
Aktiviteter:
fontene,sitteplasser,
		
sykkelparkering,
		
parkeringsplasser
Arrangement:
Lite brukt
Fasadeliv: 		
Bibliotekets, mange
		lukkede fasader
Solforhold: Gode
Trafikk: Blindeveg med snuplass

Materialbruk og møblering
- Dekke: storgatestein og smågatestein.
- Kunstnerisk utsmykning: Bård Breivik
- Beplantning: Lønnetrær på vestre del
- Møblement: Enkle benker midt på plassen
- Parkering: Sykkel, HC og moped

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Biblioteket er en samlingsplass for
mange målgrupper.

Plassen har mange lukkede fasader,
med unntak av folkebiblioteket.

Beliggenheten inne i kvartalet gir en
god skjerming for trafikk og støy.

Den oppleves som utrygg på
kveldstid, med dårlig belysning og lite
sosial overvåkning.

Ny kunsthall i den gamle
brannstasjonen med
sammenkobling til biblioteket.

Plassen er romlig og fleksibel for
mindre arrangement.
Den har god nærhet til gågatenettet
gjennom vetiløpene vestover.
Vannskulpturen er et populært
element på plassen og det er gode
solvegger her.
Ny kunsthall kommer inntil
byrommet.

?

Den er i liten grad tilrettelagt for
opphold i sola.

Nybygg vedtatt på dagens
parkeringsplass inntil trehusene
i Søndregate 7-11 - opprusting av
plassen og Schjoldagerveita som
rekkefølgekrav.

De store trærne skaper mye skygge
og står tett.
Problemer med setningsskader i
dekket og grov smågatestein gir dårlig
fremkommelighet.
Lite orienterbar for synshemmede.

? ?

?

IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?

I OVERMORGEN?

Teste ut flere aktiviteter for barn med
elementer for lek; klatre, hoppe, henge.

Styrke plassen som kulturarena,
oppholdsplass og aktivitetsrom.

Arrangementer i forbindelse med
biblioteket, litteratur og teater, temporær
scene.

La veitløpet i større grad bli en del
av plassen ved å fjerne mur mot
Schjoldagerveita.

Redusere antall trær og utforske andre
typer vegetasjon.

Forsterke kulturaksen mot Olavshallen
og tydeliggjøre forbindelse med den nye
kunsthallen.

Mer tilrettelggelse for opphold der sola er.

Bedre belysning av plassen og fasadene.
Utvalgte byrom - Byromsstrategi
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Stasjonsplassen ligger tett opp mot Fosenkaia og kanalen.
Her utsikt fra det doble trappeløpet.

STASJONSPLASSEN & SJØGANGEN
VISJON:

1:500

DAGENS SITUASJON:
Trampe
sykkelheis

VELKOMSTPLASS
Stasjonsplassen skal gi tydelig prioritet
av fotgjengere og syklister som
ankommer byen og skal videre inn til
Midtbyen eller Solsiden. Plassen skal
være et godt sted å vente og møtes på.
Velkommen til by`n!

TRONDHEIM BUSSTASJON
GRYTA

SJØGANGEN

TRONDHEIM SENTRALSTASJON

FOSENKAIA

TIL PIRPROMENADEN

SINTEF SEA LAB ++

I GÅR:
Jernbanen ble lagt over Brattøra i 1881 for å forbedre
forbindelsen mellom togtrafikk og båttrafikken, og for
å knyttet sammen Rørosbanen og Størenbanen i sør
og Meråkerbanen i nord. Den nye jernbanestasjonen
sto ferdig i 1884. Stasjonsanlegget ble utvidet flere
ganger i løpet av 1900-tallet. Fellesterminalen med
tog og buss ble bygget i 1993-95. Stasjonen var
opprinnelig organisert slik at passasjerer kunne gå
direkte fra toget og om bord i båtene som den gang
la til ved Fosenkaia.

Side 44

I DAG:
Plassen er ankomstpunkt til byen fra tog, hurtigbåt,
regionsbuss, hurtigrute og cruisebåter. Havnearealet
har gjennom de siste tiår gått gjennom omfattende
transformasjoner. Med den nye broen over sporene,
”Sjøgangen”, er gangforbindelsen mellom tog og båt
gjenopprettet. Broen og trappen forbinder Midtbyen
med Brattøra og fjorden, og har to brede trappeløp
ned mot stasjonsplassen, noe som gir plass til
opphold i trappene.

.

Broen er romslig og kan ta i mot store grupper cruiseturister.
Broen har
plass
til aktivitet og opphold.
Den kunne med fordel
hattgod
flere
sitteplasser.

Sist opprustet:
2012
Aktiviteter:
sitteplasser i trapp
Arrangementer:
Ingen
Fasadeliv: 		
Kiosk, busstasjon, 		
		
togterminal
Solforhold:
Gode
Trafikk: 		
En del passerende busser.
Taxi og noen privatbiler inn til stasjonen.

Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi
Areal:
Totalt sittbart areal:

Det brede trappeløpet er sørvendt og egner seg godt til opphold
og som amfi for aktivitet på plassen

1560 m2
1,0 prosent/16 m2

Materialbruk og møblering
- Dekke: asfalt, gatestein og betong.
- møblering: Bredt trappeløp - kan brukes
		
som amfi, bysykler
- Beplantning: plantekasser

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Broen og plassen gir vakker utsikt
til byen, Fjordgata-bryggene og
kanalen med båtene.

Anonyme inngangsparti og ingen
markeringer i dekke eller gjennom
tilrettelagte møteplasser, gir dårlig
orienterbarhet til togstasjon,
bussterminal og heis.

Pågår bygging omkring Sjøgangen,
Trapphuset.

Stor gjennomfart av
gående i sammenheng med
kollektivknutepunktet og som del
av forbindelsen Skansen-BrattøraMidtbyen.

Plassrommet er stort og uskjermet i
forhold til buss- og biltrafikk, mangler
intimitet og sitteplasser.

Nærhet til serveringssteder vestover
langs kaia.

Utformet som trafikkareal, kjørende
oppfattes å ha hovedprioritering.

Biltrafikk på plassen er vesentlig
redusert etter åpning av ny
omkjøringsveg på Brattøra.

Syklister bærer syklene opp trappene
da alternativ skinne er smal og trang.

Planer om nytt stasjonssenter.
Mulig flytting av godsterminalen
på sikt.
Kunstnerisk utsmykning
planlegges, av kunstnerne
Elmgren og Dragset.
Miljøpakken planlegger nye
sykkelruter langs Gryta og over
kanalen til Ravnkloa.

?
? ? ?
IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?

I OVERMORGEN?

Tydeliggjøring av inngangspartiet til
stasjonen, mer plass for opphold og
sterkere kobling til plassen.

Løfte fram gående og syklende som
prioritert brukergruppe.

Bedre rampeløsning
Sjøgangen.

for

syklister

på

Belysning vil kunne gjøre plassen mer
attraktiv med tanke på trygghet og bruk
gjennom døgnet kan utprøves.
Bearbeide visuell og fysisk kontakt til vannet
som del av ankomsten til byen

Forbedre orienteringen ved å redusere
visuelle og fysiske barrierer mellom
tilliggende fortau, inngangspartier og
kanalen.
Forbedring av overganger med tanke på
universell utforming.
Tydeliggjøre soner for opphold som
møteplasser og venteareal.
Utvalgte byrom - Byromsstrategi
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Nivåforskjellen mellom kaipromenaden og
bygningene er utlignet med et trappeamfi
i granitt .

Det

TMV-ODDEN
VISJON:

1:1000

DAGENS SITUASJON:

ENTREEN TIL
NEDRE ELVEHAVN
TMV-odden skal ha tiltalende
løsninger for opphold og
opplevelse, med sykkelvei og
vannspeil utviklet som en del
av byrommet. Et attraktivt
byrom som ønsker besøkende
velkommen til et unikt
transformert industriområde
og leder veien videre til
Trondheims østlige bydeler.

DnB

INGEN

BEDD

Nyfiken

Verftsbrua
VERFTSBRUA

Una Pizzeria

<-- SENTRUM

I GÅR:
Opprinnelig område for Trondhjems Mekaniske
Verksted (TMV), etablert i 1872 av ingeniør
Weidemann og eierne av Trolla Brug. Verftet for
båtbygging ble flyttet hit fra Øvre Bakklandet
i 1895. Langs TMV-kaia vitner både de gamle
verkstedsbygningene, kaia, og slippen med slusene
og kraner, om den tidligere industrivirksomheten.
På ytre del av odden var det tidligere kai, med
opplagring, lasting og lossing. Odden ble sist utfylt
på 1940- og 50-tallet til sin nåværende form og
utstrekning, og spantet og opparbeidet i forbindelse
med bygging av Gjensidiges nye kontorbygg omkring
årtusenskiftet. Verftet ble nedlagt i 1983.
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I DAG:
Plassen ligger rett ved Verftsbrua og er
tilkoblingspunkt mellom Solsiden/Nedre Elvehavn
og Brattøra og Midtbyen. Området er særlig kjent
for rekken av uteserveringssteder samt kjøpesenter
og konsertsteder. Det er skjermet for biltrafikk, og
er en viktig gjennomfartssted for myke trafikanter
mellom østbyen og Midtbyen. Området har mange
arbeidsplasser i form av kontor, handel, servering og
undervisning, og er omringet av tette boligområder.
Stedet preges av sykkelkaos i konflikt med gående.
Det avholdes cirka to arrangementer her årlig.

er lagt opp til sykkelparkering i tilknytning uteservering og kontorvirksomhet.
Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi
3200 m2
Areal
Totalt sittbart areal: 5,1 prosent/167 m2

Verftsbrua er en mye brukt gang- og sykkelbru over til Midtbyen.

Siste opprusting: 2001-2002
Aktiviteter: sitteplasser, servering
Arrangementer: Ingen
Fasadeliv: Kafé/restaurant/pub, kontor/
bank
Solforhold: Svært gode
Trafikk: Kryssende sykkelsti, ellers kun
gange

Materialbruk og møblering
- Dekke: betong og brostein, størstedel som
tak over parkeringskjeller.
- Beplantning: Trær i randsonen
- Møblement: Steinblokker og trappetrinn
- Sykkelparkering

STYRKER:

SVAKHETER:

Aktuelle prosjekt:

Byrommet er oversiktlig med utsikt
til Nidelva og Nidarosdomen,
vannspeilene er vakre tilskudd til
byrommet.

Mangler gode oppholdsplasser,
har lite belysning og dårlig
orienterbarhet for synshemmede.

Forprosjekt for byromsopprusting
i november 2015 inkluderer ny
utforming med mer opphold,
forbedret løsning for syklister
og en mer attraktiv kaikant samt
kunst ved Cirka Teater.

Plassen ligger nær attraktive
kommersielle og kulturelle tilbud,
en rekke hoteller og
sentralstasjonen.
Mye gjennomgangstrafikk av myke
trafikkanter på hverdag og helg.

Trafikal utfordring mellom
syklende og gående, varelevering
og p-kjeller legger premisser for
vegetasjon og møblering.
Kaikanten er uutnyttet som
oppholdskvalitet, det er behov
for oppgradering av kaifrontene/
bolverk som er ustabile.

Platået på plassen er romslig og
fleksibelt med flatt terreng.

?
? ? ?
IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?

I OVERMORGEN?

Mobile salgsvogner for matsalg.

Underoppdele plassen i ulike soner for
ulik opphold; hvile, lek og arrangementer
med flere integrerte sitteplasser.

Flere offentlige benker i solveggene.
God og vakker belysning.
Mer attraktiv adkomst fra øst med
ryddigere situasjon for avfallshåndtering
og varelevering.
Offentlig tilgjengelige flytebrygger på
vannspeilene for opphold.

Bred og attraktiv kaikant for promenade
og opphold ved vannet.
Tydelig markert sykkelveg.
Bro mot Nyhavna og TMV-oddden som
møtested mellom flere bydeler.

Utvalgte byrom - Byromsstrategi
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Krysset mellom Nedre Bakklandet og Brubakken. Foto: Sven-Erik Knoff

Sykkelhe

Foto: Ter

BAKKLANDSTORGET
VISJON:

DAGENS SITUASJON:

1:1000
Dromedar
Adam & Eva

BRUBAKKEN
Trampe
sykkelheis
P-plass

Sykkelparkering

ET

LAND
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BAKK

Bysykler

ØVRE
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Uteservering

NDET

bybro

7 eleven

Naboen

I GÅR:
Bakklandet vokste frem fra midten av 1600-tallet
rundt virksomheten fra skipsfart og småindustri som
fulgte av skipene som la til her. Bydelen brant sist i
1718. De krumme gateløpene som begynte som en
enkel sti langs stranden, ble brolagt på 1770-tallet.
Den første bybroen sto ferdig i 1685. Dagens bybro,
tegnet av Statsingeniør Dahl og bygget i 1861,
ble utvidet med gangfelt på hver side i 1967. På
1960-tallet var Bakklandet planlagt revet for å gi
plass til ny innfartsvei til Trondheim. Rivingsplanene
ble skrinlagt etter protestaksjoner. Området er i
dag stengt for gjennomgangstrafikk og bebyggelsen
regulert til bevaring.

BAKKLA

Kaffebrenneriet

Gamle

Bryggen Sushi

Bakklandstorget skal vise den
historiske trehusbyen på sitt
beste med trivelig atmosfære
for byborgere og turister, til
opphold og aktiviteter.

NEDRE

TRIVELIG TORG

I DAG:
Bakklandstorget ligger i et sentralt bomiljø, er et
populært målpunkt for turister og en perle for hele
byen. Gaterommene har god tilgang på sol, og det
er et godt tilbud av kafeer og restauranter. Krysset
skaper et møtepunkt midt i området og mellom ulike
deler av byen, med kommersielle sitteplasser og
aktive hjørner. Krysset Brubakken/Nedre Bakklandet
er en viktig gjennomfartsåre for myke trafikanter.

eisen Trampe er en av de mest populære attraksjonene på Bakklandet.
Fulle gater under Bakklandsdagene. Foto: Carl-Erik Eriksson

rje Svaan
Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi
Areal
Totalt sittbart areal:

910 m2
1,9 prosent/18 m2

Sist opprustet:
2004
Aktiviteter:
Uteservering, gallerier,
		
handel/service.
Arrangement:
sommerteater, 		
		
Bakkklandsdagene - marked,
		
guidede turer, stands.
Solforhold:
Gode
Trafikk: 		
Parkeringsplass på hjørnet
gir biltrafikk. Stor andel gående og syklende

Materialbruk og møblering:
- Dekke: 		
brostein og negravde
		
granittheller for
		
trillende.
- Beplantning:
Enkelte trær ved
		
fortauene.
- Bysykler og sykkelparkering, sykkelheis.

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Bakklandet er et attraktivt historisk
byområde med velholdte gamle
bygninger.

Det er få sitteplasser uten
kommersiell tilknytning.

Forsøk med stenging av Gamle
Bybro for biltrafikk 2015-2016 i
sammenheng med reprasjon av
broen.

Bygninger og gateløp har
menneskelig skala.
Nærheten til Gamle Bybro,
Nidelven, Nidarosdomen og
Kjøpmannsgatabryggene gjør dette
til et av byens mest ettertraktede
historiske besøksmål.

Parkeringsplassen nederst i
Brubakken beslaglegger en potensielt
attraktivt tomt for uteopphold eller
annen bruk.
I de periodene det har vært åpent
for biltrafikk over Gamle Bybro,
er det stor trengsel og reduserte
oppholdsmuligheter.

Utredning pågår for ny bruk av
parkeringsplassen.
Minnesmerke for Otto Nielsen
planlegges på Bakklandstorget.

Gamle Bybro og Bakklandstorget
er myldrende møteplasser etter at
Gamle Bybro ble stengt for biltrafikk.

?

? ?

?

IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?

I OVERMORGEN?

Flere offentlige sitteplasser i sola.
Midlertidig tiltak som utforsker
parkeringsplassen som oppholdsareal.

Fjerning av parkering på ubebygd tomt og
opparbeidelse eller utnytting av tomten
til publikumsorientert formål, med god
tilknytning til torget.

Styrke sammenhengen mellom Bakklandet
og Kjøpmannsgata.

Permanent stenging av Gamle Bybro for
gjennomgangstrafikk for biler.

Prøve ut forskjellige aktiviteter som
marked, idtrettsarrangement og utekino i
Gåsaparken .

Utvalgte byrom - Byromsstrategi
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Munkegata er utvilsomt sentrums store festgate
- for eksempel på 17. mai hvert år. Foto: Jørn Adde
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Munkegata er Trondheims
arena for nasjonale
arrangementer og store
opptog, men også en flott
møte- og oppholdsplass i
Midtbyens hverdag.
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DAGENS SITUASJON:
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VISJON:

I GÅR:
Cicignon anla Munkegata i 1681, som en linje mellom
Nidarosdomen, Ravnkloa, Munkholmen og fjellet
Munken på andre siden av fjorden. Gatas bredde
skulle stoppe brannspredning. På 1700-tallet anla
byens rike patrisierhus langs Munkegata og mot
Torvet. Gata var ellers preget av toetasjes bygårder
i tre og, etter 1850, i mur. I søndre del ble det
på 1700-tallet reist militære bygg, og Trondheim
katedralskole ble plassert her. På tidlig 1980-tallet ble
fasadene inntil gata fargesatt med en egen palett av
professor Arne E. Holm. Munkegata ble tidliger kalt
Markedsgaten på grunn av Martnan som ble holdt
her til Sankthans.
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I DAG:
Munkegata er fortsatt Midtbyens bredeste gate
med godt bevarte og flere fredede bygninger. Den
har også en helhetlig fargesetting gjennom en stort
sett bevart palett. Bredden og den lave bebyggelsen
iscenesetter Nidarosdomen. Størrelsen
kommer også godt med ved kongelige arrangement,
17. mai og andre store begivenheter, hvor gata er fylt
med mennesker. I hverdagens Midtby er gata mindre
utnyttet, men en mye brukt gangforbindelse mellom
cruisehavna og Nidarosdomen. De siste årene har
gata blitt mer bilfri, noe som har frigitt areal til
andre formål. Dette har foreløpig blitt utnyttet til
parkering for elbiler og sykler, dessuten med en egen
pumpestasjon for sykler. Solveggene er i liten grad
utnyttet.

Munkegata er en stor og bred akse gjennom sentrumsområdet.

Gatebredden står i kontrast til lave småhus i sørlig del av gata.
Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi

Aktiviteter: servering, marked, sykkelpumpe, turisme
Arrangementer: 17. mai, kongelige arrangementer, matfestival,
og julemarked.
Trafikk: blindveg med parkering for bil inn mot Torvet,
gjennomfart for gående/syklende. Gjennomfart buss i nedre
del. Ikke sykkelfelt.

Bredde: 34-37 meter / Lengde: 740 meter
Areal: 27 000 m2

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Godt bevart bygningsmiljø og
enkeltbygg som Stiftsgården.

Bredden kan oppleves som en
barriere.

Temporær utforming av Ravnkloa.

Nedre del preges av mye trafikk.

Opprusting av Torvet.

Forbindelsene den legger opp til
oppleves ikke når man er i gata.

Utredning om parkeringskjeller
under Torvet.

Nidarosdomen og Munkholmen som
fondmotiv. Åpent midtareal.
Grønt preg med alleen, god plass og
brede fortau, solvegger, lyst og luftig.

M

ar
in

en

Aktiviteter i førsteetasjene med
butikker og servering, særlig inntil
Torvet og Ravnkloa.
Offentlige bygninger i søndre del.

Lite utnyttede solvegger.
Opparbeidelse gir signal om
trafikkareal mer enn oppholdsareal.

Utredning om sykkelbro fra
Ravnkloa over kanalen.

Svekket historisk bymiljø i nordre del.
Få aktive fasader sør for Torvet.

?
? ? ?
IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I OVERMORGEN?

I MORGEN?
Fornying av alleen.
Utnytting av solveggene på vestveggene:
Flere offentlige benker, muligheter for
fortausrestauranter.
Midlertidig utforsking av gatas midtareal i
nordlig del, til for eksempel opphold, lek,
rekreasjon og matfestival. Teste omdirigering
av trafikk slik at nordre del av gata blir bilfri.
Midlertidige arrangementer i stedet for
parkering, for eksempel skøytebane som i
1997.

”Shop front”-prosjekt med mål om
kvalitetsfylt fasaderehabilitering av første
etasjer for å heve status og arkitektonisk
kvalitet på eldre trehus med næringslokaler.

Styrke sammenhengen mellom Ravnkloa
og Nidarosdomen slik at denne blir mer
tydelig.
Reetablere gatas symmetriske utforming
med gjennomført kvalitetsfylt gatedekke.
Mer tilretteleggelse for opphold.
Styrket som arrangementsarena.
Integrert i gågatenettet for å styrke
handelssentrums tilknytning til Ravnkloa,
Torvet og Nidarosdomen. Generelt mer
fokus på gående.

Utvalgte byrom - Byromsstrategi
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Arrangementer og aktiviteter på Torvet sprer seg
gjerne utover i Kongens gate mot øst.

KONGENS GATE

fra st. olavs gate til kongens gates allmenning

VISJON:

DAGENS SITUASJON:

MONUMENTAL OG LIVLIG
Nordre gate

TORVET
TORDENSKIOLDSPARKEN

KONGENS GATES
ALLMENNING

egata
Munk
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Kongens gate
te
Prinsens ga

I GÅR:
Kongens gate er historisk byens ankomst fra vest
og ble i 1681 anlagt som hovedakse i øst-vestlig
retning. Bredde skulle stoppe brannspredning og
hadde også militær funksjon. Gata gikk langs en
rekke viktige bygninger; Vår Frue kirke (fra 1207 til
middelalderen), store trepaleer (1700-tallet), byens
første rådhus (1700-tallet) og annen monumental
murbebyggelse i form av bankbygg, losje, telegraf og
brannstasjon (1800-1900). I vestre del og nordover
Nordre gate kom bygårder i tre på 17- og 1800-tallet.
I Prinsenkrysset ble Arbeiderforeningens hus reist i
1878.

vs gate
St Ola

Kongens gate er byens
historiske innfartsåre fra vest
og forbinder bussterminalen i
Prinsens gate med gågatenettet
i Nordre gate. Den er også en
grønn pause midt i sentrum
med alleen og sammenhengen
med Tordenskioldsparken og
Nidelven.

I DAG:
Kongens gate formidler byens historie gjennom
et godt bevart bygningsmiljø med monumentale
murbygg og trearkitektur. Gata inngår delvis i
handelskjernens gågatenett som forbindelse mellom
bussknutepunktet i Prinsens gate, Torvet og Nordre
gate. Den er delvis opparbeidet som parkeringsplass,
delvis i bruk til uteservering og fortauskafeer. Ved
større arrangement på Torvet brukes Kongens
gate som supplerende areal. Ved opparbeidelse
av bussterminal i Prinsens gate ble gata stengt for
biltrafikk mellom Prinsens gate og Torvet. Offentlige
benker som står langs gata mellom Torvet og Nordre
gate er mye brukt.

Solvegger og vakre bygninger er gode omgivelser for utendørs opphold.
Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi

Vår Frue kirke er eneste middelalderbygg i denne delen av byen.

Aktiviteter: servering, marked, opphold
Arrangementer: matfestival og julemarked
Trafikk: Gjennomfartsåre for biler og syklister

Bredde: 32-35 meter / Lengde: 600 meter
Areal: 28 000 m2 (inkludert Torvet)

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

God plass, brede fortau og delvis
bilfri, vakkert bygningsmiljø.

Biltrafikk, parkerte biler og en høy
fortauskant kan oppleves som
en barriere for fotgjengere og
handlende i Kongens gate øst.

Opprusting av Torvet (inkluderer
deler av Kongens gate).

Grønt preg med allé, park og elv,
gode solforhold og vakre fondmotiv.
Nærhet til buss og gågatenett.

Del mellom Prinsens gate og
Torvet mangler opparbeiding som
gågatemiljø.

Aktiviteter i førsteetasjene med
butikker.

Utredning om parkeringskjeller
under Torvet.
Vitaliseringsprosjektet for
Kjøpmannsgata.
Minnesmerke for 22. juli i
Tordenskioldsparken.

Frimurerlosjen, Vår Frue kirke og
Kongens gate 27 gir fondmotiv til
Søndre og Nordre gate.

?
? ? ?
IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?

I OVERMORGEN?

Utforsking av areal mellom Prinsens gate og
Torvet til opphold, gateliv, , rekreasjon og
arrangementer.

Opparbeide areal mellom Prinsens gate
og Nordre gate i tråd med kommende ny
utforming av Torvet.

Utforsking av østlig del som
arrangementsarena for marked. Viktig
sammenheng med Trondheim folkebibliotek,
Bryggerekka bruktmarked, Trondheim
kunsthall og Vitensenteret.

Større tilretteleggelse av gaterommet som
kulturarena og hverdagsarrangementer.
Større tilretteleggelse av gaterommet for
hverdagslig opphold og byliv.
Styrke sammenhengen og fremkommelighet
for gående fra Nordre gate til
Tordenskioldparken.

Utvalgte byrom - Byromsstrategi
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Kjøpmannsgatabryggene har klare farger og
vollen med trærne gjør gateløpet grønt og frodig.

KJØPMANNSGATA
LEVENDE BRYGGEMILJØ

Fjordgata
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VISJON:

man

Olav Tryggvasons gate

Kjøp

I Kjøpmannsgata kompletteres
opplevelsen av byens eldste
brygger med marked, håndverk
og rekreasjon.

Dronningens gate

Kongens gate
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Gamle

I GÅR:
Kjøpmannsgata ble anlagt etter Cicignons byplan
fra 1681. Både gateløpet og allmenningene mellom
bryggene var brannforebyggende grep; de skulle
hindre spredning av gnister i trehusbyen. Hele
bryggerekken brant ned i 1681, men på grunn av
Cicignons grep ble bryggene spart i brannen i 1708.
”Bratøren” (i dag Krigsseilerplassen) er historisk
sett et av byens strategisk viktigste steder. Her lå
innseilingen til elvehavna i Kjøpmannsgata med
hovedvakt for byen, fergemannsbolig, tollbod og
bevertning. Øverst på Kongens gate allmenning lå
byens første musikkpaviljong.

nsga
ta

KRIGSSEILERPLASSEN

bybro

I DAG:
Kjøpmannsgatas nedre del inngår i et vakkert
bryggemiljø mellom Marinen og Krigsseilerplassen.
Gateløpet brukes til trafikk og parkering, med
oppholdsplasser på allmenningene. Vollen preges av
inngåtte stier og asfalterte nedkjørsler. Kongens gates
allmenning er opprustet som arena for opphold og
arrangement, men har vært lite brukt. Etter at den
nye trappen og piren kom har plassen likevel blitt et
yndet turist- og fotopunkt i byen. Krigsseilerplassen
har en flott beliggenhet med vann på to kanter og er
noe brukt til arrangementer og utendørs utstillinger.

Kjøpmannsgata har en øvre og nedre gateløp. Mellom de to ligger vollen.
Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi

Areal Krigsseilerplassen: 5000 m2
Areal Kongens gates allmenning: 1200 m2

Krigsseilerplassen er velegnet til arrangementer med god nærhet til vannet.

Aktiviteter: sitteplasser, servering,
biltrafikk og båter
Arrangementer: Kystens dag,
sjøfartsmuseet, Holzbau, studentprosjekter
Arealbruk: Mest kontor og lager,
bensinstasjon for bil og båt, noe kafé/
restaurant og handel.
Trafikk: Gjennomfartsåre for biler og
syklister

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Rekreasjon med Nidelva og vollen, og
på solfylte Krigsseilerplassen.

Nedre gateløp og allmenninger har
dårlig visuell og fysisk sammenheng
med Midtbyplatået ellers.

Prosjekter: En blå tråd og Vitalisering for
Kjøpmannsgatebryggene.

Historisk viktig og vakkert
bryggemiljø i sammenheng med
Bakklandet. Trehusfasadenes
fargebruk og detaljering gir særegne
opplevelser.
Fleksible flater for ulike aktiviteter på
allmenningene og Krigsseilerplassen.
Flere hoteller i nærheten gir
potensielt mange besøkende.

Utrygge trafikksituasjoner med biler
på gjennomfart.
Få aktive fasader mot allmenningene
og gateløpet.
Lange avstander mellom
oppholdsplassene fra Kongens gates
allmenning til Krigsseilerplassen.

Planlagt gjennomført: Belysningsplan
for Nidelva og kanalen. Midlertidig
belysning vinteren 2015-16.
Bryggerekka Bruktmarked.
Byromsopprusting: Kjøpmannsgata 51:
Ny oppholdsplass i solveggen.
Planarbeid: Reguleringsplan for
Kjøpmannsgatabryggene, Royal Garden
med ny kaipromenade.

?
? ? ?
IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?

I OVERMORGEN?

Mer utforsking av vollen med tanke
på trapper og oppholdsplasser.

Styrket sammenheng mellom
Marinen og hurtigrutekaia.

Mer utforsking av Krigsseilerplassen
som arrangementsarena.

Permanent forbindelser og
oppholdsplasser i vollen.

Opprydding og tilretteleggelse
av flere oppholdsplasser langs
vannkantene.

Mer kontakt mellom bryggene og
byrommet.

Loppemarked.

Mer tilrettelegging for lek.

Flere mobile salgsvogner for mat.
Utredning om flytting av Brattørbrua.

Utvalgte byrom - Byromsstrategi
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Kanalen er et potensielt vakkert turområde
med delvis brede kaikanter langs bryggerekker
og båthavn

TORVET
KANALEN
1:500

VISJON:

BYENS BLÅ PERLE
BRATTØRBRUA
KRIGSSEILERPLASSEN
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Kanalen skal være et av byen
flotteste byrom, et maritimt vannrom
full av historie, rekreasjons- og
oppholdsmuligheter. Et pusterom i den
tette byen, og byens blå perle.

I GÅR:
I løpet av 1800-tallet fikk de stadig større skipene
stadig problemer med anløp på grunn av avleiringer
i elvehavna. I 1842 ble det innført havneavgift som
kunne finansiere utbedring av havna, og første steg
var bygging av Olsenmoloen i 1860, som gjorde
det mulig å bygge lossekaier foran bryggene i
Fjordgata og lette anløp her. Med Stadsingeniør
Dahls havneplan fra 1866 ble kanalen etablert ved
oppfylling av sandbankene nord for byen. Ny lossekai
ble bygget på nordsiden av kanalen, forbundet med
byen med en rulleklaffbro, Brattørbrua.

Side 56

I DAG:
Området er en del av ankomstopplevelse fra nord
- tog, hurtigbåt, hurtigruta, cruiseskip. Det er en
del boliger i bryggerekka på sørsiden og noen få
serveringssteder og kulturatkiviteter på begge sider.
Fosenkaia med havneskur og kystlagets gamle båter
er en unik attraksjon. En del fritidsbåter ligger langs
flytebryggene. Kaikanten er usammenhengende
og en del brukt til parkering. Broene over kanal og
elv har alle mekanismer for å kunne åpnes, slik at
båttrafikken tas med inn i bysentrum. Det nyeste
tilskuddet er gang- og sykkelbrua på Skansen.
Muligheten for en ny bro over fra Ravnkloa er
illustrert gjennom parallelle oppdrag.

Det er lagt opp
til sykkelparkering
i tilknytning
uteservering og kontorvirksomhet.
Munkholmbåten
trekker
mange turister
fra Ravnkloa.

Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi

Kanalen er en del av ankomsten til byen fra sentralstasjonen.

Arealbruk/fasader:
Boliger langs Fjordgata, noen
serveringssteder og teatervirksomhet. Lite
henvendelse til kanalen.

Materialbruk og møblering
Delvis opparbeidet kaikanter med asfalt
og/eller tredekke. Pumpestasjoner med
oppholdsplasser på takene. Allmenninger med
noen benker og kunstnerisk utsmykning.

Solforhold: Gode

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Vannrommet speiler bryggerekka
og kaikanter gir atkomst til solfylte
oppholdsplasser.

Usammenhengende kaikant med lite
tilretteleggelse for opphold.

Prosjekter: En blå tråd,
Disposisjonsplan for Kanalhavna.

Behov for oppgradering på
kaifrontene.

Planlagt gjennomført:
Belysningsplan av kanalen og
Nidelva, Lusparken, Brattørbrua.

Båtene er en viktig attraksjon, særlig
Fosenkaia med kystlagets båter og
båtskurene.

Få aktive fasader og dårlig belysning.

Forbinder Skansenparken med
Krigsseilerplassen og nytt friområde
på Brattøra.

Uklar sammenheng med Fjordgata
med få grunner til å gå ned til vannet
derfra.

Uteområde i sammenheng med
bomiljø.

Bilparkering tar opp mye av plassen
på kaikantene og er ikke merket.

Skjermet for gjennomfartstrafikk og
et roligere alternativ til Fjordgata.

Byromsopprusting:
Regulert kaikant langs nybygg i
Fjordgata, Sandgata kanalpark,
Revitalisering av Ravnkloa med ny
sykkelforbindelse.
Planarbeid: reguleringsplan for
nytt stasjonsbygg.

?
? ? ?
IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
IDEBANK:
MORGEN?:
I MORGEN?

I OVERMORGEN?
I OVERMORGEN?:

IUtforsking
henhold tilavprosjektplan?
vannkantene for større
Midlertidige prosjekter?
tilgjengelighet,
synlighet Uttesting
og mer av
møblement, aktiviteter,
tilretteleggelse
for opphold.
belysning?

Det nye torget er under
Sammenhengende
promenade rundt kanalen
detaljprosjektering
vil få nytt
med
god belysning ogogtilgjengelighet.
dekke med (fyll inn Nytt dekke
elementer
for lek med friområde på
Styrket
sammenheng
vegetasjon
nordsiden av Brattøra, blant annet gjennom
ogved
benker)
..... og
nybelysning
undergang
Skansenbrua.
tilrettelegger for et mangfold brukere
og aktiviteter.
Soner
for ulike typer opphold på alle
allmenningene.
Vårt framtidige torg skal ha mer:
•
torghandel – temadager
•
Loppemarked
•
Flere mobile salgsvogner med

Mer belysning av kaikanter, fasader og på
allmenninger.
Flere aktive fasader mot vannet.
Plass for gjestehavn.

mat
•
konserter
• bro
markeder
Ny
over kanalen fra Ravnkloa.
• kontakt
idrettsarrangement
Mer
mellom det som
•skjer festivaler
inne i bryggene og ute på
•
skøytebane
allmenninger
og kaikanter.
•
temporære installasjoner
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NIDELVA
VISJON:

Verftsbrua

TMV-ODDEN

Brattørbrua

STRØMMENDE STOLTHET

KRIGSSEILERPLASSEN

Nidelva skal være byens villeste
byrom med strømninger, fugleliv og
fisk. Med en mer aktiv bryggerekke
skal elva tydeliggjøres som
bylivsressurs.
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KRANA ALLMENNING
Gamle bybro
BAKKLANDSTORGET

GÅSAPARKEN
ALLMENNINGER PÅ KALVSKINNET
Øya
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Elgesete

I GÅR:
Gjennom tusen år har møtet mellom
Trondheimsfjorden og elvemunningen til Nidelva
dannet et godt sted å bo og til å drive handel og
industri. Et sammenhengende kulturmiljø av nasjonal
verdi ligger i tilknytning til vannet. Elva danner
en naturlig og godt beskyttet havn, og en fysisk
avgrensing for den historiske bykjernen Midtbyen.
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I DAG:
Nidelva er en viktig del av turistenes veg gjennom
byen på grunn av bryggerekka og sammenhengen
til Nidarosdomen og flere hotell. Populære turstier
går fra gamle bybro mot Marinen og Kalvskinnet,
og på sørsiden av elva langs Øya, Elgeseter og
Bakklandet. Utsikten fra Gamle bybro er populær.
Elva er tilgjengelig gjennom flere allmenninger og
bryggekanter, blant annet for fiske. Noe båttrafikk og
kajakkpadling, særlig i sommerhalvåret.

Fritidsbåter på Nidelva sett fra Verftsbrua.

Kajakkpadling på Nidelva opp langs bryggerekka til Marinen og
Bakklandets svaberg.

Bomiljø
Historisk verdi
Handel/servering
Kultur/aktiviteter
Rekreasjonsverdi

Arealbruk/fasader: Østre del
domineres av boliger og noe kontor.
Vestre del av næring inklusive galleri og
serveringssteder.
Aktuelle byrom på land: to allmenninger,
parker i hver ende i nord og sør på
Midtbyhalvøya.

Materialbruk og møblering:
Østre del har delvis opparbeidede kaikanter
med sitteplasser og vegetasjon. Vestre del har
to allmenninger, en opparbeidet som åpen
plass, en for bensinstasjon. I nord og sør mer
parkaktige plassrom med trær, busker, gress og
noe oppholdsplasser.

STYRKE:

SVAKHETER:

noen Aktuelle prosjekt:

Bysentrums tydeligste kontakt med
natur og dyreliv.

Få attraksjoner langs elva i form av
aktiv bebyggelse.

Marinen er sentrums store bypark
for utflukter og arrangementer.
Vakre utsiktspunkt fra broene.

Lite tilrettelagt for opphold i
solveggene på allmenningene.
Lite tilgjengelig fra bygatenettet i
Midtbyen.

Prosjekter: En blå tråd og
Vitaliseringsprosjektet for
Kjøpmannsgatebryggene.

Tilgjengelig fra allmenninger og
parker.

Dårlig belysning langs elva, på turstier
og kaikanter.

Del av bevart kulturmiljø gjennom
bryggerekkene på Bakklandet og i
Kjøpmannsgata.

Sterk strøm gir utfordringer til bruk
av vannet til for eksempel padling og
båttur.

Viktige turstier langs Marinen og
Bakklandet.

?

? ?

Planlagt gjennomført:
Belysningsplan for Nidelva.
Byromsopprusting:
TMV-odden, Gåsaparken og ved
Bakke bro.
Planarbeid:
Kommunedelplan for Nyhavna.
Flytting av Brattørbrua utredes.
Reguleringsplan for
Kjøpmanngata.

?

IDÉBANK: EKSEMPEL PÅ TILTAK OG AKTIVITETER
I MORGEN?

I OVERMORGEN?

Utforsking av vannkantene for
opphold og bruk.

Bedre belysning langs eksisterende
turstier.

Foredling av vegetasjon.

Bedre sammenheng mellom turstiene
og gatenettet for en mer kontinuerlig
tur langs elva.

Flere fiskeplasser.
Godt vern om biologisk mangfold.
Bedre forbindelser langs og over elva
for myke trafikanter.

Tilgang til elva flere steder på
Kalvskinnet.
Flere båtturer for sightseeing og
turisme.

Utvalgte byrom - Byromsstrategi
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BYSTYRETS VEDTAK

Opprydding, investering og utforsking: I anledning Tråante 2017 fikk Cicignons plass et lite ansiktsløft. Prosjektleder var kunstner Sissel
M. Bergh, som her monterer bannere sammen med bydrift. Foto: Margrethe Aas, Trondheim kommune.

Byromsstrategien ble behandlet
i Bystyret 8. desember 2016,
sammen med “Handlingsplan
for byrom 2016-2030”. De neste
sidene viser saksprotokollen fra
Bystyremøtet, med vedtaket som
ble fattet.
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Trondheim kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Bystyret
08.12.2016
164/16

Tittel:

Saksprotokoll: Byromstrategi for Trondheim

Resultat:
Arkivsak:

Behandlet
14/29924

Vedtak:
1. Bystyret ber om at det legges større vekt på aktiviteter for barn i byromstrategien.
Rådmannen bes om å se på muligheten for lek og fysisk utfoldelse for barn i alle byrom
som planen behandler.
2. Bystyret ønsker at tiltakene i planen i størst mulig grad baseres på privat medfinansiering
og ber rådmannen følge opp dette før gjennomføring av tiltakene.
3. Bystyret ber om at Cicignons plass og Skipakrok i større grad kobles sammen til et
helhetlig plassrom med oppholdskvaliteter som leder fra enden av Thomas Angells gate til
Kjøpmannsgata.
4. Bystyret viser til de oppsiktsvekkende funn som er gjort under sommerens arkeologiske
utgravninger ved Peter Egges plass. Mye tyder på at dette området var byens historiske
vogge. Byromstrategien må ta opp i seg dette, og revurdere hvordan Peter Egges plass kan
tydeliggjøre dette med tanke på utforming, bruk og navngivning.
5. Bystyret peker på potensialet som ligger i området langs nordsiden av Kongens gate
mellom Nordre gate og Søndre gate, og ber om at utforming og alternativer for bruk
vurderes nærmere. Området er i dag lite utnyttet pga parkering og plasseringen av statuen
av Hjalmar Andersen. Området har en solrik beliggenhet, og er ytterligere aktualisert ved
nærheten til det vakre Minnestedet etter 22. juli.
6. Bystyret ber om at viktige hverdagsbyrom som Kjøpmannsgata, Peter Egges plass eller
Bakklandstorget tillegges større vekt i en prioritert liste over hvilke byrom som har
betydning for Trondheims identitet. Økt satsning på barneaktiviteter bør være en naturlig
del av en slik vektlegging.

Behandling:
Lagt ut på innsyn før møtet:
Notater fra rådmannen datert 2.11.2016, 22.11.2016 og 6.12.2016.
Ingrid Marie Sylte Isachsen (SV) forslag på vegne av SV, MDG, tillegg til punkt 3:
Det bør vurderes å stenge Krambugata for ordinær trafikk på strekningen Dronningens gate til
Olav Tryggvasons gate.

Saksprotokoll for Bystyret 08.12.2016

Bystyrets vedtak
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Trondheim kommune
Geirmund Lykke (KrF) forslag pva KrF, SV, Sp, MDG, V, Ap :
1. Bystyret viser til de oppsiktsvekkende funn som er gjort under sommerens arkeologiske
utgravninger ved Peter Egges plass. Mye tyder på at dette området var byens historiske vogge.
Byromstrategien må ta opp i seg dette, og revurdere hvordan Peter Egges plass kan
tydeliggjøre dette med tanke på utforming, bruk og navngivning.
2. Bystyret peker på potensialet som ligger i området langs nordsiden av Kongens gate mellom
Nordre gate og Søndre gate, og ber om at utforming og alternativer for bruk vurderes
nærmere. Området er i dag lite utnyttet pga parkering og plasseringen av statuen av Hjalmar
Andersen. Området har en solrik beliggenhet, og er ytterligere aktualisert ved nærheten til det
vakre Minnestedet etter 22. juli.
Trond Åm (V) forslag pva V, MDG:
Bystyret ber om at viktige hverdagsbyrom som Kjøpmannsgata, Peter Egges plass eller
Bakklandstorget tillegges større vekt i en prioritert liste over hvilke byrom som har betydning
for Trondheims identitet. Økt satsning på barneaktiviteter bør være en naturlig del av en slik
vektlegging.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Lykkes forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Lykkes forslag pkt 2 ble vedtatt mot 6 stemmer (4FrP, 2PP).
Isachsens forslag fikk 15 stemmer (5MDG, 4SV, 4V, 2R) og falt.
Åms forslag ble vedtatt mot 20 stemmer (14H, 4FrP, 2PP).

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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Bystyrets
vedtak
Saksprotokoll
for Bystyret
08.12.2016

Samrådskart: Et rom i utstillingen “Byrom” fungerte som åpent kontor for kommunen i utstillingsperioden.
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I rommet kunne publikum blant annet merke av et favorittsted på et flyfoto. Området rundt Nidarosdomen
og Bakklandet var en klar favoritt.

