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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. 
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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). 
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