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Tema

● Byutviklingsstrategi for Trondheim

● Virkemiddelbruk
○ kunnskapsgrunnlag til utbyggingsrekkefølge

○ prioriterte utviklingsområder



Vi bodde alle i en by med sentrum i 

gangavstand: 1905-1945

Så fikk vi alle bil: 1960...

Mål om at flere skal nå sine gjøremål i 

hverdagen uten å måtte ha bil - gjør byen 

enda mer attraktiv for enda flere: 2000-2050



Strategiforslaget

● mål
○ attraktiv og klimavennlig

● grep
○ en by for folk

○ forsterke eksisterende bystruktur

● 5 delstrategier
○ kvaliteter for en by i øyehøyde

○ flere folk i alle sentrum

○ rett virksomhet på rett sted

○ boligbygging på rett sted til rett tid

○ det grønne - for en trygg framtid

● virkemidler for gjennomføring
○ økonomiske

○ plan- og bygningslov

○ tilrettelegger og pådriver

○ strategisk planarbeid

foto:

Carl Erik Eriksson, 

Solveig Dale

Knut Opeide

Tove Hellem



Attraktiv og klimavennlig 

Folk og eksisterende bystruktur

1. kvaliteter for en by i øyehøyde

2. flere folk i alle sentrum

3. rett virksomhet på rett sted

4. boligbygging på rett sted til 

rett tid

5. det grønne - for en trygg 

framtid

Aktiv bruk av virkemidlene

Strategiforslaget



Grad av styring?



Delstrategi:

Boligutvikling på 

rett sted til rett tid



Aktiviteter

Verksted for lag/organisasjon

Verksted om varelevering

Verksted om lokale sentrum 

8 gjestebud med 57 deltakere 

på tema byutviklingsstrategi

11 gjestebud med 68 deltakere 

på tema lokale sentrum og 

sentrum

Innbyggerpanel

Storbrukermøte

Deltakelse på kulturnatt og 

vitenskapsfestivalen Big 

Challenge

Utstilling på alle bibliotekene 

Orienteringer på bibliotekene

Innspillskart

Kunnskapsheftet Byutvikling 

for alle

Frokostmøte hos NiT

Ungdommens bystyre

Ekstern ressursgruppe

Temaserie på Litteraturhuset

Jule- og sommermøter

Facebook

Framtidstrondheim.no

Åpne kontordager

Høringer

Orienteringsmøter



Adressa

til lags åt alle 

kan ingen 

gjera



Byutredning- trinn 1 

og 2

Kunnskapsgrunnlag: Areal-

og transportutvikling for 

klimavennlige og attraktive 

byer

Tetthet i Trondheim -

tolv eksempler

Lokale sentrum-

tyngdepunkter i bystrukturen

Potensiale for 

miljøvennlige 

transportmiddelvalg - en 

metode

Boligfortetting i 

Trondheim - status og 

muligheter

Merknader til 

prosessplanen

Kunnskapsheftet 

Byutvikling for alle www.framtidstrondheim.no

byplan på face

Rapport fra Gjestebud om 

byutvikling i Trondheim

Rapport fra Innbyggerpanel 

om byutvikling i Trondheim

Strategidokumentet

http://www.framtidstrondheim.no


Fire nye vedlegg

Utbyggingsrekkefølge Innspillskart

Strategikart 

med kortversjon (ferdigstilles etter vedtak)

Høringsmerknader



Innspillskartet – se framtidstrondheim.no



KPA og HØP

Regulering

Bygging

VIRKEMIDLER



Utbyggingsrekkefølge i 

kommuneplanens arealdel
- et kunnskapsgrunnlag til rullering av KPA



Omfang:

● ca 2000 dekar dyrkamark med potensial 

til ca 14 000 boliger

● 18% av totalt boligpotensial

● 30% av boligpotensial i boligfeltbasen

Om boligpotensial og dyrkamark

Grønt: potensial i boligfeltbase

Gult: potensial i fortettingsanalyse



Avgrensning

● Dyrkamark (fulldyrka og overflatedyrka 

jord) disponert til boligformål

● To næringsareal hvor private 

ønsker omdisponering til bolig

● Nært hovedtettstedsarealet

● Kun arealer over 6 dekar

● Videre arbeid i KPA

(Vestre Utleir: kategorisert her som ikke igangsatt)



Kriterier

Dyrkingspotensial og dekar dyrkamark

Potensial for grønne reiser

Investeringer til offentlig infrastruktur

Reguleringsstatus



Alternativene og konsekvenser for dyrkamark



Alternativene og 

sannsynlighet for 

grønne reiser

Alternativ B

Alternativ A

Alternativ 0

beholdes til boligformål UTEN 

utbyggingsrekkefølge 

beholdes til boligformål MED 

utbyggingsrekkefølge

omdisponering fra bolig til LNF

NB! eksisterende næringsareal beholdes som næringsareal i alle 

alternativene - omdisponeres ikke til bolig

Boligpotensial
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Alternativene og konsekvenser for boligpotensial



Prioriterte 

utviklingsområder



Prioriterte utviklingsområder

Områder hvor kommunen og andre offentlige etater skal prioritere sine 

investeringer for å bidra til en mer attraktiv og klimavennlig byutvikling, jfr målene 

definert i byvekstavtalen.

Gjelder til byvekstavtalen reforhandles i 2029, eller til kommunen bestemmer noe 

annet.

I saksframlegget: to alternativer til geografisk avgrensning  - begge med 

utgangspunkt i strategikartet



To alternativer til 

prioriterte 

utviklingsområder



Takk for oss 


