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TRONDHEIM BYLAB 
Nettverkssamling KMD, 14.januar 2016 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Trondheim er en by for og med forskning, høyere utdanning og kunnskapsintensivt næringsliv. Dette er også viktig for hvordan vi planlegger byen vår.Trondheim kommune ønsker å sette fokus på dette gjennom plansatsningen. ByLaB står for Bylaboratorium, ordet laboratorium kommer fra latin og betyr arbeidsrom. Vi forstår det som et arbeidsrom som blir brukt for å drive med forskning, eksperimentering og måling under kontrollerte forhold.



Trondheim ByLab 
En plattform for samarbeid innen byutvikling i Trondheim 

En plattform for samarbeid der byen er problemeier, forskningen 
frambringer kunnskap og idéer og næringslivet bidrar til å realisere. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I vårt bylaboratorium definerer vi arbeidsrom der byen blir brukt til å gjennomføre forskning, eksperimentering og innovasjon.Prosjekter i ByLab skal være koblet med pågående undervisnings- og forskningsaktivitet, eller skal kunne brukes som direkte grunnlag for fremtidige forskningsprosjekt.Bylab skal gi grunnlag for større kontaktflate mellom kunnskapsmiljø, næringsliv og forvaltning.



 
Hvorfor ByLab?    

Se mer informasjon på nettsiden www.framtidstrondheim.no 

I 2050 er Trondheim 250.000 innbyggere  
 

 
  



Hvorfor ByLab?  

???? 
 

 
  

I 2050 er Trondheim:  
 

 
  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi trenger mer kunnskap og bedre verktøy for en fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling. 	Vi ønsker å utvikle en metode for å koordinere byutviklingsprosjekter og planarbeid med ulik karakter og i ulike faser mellom offentlige og private aktører. Vi vil utvikle en attraktiv by gjennom strategisk byutvikling, styrket byplanlegging og samarbeid.Trondheim kommune har en forskningsambisjon, og Trondheim har et særdeles godt utgangspunkt for å bli bedre på kunnskaps- og forskningsbasert byutvikling 



 
Gatelangs 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I bylab testes metoder i forskjellige typer prosesser/tema innen de tre arbeidsrommene. Grønn mobilitet (Gatelangs)



Kunnskapsaksen 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Styrking av kunnskapsbyen (Kunnskapsaksen)



En blå tråd 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksisterende kvaliteter og ressurser (En blå tråd)



Gatelangs 
 

Nettverkssamling KMD 
Oslo, 14. og 15. januar 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samlet flere prosjekter innen grønn mobilitet under arbeidsrommet Gatelangs. 



Gatelangs tar utgangspunkt i nullvekstmålet i Nasjonal transportplan og i 
Miljøpakkens mål for transport i Trondheim. I nullvekstmålet inngår det at 

veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med gange, sykkel og ulike 
typer kollektivtransport.   

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Trondheim kommune jobber allerede godt opp mot denne målsetningen gjennom Miljøpakken, der det er vedtatt ambisiøse mål for få til bærekraftig transportutvikling i byutviklingen. 



Vedtatt 24.04.2014 Politisk behandling vår 2016 

Kollektivbuen Sykkelstrategi Gåstrategi 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kollektivbuen – byen bygges ut med høyfrekvent effektivt kollektivtilbudSykkelstrategi – Norges beste sykkelby Gåstrategi – for å gjøre det enklere å gå hele året.I tillegg til å bygge ut infrastruktur, jobbes det med å endre av arealbruk og reisevaner.
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+8%  +33%  +38%  -21%  -2%  Trafikkendring = 

15 000 færre bilturer 

Trendbrudd i transportatferden i Trondheim 
Reisemåter  i Trondheim 2009/2010 og 2013/14 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sammenlikner vi reisevaneundersøkelsene fra 2009/10 0g 2013/14 viser tallene at vi er på vei, fortsatt en vei å gå. Spesielt kollektivandel og sykkelandel er på vei opp..



MÅL 
Å finne løsninger som kan imøtekomme transportveksten og framtidige behov, 

og rette søkelys mot nye måter å organisere dagliglivet på som gir bedre 
folkehelse og økt trivsel.  

 
Prosjektene i arbeidsrommet skal ta for seg kunnskapsøkning, medvirkning og 

utprøving av nye modeller og metoder for å imøtekomme nullvekstmålet.  
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I arbeidsrommet gatelangs ønsker vi å trekke fram prosjekter som kan finne løsninger som kan imøtekomme transportveksten og ……. Lese slide. Mål å prøve ut nye modeller for å imøtekomme nullvekstmålet.



STRATEGISKE VIRKEMIDLER 

1) KOMPETANSEUTVIKLING 2) STEDSTILPASSET PLANLEGGING  
OG IVERKSETTING 

3) BIDRA TIL Å ENDRE VANER OG  
SKAPE BEDRE FOLKEHELSE 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Strategiske virkemidlerKompetanseutvikling – heve kunnskapen om planlegging og bærekraftige løsninger for transportStedstilpasset planlegging og iverksetting – Bruke kunnskapen inn i planprosesser og konkrete tiltakOg endring av atferd og reisevaner - gjøre det enkelt å organisere hverdagslivet på en bærekraftig måte og bidra til bedre folkehelse.De to prosjektene under arbeidsrommet Byplanlegging med sykkelbriller og Mobilioteket (startet i kunnskapsaksen som forprosjekt) ble satt i gang vår 2014 og vår 2015.



Delprosjekt 1: 
Byutvikling med sykkelbriller 

 
 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
øke kunnskap om sykkelplanlegging, særlig fokus på å bruke kunnskapen for å oppnå miljøvennlig og helsefremmende bydelsutvikling, og teste ut ulike tiltak for å øke sykkelbruken i et lokalsenter. Samarbeid med NTNU og Miljøpakken.Læringsdel og en utprøvingsdel i lokalsenter er det vi har konsentrert oss om til nå. 



Høst 2014  Høst 2015 

Planlegging for sykkel 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjennomført sykkelplanleggingskurs på NTNU, videreført fra i fjor. 21 deltakere fra Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø, Hamar. Både fra privat og offentlig sektor. I år var det hjemmeeksamen som resulterte i mange oppgaver om sykling fra hele landet, derav 5 om Trondheim. 



Ca.9 km 

Tiller: >2 km Heimdal: >2 km 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gått aktivt inn i Saupstad lokalsenter,Pågående områdeløft pga levekår,  lokalisert et godt stykke unna sentrum jobber vi med å engasjere lokalmiljøet for å finne tiltak som gjør det lettere å sykle.   Prosjektene støtter opp under områdeløftets målsetninger om å bli en bærekraftig bydel som fremmer folkehelse,  infrastruktur med høy kvalitet og medvirkning. Har erfart at prosjektet skaper gode synergieffekter med pågående innsats med tanke på folkehelse, medvirkningsprosesser og kommende planarbeid, også utover sykkelryggen. Samkjører tanker om møteplasser, overordnede forbindelser mellom lokalsentre og internt i området. 



RVU 2013/2014 

Transportmiddelbruk  
etter bosted: 
 
Endring fra 2010/11- 2013/14 
 
Til fots: 23,7%22,5% 
 
Sykkel: 3,5%2,8% 
 
Bilfører: 50,9%53,3% 
 
Bilpassasjer: 11%6,4% 
 
Kollektiv: 8,4%14,0% 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ytterligere aktualisert gjennom reisevaneundersøkelsen 2013/14, der området har nedgang i andel gående og syklende. Ulikt resten av Trondheim, der Trondheim scorer godt – med 9%. Bra pilot for sykkelplanlegging i lokalsentre utenfor sentrum.



Saupstad-Kolstad 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 Mye som skjer i området – planlagt nye skoler, både videregående, ungdomsskole og barneskole. Det jobbes med lokalsenterutvikling, og skal etableres en ny gang og sykkelbro md forbindelser til området over til Tiller – regionalt handelssentrum.Fokusgruppeundersøkelser og tilbakemelding fra beboere antyder at det oppfattes som lett og gå og sykle innad i området, men at det er forbindelsene utav området som er utfordrende. 



HVA HAR SKJEDD? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Se på forbindelser i området og avdekke utfordringer sammen med lokalbefolkningen er av stor betydning for områdeløftsatsingen, klart at hvis man ikke finner veien til sentrum, det er vanskelig å orientere seg, og skummelt og utilgjengelig å komme seg inn og ut av området, så gjør også det noe med omdømmet. Noe som man har skjønt er en av de store utfordringene på Saupstad.I prosjektet har vi jobbet med medvirkning, her fra ”ungdomstråkk” i faget med elever fra ungdomsskolen,  for å kartlegge hvor ungdom beveger seg til fots og på sykkel og hvilke tiltak som trengs. Avdekket behov for oppgradering av gang – og sykkelveier og skiltingengasjert ungdom i å løfte fram viktige snarveier og forbindelser inn/ut av områdetViktig informasjon til pågående planprosesser og framtidige prosjekter når det gjelder forbindelser innad og ut av området. prioritering av oppgradering/opparbeidelse av snarveier inn og ut av området i Miljøpakkens handlingsprogram.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjort et arbeid på sentrumsutvikling på Saupstad med fokus på boligutvikling, adkomst til senteret, og forbindelser for gående og syklende gjennom området og til senteret. Fokus på vitalisering av Saupstad lokalsenter, der en viktig del er tilrettelegging for sykkel og gange.Tenkt langt fram – skifte fra bilfokus til ”deling av gatesnittet” mot grønn mobilitet. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Framtidig gang-sykkelbro vil ha enormt mye å si (18-19) å si for reisemiddelbruk et område der man må ned 35 meter og opp 35 meter for å komme seg til nærmeste større handelssenter og ulike fritidsaktiviteter.Kan ha enorme effekter for området og vil bety en veldig forsterking av flyt for gående og syklende på tvers av sørbyen. Med kobling av Tiller, Heimdal og Saupstad. Sett videre på manglende forbindelser opp mot broen som skal komme og andre ”missing links”, for å optimalisere effektene av slike tiltak. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Konkrete tiltak for å gjøre det enklere å sykle:Startet opp sykkelkurs for innvandrerkvinner i høst, for å nå deler av befolkningen som ikke kan sykle. Området har høy andel beboere fra andre nasjonaliteter. At mødre lærer å sykler, håper vi kan være med å få ballen til å rulle, både for å inspirere til økt sykkelbruk i nærmiljø, og for å nå kulturer der sykling ikke er brukt som vanlig framkomstmiddel.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Synliggjøring av sykkel og tilrettelegging for at det blir lettere å ta i bruk sykkelen er også viktig.Folkehelseuka 2015



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Folkehelseuka 2015Pilot på mekkekurs sykkel – lære enkel sykkelreparering – første gang det har blitt gjennomført i Trondheim. Samarbeid med Syklistenes landsforening



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sykkelservice og pynting av sykkel



Tiller 

Flatåsen 

Heimdal 

Bymarka 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sykkeloppgave i forbindelse med sykkelkurs på NTNU, sett på scenarier for utvidelse og oppgradering av sykkelnettverket på Saupstad.  Best case: Sammenhenger, oppgradering, sikkerhet trygghet – lys og oversikt, lesbarhet i nett. Både interne forbindelser og eksterne med forbindelser til andre bydeler. 



  
 
NYE INITIATIVER: Sykkelverksted på Saupstad. Pilot i april? 
 
PLANLEGGING: Planarbeid tilknyttet manglende forbindelser og trafikksikkerhetstiltak 
 
 KOMMUNIKASJON: Synliggjøring av sykkelen som framkomstmiddel gjennom aksjoner og aktiviteter. 
Oppfordre til flere initiativer og samarbeid.  
 
UTPRØVING: Dialog og samarbeid med studenter i arkitektur og fysisk planlegging  om tiltak for blant annet å 
synliggjøre sykkel, tydeliggjøre viktige hovedårer og gjøre det gøy å sykle i området i samarbeid med 
lokalbefolkningen. . . 
 

 
 

Videre arbeid vår 2016 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Legger opp til kunnskapsøkning,  knytte kunnskapen til området, utprøving, nye initiativer, planlegging, kommunikasjon. Prøver å knytte oss mest mulig opp mot pågående prosesser, slik at det oppnås gode synergieffekter der man har flere tanker i hodet samtidig. Uteplasser – sykkeltilrettelegging – lek – tilgjengelighet og parkering. 



Mobilioteket
Nice Industridesign & Bjørke arkitekter, 
presentert av Miljøpakken ved Ingeborg Grønning 



Målsetning

Transporttilbud Personlig mobilitet Byrom

Tilgjengelighet, 
effektivitet, komfort

Tilrettelegge aktivitet, 
oppholdssteder

Behov og ønsker, vaner, 
informasjon



Mobilitetsbehov



Hva påvirker mobilitet?

IT-teknologi

Mobilitet

Transport

Klima/miljøTransport Byrom Nudging Deling



Scenario



Scenario



Mobiliotek

Transport & Informasjon

Aktivitet & Interaksjon

Tilknyttede tjenester

Mobilioteket

Modulære enheter Nettverk av noder





Hovedprosjekt plan

Forprosjekt PilotPrototyp Nettverk

2015 2016 2018 2020

Hypoteser
Behov
Trender
Bakgrunnskunnskap

Lokalisering
Medvirkning
Driftsmodell
Testing

Tilbakemeldinger
’Verifisering
Samarbeidspartnere
Tek.utvikling
Forskning
Tjenesteutvikling

Skalering
Tilpasning
System



Fremdrift 2016

• Kartlegge aktører, kontakte næringsliv 

(samarbeidspartnere)

• Innsamling data (brukeradferd/ transport 

empiri)empiri)

• Kartlegge tjeneste og forretningsmodell

• Lokaliseringsstudier 

• Bidrag søknader

• Prosjekteringsledelse



Foto: Carl-Erik Eriksson 

KUNNSKAPSAKSEN 
Programmet Plansatsing mot store byer - Nettverksamling Oslo 14.-15.januar 2016 



      Kunnskapsaksen 

 
•Ulike bydeler 
•Men: Stor konsentrasjon av 
universitet, høyskole og 
kunnskapsbasert næringsliv 
•Store arealreserver 
•Kollektivbuen sikrer samlet 
areal- og transportperspektiv 
• store investeringer kommer i    
Elgesetergate 
•Bycampus 
 

 
 
 

Trondheims største aktivum 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kunnskapsaksen er en akse som strekker seg nord – sør gjennom Trondheim sentrum.Aksen har fått betegnelsen Kunnskapsaksen, fordi her er en stor konsentrasjon av universitet, høyskole og kunnskapsbasert næringsliv.Området består av bydeler med veldig ulik karakter, og det oppstår spennende problemstillinger når man ser disse områdene inn i et felles prosjekt og som en markert akse i byutviklingen.Arbeidsrommet Kunnskapsaksen kan føre til realisering av et kraftfullt byutviklingsgrep som vil prege Trondheim som by i lang tid fremover.Bycampus vil utvikles innenfor aksenArealreserver for mer enn prognosene tilsier er nødvendig, store arealer lagt ut til sentrumsformål. Kollektivbuen går gjennom Kunnskapsaksen. Busstrafikken økt 41% siden 2010. Biltrafikk redusert med 9% over bomsnittene. Minst 60% av arbeidsintensive arbeidsplasser skal lokaliseres i buen. Superbuss valgt som kollektivløsning.



      
Brattøra+ 
Nyhavna 
Møtet med fjorden 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Området er svært tilgjengelig p.g.a. Trondheim sentralstasjon., Pirterminalen og nærheten til Midtbyen.Store bedriftsklynger (bl.a. Pirsenteret og Sintef Sealab)  og offentlige institusjoner (bl.a. Miljødirektoratet og BI med ca 1200 stud.) ligger herBrattøra har attraksjoner bl.a. Rockheim og Pirbadet, og et nytt konferansehotell. U-båtbunkeren på Nyhavna huser i dag flere arkiv på grunn av helt spesielle naturlige magasinforhold. Her ligger også det byøkologiske forsøksområdet Svartlamoen.På Brattøra skal godsterminalen flyttes sør for byen, Ny kommuneldelplan for Nyhavna legger opp til en bymessig transformasjon og vern av krigsminnene bl.a. ubåtanleggene på Dora blir det nye arealer tilgjengelig for byutvikling



      Midtbyen 
Den historiske bykjernen 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Området har mer enn 1000 års historie som by, og nesten like lang historie som kunnskapsby med etablering av Katedralskolen i 1152. Nidarosdomen ligger i Midtbyen.På Kalvskinnet ligger HiST teknisk utdanning, og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab av 1767 og Vitenskapsmuseet med tilhørende aktivitet.Midtbyen er fremdeles byens handelskjerne, og de viktigste offentlige funksjonene er flyttet til bykjernen.



      Elgeseter 
Bycampus 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Området lokaliserer både St. Olavs hospital som ble ferdigstilt høsten 2013, og NTNU avdeling Gløshaugen. NTNU skal samles i området og slås sammen med bl.a. Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Det er de siste årene bygger om lag 800 studentboliger i området, og en del ny næringsaktivitet er kommet. Det gjennomføres store investeringer for gang, sykkel og kollektivtrafikk i området. Fremtidig hovedakse med superbuss i Elgeseter gate..Studentersamfundet er den viktigste møteplassen for studentene.



      Tempe+Sluppen 
Byomforming  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En prosess for gjennomføring av ny Sluppen bru er i gang, og en stor eiendomsaktør jobber aktivt for å utvikle en ny bydel på Sluppen, med høykompetansebedrifter og andre funksjoner. Sluppenområdet omfatter byens viktigste og største kryss.Sintef har stor aktivitet på Tempe. Trønderenergi holder til her, og Siemens produserer bl.a. viktige komponenter for sjødyp i sine lokaler.Tempe består for øvrig av småindustri, lager og boliger. Området er underutviklet i forhold til sin tilgjengelighet, og er under planlegging



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Delprosjektene i arbeidsrommet erByromsstrategiBycampusBydelsutviklingSmart cities





 



 

© Alexandra den Hejer, MSc PhD, TU Delft - http://managingtheuniversitycampus.nl/  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange måter å forstå hva et Campus er…

http://managingtheuniversitycampus.nl/


Vi får 5 campuser i 1 
• Kalvskinnet Teknologi og lærerutdanning, 

rekruttering og formidling 

• Høgskolebakken Samfundet – 
studentlivKunst-, arkitekt-, musikk- og 
medieutdanning 

• Øya Fremragende helsefaglig utdanning og –
forskning, integrert i sykehus og kommunal 
helsetjeneste 

• Gløshaugen: Nasjonal rolle i  utdanning av  
sivilingeniører, internasjonal fremragende forskning 
på klima og miljø 

• Hesthagen: Sterk økonomiklynge, 
innovasjon med kobling til næringsliv og arbeidsliv 

 
 
med Samfundet i hjertet…  
… mer studentvelferd og bedre 

bykvaliteter 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I Trondheim har vi mulighet til å utvikle campus og by tett sammen innenfor gåbyen5 campustyngdepunkter med ulik profil  Litt på overskriftsnivå om hva vi kan få til i de ulike områdene:



St. Olav 

Bynær, integrert campus i 
Trondheim 

Høgskolebakken 

Hesthagen 

Kalvskinnet 

Gløshaugen Sør 

Gløshaugen 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange muligheter – NTNU er i tidlig fase med prosjektet, vi er i prosess med NTNU  i tidlig fase for å kartlegge utredningsbehov, premisser og mål.



 

•Arena Bycampus – samarbeid på flere nivå, pågående 
prosesser i  bl.a. Plangruppa for helhetlig campus- og 
byutvikling 
•Bokvalitet i Bycampus – medvirkningsstrategi 
•Mobilitet i Bycampus – helhet i transportsystemet 
 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arena Bycampus – Samarbeidsfora som samler sentrale aktører, pågående prosesser med premisser, mål og utredningstemaBokvalitet i Bycampus - medvirkningsstrategi



Mengde studenter 
som i dag kan gå 
hjemmefra til 
dagens 5 bycampus 
 
1-10 000 studenter 
8 intervall 
 
Hvor langt er studenter 
villige til å gå? 
 
Hva er viktig for å få dem 
til å gå? 
 
 
 
 
 

Mobilitet i Bycampus – 
 helhet i transportsystemet 



Byromsstrategi for Kunnskapsaksen 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Trondheim kommune har gjennomført et større arbeid med byromsstrategi for Midtbyen.Blant annet i forlengelsen av dette ligger arbeidet med byromsstrategi for Kunnskapsaksen, og der vi i denne omgang fokuserer på Byrom i forbindelse med Campus.Et kurs ved Arkitekt har i høst gjennomført kartlegging av byrom i Kunnskapsaksen, og produsert et eget atlas for dette.



 



 



 



Prosesser for bydelsutvikling i 
Kunnskapsaksen  
 
Byomforming Nidarvoll/Sluppen 
  
 
FORSKNING:   
NTNU ZEN –søknad sendt fra NTNU 
med TK som partner 
 
FOKUS I 2015:   
Gjennomført 1 møte i Forum Sluppen – 
i samarbeid med Kjeldsberg utvikling 
AS, SVV, Miljøpakken m.fl. for å skape 
et nytt samarbeidsforum  
 
Stedsanalyser 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Prosjektet på Sluppen ser på virkemidler for kunnskapsbasert næringsutvikling og bærekraftig byutvikling. Området har sterke eiendomsaktører, store kunnskapsbaserte næringsbedrifter og Trondheims største vegkryss. Hvordan kan det best tilrettelegges for en positiv utvikling som kobler seg på resten av byen? Vi ønsker å få på plass et samarbeidsforum for utvikling av en kunnskapsbydel på Sluppen/Nidarvoll med eiendomsutviklere, vegmyndigheter, fylkeskommune og Trondheim kommune som naturlige parter. Målet med forumet er å skape en felles forståelse og plattform som kan lette premissavklaringer og gi en god dialog som kan lede til utvikling med en god urban funksjonsblanding.  Trondheim kommune har vedtatt deltakelse i ZEN, som er en videreføring av ZEB, og vi er i gang med å avklare den videre prosessen for arbeidet. Det gjennomføres for tiden utprøving av stedsanalyse som verktøy i pågående planprosess for et delområde på Sluppen. 



Smart cities – big data i Kunnskapsaksen 
  
FORSKNING:   
NTNU Smart Cities/Smart SEEDS (SCC1) 
v/Annemie Wyckmans 
NTNU Urban ICT v/ John Krogstie   
 
FOKUS I 2015:   
 
•Carbon Track and Trace – sensorprosjekt 
 
•Smart Cities – Big data – Eksperter i team 
   
Smart Cities – Big data – Workshop 
 
•Prosess med søknad 2016 H2020 SmartSEEDS 2.0 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Formålet med prosjektet Smart cities – big data i Kunnskapsaksen er å øke Trondheim kommune sin kompetanse om hvordan Big Data kan benyttes til å utvikle Kunnskapsaksen og konseptet Trondheim SmartCity. Tematisk er det avgrenset til å vurdere hvordan Big Data kan brukes for å optimalisere energibruk i bygg og gi lavere utslipp fra transport. Resultatene fra forprosjektet skal benyttes i arbeidet med revidering av energi- og klimahandlingsplanen, til utvikling av samarbeidet med næringslivet i Trondheim (Trondheim SmartCity).Det har så langt blitt gjennomført en serie med dialogmøter, og en har lagt inn et større arbeid i EU-søknaden SmartSeeds, en søknad som dessverre ikke nådde opp. Av 41 søknader ble 4 antatt, vår søknad kom inn som nr. 8, men var svært nær. Prosessen og arbeidet nedlagt vil allikevel komme godt med i kommunens videre arbeid med Big Data – Smart cities, og vi er i gang med en ny søknad, denne gang ledes konsortiet av NTNU.NTNU har blitt det første norske medlemmet i Climate-KIC, og sensorprosjektet med Carbon Track and Trace går videre.NTNU har for øvrig opplyst at det nå er besluttet at det våren 2016 vil bli kjørt en ”landsby” med temaet ”Smart Cities and Big Data” i tilknytning til faget Eksperter i Team





Prosessene videre: 
 
Bycampus: Vi er i prosess med NTNU i tidlig fase for å kartlegge 
utredningsbehov, premisser og mål  
NTNU har sendt søknad for ”Bottom-Up Campus” 
 
Byromstrategi:  
•Møteplasser i Bycampus – EiT-landsby pågår nå. Videre arbeid med 
prosjektinitiativet Kote i Høyskoleparken. 
•Bylivsanalyse – Sosiologisk poliklinikk har jobbet videre med 
metodeutvikling, og vil snart gå videre med registreringer 
 
Forum Sluppen har gjennomført et møte, flere vil følge. 
NTNU har sendt søknad til Forskningsrådet  for ZEN, Trondheim 
kommune er med som partner med flere mulige prosjekter. 
 
SmartCities   
•EiT landsby på Smart cities startet tirsdag denne uka 
(http://www.ntnu.no/eit/aar4911 ) 
•Carbon track and trace (http://carbontrackandtrace.com/ ) –
forprosjekt avsluttes nå i januar. CTT2 forhåpentligvis fra april.. 
•Pågående arbeid med ny søknad 2016 H2020 SmartSEEDS 2.0 
 
 
 

http://www.ntnu.no/eit/aar4911
http://carbontrackandtrace.com/
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EN BLÅ TRÅD

Nettverksmøte,14.-15. januar 2016 
Plansatsing mot store byer

Nadja Sahbegovic 
Trondheim Kommune



TRONDHEIM:
KULTURMINNER SOM RESSURS I BYSTRUKTUREN

Bakgrunn: Forespørsel om deltagelse i Plansatsing mot fire støreste byen 2013-2017
Fokus på bymiljø og kvalitet:  Styrke lokale strukturer, tiltak for gode byrom og utearealer

KULTURMINNER SOM RESSURS I BYSTRUKTUREN



Elven og vannet- byens landskap- kjennetegner byens egenart og er viktig for opplevelsen av Trondheim.



Natur og biologisk mangfold.



Rekreasjon og folkehelse.



Festarena. 
Et byrom for mange.



Et stille sted for to.

Et pustehull i den urbane byen.Et pustehull i den urbane byen.



Historiefortellende og  
bærende element i Trondheim.
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BYROM, TORG OG PLASSER

KILDER
1. Hva som karakteriseres som gode byrom er foretatt på bakgrunn av en fasaderegistrering og analyse foretatt 

tidligere ved byplankontoret (U:\522000\3 EGENPLANLEGGING\3.1 KOMMUNEPLANLEGGING\Midtbyen 
Planverktøy\11 TEMA BYFORM\Analyser\Fasader ala Gehl\Fasaderegistrering kategorier) hvor ”aktive” (A) og 

”vennlige” (B) gater regnes som fotgjengervennlige. I tillegg til dette kommer en subjektiv vurdering av faktorer som 
trafikk, sikkerhet, komfort, beplantning, skala og solforhold.  

2. http://www.prosjekt-levende.oslo.kommune.no/getfile.php/Prosjekt%20Levende%20Oslo%20%28PLO%29/
Internett%20%28PLO%29/Dokumenter/Oslo%20Bylivsunders%C3%B8kelse_lowres%20%20nett.pdf

FOTGJENGERFORHOLD I OSLO2

FOTGJENGERFORHOLD I SENTRUM1

BYROMSFUNKSJON I HENHOLD TIL 
KARAKTER OG TYPOLOGI

Offentlige byrom

Innendørs byrom

72 535 m2

18 670 m2

7 055 m2

5 880 m2

Halvoffentlige rom

6%
7%

18%
70% Plasser for lek og idrett

Bilfrie byrom i 2013
11,6 beboere per m2 bilfritt 
byromsareal i Stor-Oslo

Bilfrie byrom
3,7 beboere per m2 bilfritt 
byromsareal i Stor-Trondheim

Bilfrie byrom i 1987

Gode fotgjengerforhold

Gode fotgjengerforhold1

69 970 m2

41 700 m2

129 200 m2

De bilfrie byrommene i Trondheim er plassert 
hovedsaklig i den nordøstre delen av sentrum, 
mens de grønne parkene og byrommene ligger 
i de sørlige og vestlige delene av Midtbyen. 
Til forskjell fra Oslo er de bilfrie områdene 
oftere gaterom enn plasser og torg, men med 
forholdsvis gode sammenkoblinger mellom 
gaterommene. Det er likevel store brudd i 
gågatenettet i Trondheim, særlig på grunn av 
Prinsens gate og Olav Tryggvasons gate. 

Trondheim har i forhold til Oslo en svært lav 
fotgjengertetthet i de bilfrie arelene, med 3,7 
innbyggere per m2, til forskjell fra 11,6 per m2 

i hovedstaden.

VANNRELATERTE BYROM

Elve/fjordrelaterte byrom
Strekninger med liten eller 
ingen offentlig tilgang til 
vannet

6 500 m
18 500 m

Kun en tredjedel av byens vannkant er 
fullstendig offentlig tilgjengelig og tilknyttet en 
eller annen form for byrom eller aktivitetssone. 
De fleste av disse arealene igjen utgjøres 
av grønt områder som Skansen, Brattøra, 
Marinen og Øya. Det er kun noen få mindre 
byrom, da særlig på Solsiden, som har en 
urban tilnærming til vannkanten i Trondheim.

Store deler av den resterende vannkanten er 
beslaglagt av private eiendommer og hager. 
Andre deler blir brukt til overflateparkering, 
og har et potensiale til å transformes og bli 
til byrom med et unikt forhold til vannet i 
Trondheim. 

Fra byromsstrategi registrering, 2014

Side 27
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HVORDAN SENTRUM BRUKES: AKTIVITETER OG OPPHOLD

OPPHOLDSAKTIVITETER PER REGISTRERING
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REGISTRERTE AKTIVITETER AKTIVITETER: TOTAL FORDELING

Lekende barn
Liggende
Sittende på kanter og 
bygningsdeler

5%

11%
3%

10%
33%

Sittende på benk
Sittende på kaféstol
Stående (venting, 
samtale, telefon...)

Turisme og sightseeing
Handel og kommersiell aktivitet

Fysiske/kulturelle aktiviteter (skating, konsert, fiske...) 20%
3%

12%
4%
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Bylivsregistreringer: 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.

med hverandre. Det kan fortelle om effekten 
av tiltak i byrom. Det kan gi oss kunnskap om 
hvordan byrom brukes ved ulike årstider, og om 
endringer i hvordan byrom og sentrum brukes 
over flere år. Bylivsregnskapet kan gi oss en 
pekepinn på hva vi bør gjøre for å skape mer og 
bedre byliv i Trondheim sentrum. 

Fakta for felles engasjement
Et bylivsregnskap kan være et viktig grunnlag 
for felles forståelse av byen. I tillegg får vi viktig 
kunnskap om byen fra annen statistikk, som 
befolkningsstatistikk og Trondheimsindeksen, 

og andre undersøkelser, som reise- og 
handlevaneundersøkelser.

Noen ganger er et felles virkelighetsforståelse 
det som skal til for å skape ekstra engasjement 
og ønske om å dra i samme retning. Et 
bylivsregnskapet kan være et utgangspunkt 
for et godt samarbeid med byens kultur- og 
næringsliv med mål om å skape et enda bedre 
bysentrum.

Strategisk virkemidler - Byromsstrategi

2 MER KUNNSKAP

Byromsregistrering og byromstellinger 2014

Kunnskapsgrunnlag

Byen søker vannet 1994

Framtidsbilder 1997 1997



Ravnkloa mot kanalen, 2014         Arealene mot vannet- uforløst potenisal



Pågående prosjekter



En blå tråd tar utgangspunkt i den unike ressursen Nidelva, kanalen og havna, 
med tilhørende kulturminner og kulturmiljø, byrom og natur, er for byen Trondheim.   

 

Målet er å finne metoder som ivaretar de eksisterende verdiene, 
og som videreutvikler byens kvaliteter.  

 
En blå tråd fungerer som urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø.

EN BLÅ TRÅD

EN BLÅ TRÅD

EN BLÅ TRÅD

EN BLÅ TRÅD

EN BLÅ TRÅD

EN BLÅ TRÅD

EN BLÅ TRÅD

EN BLÅ TRÅD



Kjøpmannsgata:



Kjøpmannsgata- en ressurs i Midtbyen 

Reguleringsplanen for Kjøpmannsgata, plaprogrogram og DIVE analyse, 2014- 
Vitaliseringsprosjektet for bryggene, 2015-2017:  

1. Vitalisere miljøet rundt bryggene – bidra til økt attraktivitet og aktivitet  

2. Vitalisere Kjøpmannsgatebryggene – bidra til istandsetting og bruk







Testing av tiltak sommer 2014: pir og trapp 
Samarbeid mellom Trebyen Trondheim, NTNU Live studio og En blå tråd



Tiltak 2014

Piren 
Anders Gunleiksrud og John Haddal Mork,  
AB-fakultet NTNU,  Live Studio, Sintef, Trebyen Trondheim, En blå tråd

Trappa “Bølgen” 
Studenter AB-fakultet NTNU,  
Live Studio, Trebyen Trondheim, En blå tråd



Tiltak 2015 Bryggerekka Bruktmarked 

Bryggerekka Bruktmarked 
Midtbyen Management, Vitaliseringsprosjektet og En blå tråd

Hver søndag fra juni til september



Studentene, NTNU Live studio 3 markedssøndager i Kjøpmannsgata 27

Bryggerekka Bruktmarked, desember 2015



Mot elva Mot Kjøpmannsgata

LIGHTING 
OF THE WAREHOUSES.

Belysning av Kjøpmannsgata,NTNU Light and Color Group



Målet:



KJØPMANNSGATA  

ntnu 
live studio

byrom og forbindlser
En blå tråd

Midtbyen  
Management

trebyen tropndheim
holzbau

reguleringsplan for
Kjøpmannsgata 

 
Trondheim Kommune

Vitalisering av bryggene 

Trondheim Kommune  
STFK

Næringsforening
NTNU

vitalisering av bryggene

trefestivalen

Bryggerekka bruktmarked

trappen

piren





En blå tråd følger tre hovedstrategier: 

1. TILTAK: Støtte fysiske tiltak og aktiviteter (urban akupunktur), og 
planlegging som vil synliggjøre og

styrke bymiljøet langs den blå tråden 

2. SAMARBEID: Søke nye samarbeidspartnere og nye samarbeids-
former for å verne og videreutvikle

bymiljøene langs den blå tråden, og dermed skape bedre byliv 

3. KOMMUNIKASJON: Kommunisere verdien og øke fokus på byens 
nærhet til vannet, og andre

urbane kvaliteter, og gjennom dette bidra til økt stolthet av og 
større forståelse for byutvikling i

Trondheim.



TILTAK

Aktiviteter
Kystens dag

Bryggerekka Bruktmarked

Elvelangs

Brannstasjon preformance lecture

Byromsutstilling X 2

Båttur Pstereo

Trapp Marinen “Veita”
Samarbeid med Pstereo

Samarbeid med Cirka Teater og NTNU 
 
               Nyhavna

Belysningsplan for sentrale deler av elva og kanalen 
 
   

Samarbeid Vitaliseringsprosjektet 
 
   

Europan
Samarbeid med Trondheim Havn 
 

Lysinstallasjon Kjøpmannsgata 
   

Midlertidige tiltak

Planlegging



NTNU Live studio, Pstereo og En blå tråd





Pstereo 2015 Piknik for familier

Byantikvarens superquiz Hekling av en blå tråd



Tegning for barn Båttur med barnefamilier

Pstereo 2015 Piknik for familier







Sirkus på Marinen Konsert på Gamle bybru

Elvelangs i regi av Litterært Kollektiv, september 2015



Kino fremvisning under Elgeseter bru Møblering av Vollabakken, Arkitekturfabrikken

Elvelangs i regi av Litterært Kollektiv, september 2015



Båttur med byutviklingsbriller på Arrangement på Krigsseilerplass

Kystens dag 2015



SAMARBEID

Midtbyen Management

Pstereo

Renere Havn

Sjøfartsmuseet 

Trondheim Arkitektforening 

Kystlaget

Kulturnatt Trondheim

Koteng eiendom 
 
Litterært Kollektiv 
 
Vitenskapsmuseet

NTNU

Søknad om fireårig forskningsprosjekt ECO HERITAGE,  
Dag Kittan, Eir Grytli, Kerstin Hoger

LIVE STUDIO- Steffen Wellinger 

MAKING IS THINKING- Gro Rødne 
 
Masterkurs NIdelva- Jan Støring



Trondheim Bylab i praksis?



FORMIDLING
KOMMUNIKASJON

Hvordan bidrar 
kulturminner til å 
skaper identitet?

Hvordan er 
kulturminner er en 
viktig kvalitet for 

Hvoran kan kulturminner 
bidra til vellykket turisme, 
reiseliv og næringsliv?

Hvordan kan 
kulturminner være 
ressurs for byutviklingen?

Hva slags bruksverdi 
har kulturminner?



KOMMUNIKASJON

Kommunikasjonsplan

Barn

Studenter

KOMMUNIKASJON

Kommunikasjonsplan

Aktiviteter

Instagram

KOMMUNIKASJON

Kommunikasjonsplan

Aktiviteter

Instagram

“Tegn  bryggene” juni-oktober 2015
samarbeid med Vitaliseringsprosjekt

Instagram #enblåtråd 
Nettside: www.enblåtråd.no

Facebook: facebook.enblåtråd.com 







Utstilling og medvirkning Kommunalt kontor

Utstilling “Byrom- et fotografisk fortolkning av byen ved vannet”



Belysningsplan for kanalen og elva

Midlertidig belysning 



Midlertidig vinterbelysning av bryggene i Kjøpmannsgata 
AB fakultetet NTNU i samarbeid med Ljos AS
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Jåttåvågen, Stavanger
Stavanger Øst, Stavanger
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HafenCity, Hamburg
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Mette Lis Andersen, 
direktør
Realdania By

Levende, attraktive og mangfoldige byer opstår i et samspil
mellem byen og dens borgere, og midlertidige aktiviteter er en
vej til, at byliv og ejerskab kan opstå – allerede før man bygger. 

Uanset om man bygger by i stor skala over mange år
eller blot vil udnytte tomme arealer i en periode, er det værd
at spørge sig selv, om midlertidige aktiviteter kan understøtte
byens visioner og mål.





Transformasjon Nyhavna 2016 Søknad KMD 
 

Utviklingen av Nyhavna fra industri/havneområdet til by, vil potensielt kunne ta meget lang tid.   
I påvente av store bytransformasjoner, har vi nå muligheten å teste ut noen strakstiltak. 

Gjennom handling og testing tydeliggjøre potensialet til stedet 
 

Bruke kulturminner fra andre verdenskrig, nærhet til vann og engasjement til aktører som en ressurs i utviklingen av identiteten til den 
fremtidige bydelen

Skape oppmerksomhet, erkjennelse og opplevelse rundt identiteten på Nyhavna og utforske potensialet disse kan ha som generator-
er for byutvikling 

Avklare kommunale interesser på Nyhavna 
 

Teste de offentlige rommene fra Kommuneplanen for Nyhavna

Få tilbakemeldinger som kan være nyttig i den videre utviklingen av området

Skape eierskap og muligens begeistring. Inspirere.   

Gjennom prossesen finne ut hva som må gjøres for å komme dit en gjerne vil, og unngå å ende opp der en ikke vil       

I 2015: kartleggingen, kunnskapsuthenting og en prosess mot interessenter og mulige samarbeidspartnere på Nyhavna.  



Killi Olsen 
Kunstsenter

PstereoJernbaneverket
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Trondheim
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Skulpturpark

Urban dyrking
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Øl senter, utvikling av E. C. Dahls og samarbeid på Strandveikaia 
 
Ringens investerer 100 milioner i E.C. Dahls og åpner ølsenter i august. Er interessert i Nyhavna generelt, og Strandveikaia spesielt. 
Skal også igang med planlegging av resten av området. 



Hendelsene 2016 

Februar 

NTNU i gang

Dip.stud. igang

Koordinator for 11.juni

Invitasjon til aktører 

Felles møte i forhold 
til 11.juni 

 

Hva får vi til i år? 
Planlegging
Grov arbeid

Vår workshop 
Køge kyst 

Nantes

Åpning Ølsenter 
Flytebru 

Svartlamon 
 

Europan vinner?

Høst workshop

Hva har vi lært og hva 
tar vi med oss videre? 

 
Etterarbeid

Forankring

Januar                    Februar                   Mars                  April                          Mai                Juni                Juli            August                September            Oktober             November           Desember  

Makers fair- 
Workshop 
 
Arbeid med studenter 
Koordinator 
 

Europan 
 og Hendelser
på havna workshop 
 

Faglig workshop
Europan

Svartlamon dager                        

Utstilling NTNU                 
Bygging 1.klasse NTNU               Høst befaringer kulturminner              

Innlevering diplom

Innlevering Making is thinking
Circa teater 
Kystens dag

Pstereo?

Renere Havn!

Tripps? Tripps?

Pstereo 10 år 
 
Øl senter åpner

Faglig workshop 
 
Presentasjon av produskjonsverksted

    Forankring 

En vinterlig hendelse?

April “HENDELSER PÅ HAVNA” 
 

 Teatrale byutviklingshendelser
Invitasjon til byen:  

Kom og opplev Nyhavna!

 FELLES STRATEGI?

11. juni 

August Desember 

 
Strandveiekaia

 
                    Industri, Nyhavna

 
     Dora I 



Hendelser på havna  
Teater er øyeblikkets møte. 
Byutvikling har en lang tidshorisont. 
I Hendelser på havna vil Cirka Teater, AB faktultet på NTNU og En blå tråd tilrettelegge for møter mellom øyeblikket 
og den lange tidshorisonten.  

11. Juni 2016 inviteres det til teatrale byutviklingshendelser på Nyhavna.



KUNSTNER-VERKSTEDER

DORA AS

RINGNES
ØLSENTER ÅPNER

SOMMEREN 2016

LADEMOEN

KUNSTNER-

VERKSTEDER

(LKV)

RAKEARBEIDS-

FELLESKAP/

REMIDA –
SENTER FOR

KREATIV
GJENBRUK

DORA ASPLANLEGGER

UTBYGGING
(2016?)

EKSPERIMENT-

BOLIGER PÅ 

SVARTLAMON

(2015-2017)

TMS (2015)
TRONDHEIM 

HAVN IKSKOTENG AS

HENDELSER
PÅ HAVNA.

CIRCA TEATER
NTNUTRONDHEIM

HAVN IKS

FØRSTEKLASSE

PÅ ARKITEKT

 1:1 bygging
(workshop)

Høst 2016

JERNBANE-
PARKENSVARTLAMON

NTNUJBVTRONDHEIM
HAVN IKS

KILLI OLSEN?Vurderer å bruke eksisterende

bygg til å vise fram 
kunstsamlingen sin?

FJELLHALLERKan f.eks. lyssettes?
kunstprosjekt?

Dette området 
skal ryddes

BRED-SIDATrondheimMakersTBK
NTNU  VERKSTEDER OG 

PRODUKSJONS-
LOKALER FORKUNSTNERE2 DIPLOMSTUDENTER

FRA NTNU

FLYTEBRO?

VIKTIGKRYSSING!

KRIGSMINNE-UTSTILLING?

KONTOR-LOKALER? EUROPANTRONDHEIMHAVN IKS

SENTRUM BRANN-

STASJON (2015)

FLYTEBRO?

TRONDHJEMSJØFARTSMUSEUM

KYSTLAGETTRONDHJEMFlytebrygger som
veteranbåtene kan

legge til ved?

KYSTENS DAG

NYHAVNA
MIDLERTIDIGE
TILTAK 2016

FEB.
JAN.

MAR.
APR.
MAI
JUN. 10-12

BYGGING I 
JERNBANE-
PARKEN?

FELLESMØTE

HENDELSER
PÅ HAVNA
KYSTENS
DAG

SVARTLAMON-
DAGENE?

JUL.
AUG.
SEP.
OKT.
NOV.
DES.



Europan 
False Mirror Project som maksimerer kontakt med vannet, og ønsker å utvikle en bydel som bygger på en særegen 
Trondheims DNA. De har klar strategi for bruk av eksisterende verneverdig bebyggelse. 

Now Vision

water infrastructure
open-up Strandveikaia



Adressa 16.08.2015

Trondheim 2030, 02.11.2015

Adressa, 11.12.2015

Adressa, 26.12.2015

Kronikk Tone Sofie aglen, Adressa, 05.08.2015
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Historic structure: for walking

What role should heritage values have in the development of a modern city center?

What is a good balance between protecting and further developing?
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MIDTBYEN-HISTORISK BYKJERNE

BAKKLANDET- TREHUSMIJØET

SOLSIDEN- NY SAMLINGSPUNKT VED VANNET

FORTETTING 
BRYGGENE

GODSTERMINALEN
STASJONSSENTER

NYHAVNA

VESTRE KANALKAI

BRATTØRA- NY BYDEL VED VANNET

Trondheim 2014: ca 180 000 innbyggere 
Trondheim 2030: ca 220 000 innbyggere

Attraktiv  og bærekraftig byutvikling 
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