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Langsiktig byutviklingsstrategi og gjennomføring 
av konkrete prosjekter hos oss

18. september 2019 KMD nettverkssamling 
- Erfaringer og lærdommer fra Trondheim kommune v/byplansjef Ragna Fagerli



Velkommen til Trondheim - og takk 
for bidragene til gode prosesser!

Bildet kan ikke vises.



Plansatsingen mot store byer
- Kommunal og moderniseringsdepartementets nye satsing i 2013
- avløste Framtidens byer - satsingen
- skal bidra til å styrke planleggingen i de 4 største byene (med høyest 

vekst) for å oppnå attraktive og bærekraftige byer 
- fokus på pilotprosjekter og overføringsverdi til andre byer 
- 15 millioner per år - fordelt på prosjekter i Oslo, Bergen, Stavanger, 

Fredrikstad, Drammen, Trondheim



Utfordringen
- stadig mer kompleks byutvikling
- nye krav til effektivisering og ressursbruk i kommunen → tenke nytt
- behov for nye verktøy i byutviklingen for å imøtekomme framtidige behov
- behov for faktabasert utvikling med enighet om kunnskapsgrunnlaget 
-->Trondheim bylab



Langsiktig byutviklingsstrategi 







Kommuneplanmelding - Strategier for en langsiktig 
byutvikling fram mot 2030. 
Alternativer som ble lagt fram i 2000. Vedtaket ble en blanding av modell 1 og 2





Nytt i KPA i 2013

● Utvidelse av 
sentrumsformål 

● Kollektivårer definert 
● Lokale sentrum definert
● Flere utbyggingsområder 

i ytterkant



Ny byutviklingsstrategi på høring

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/medvirkning/h%C3%B8ring-byutviklingsstrategi?authuser=0
















Gjennomføring av konkrete
prosjekt med KMD-midler. Erfaringer og lærdommer fra 
Trondheim



2015/2016 
Kunnskapsaksen
▪ Byromsstrategi
▪ Arena bycampus 
▪ Bydelsutvikling Sluppen
▪ Hendelser på Nyhavna

Gatelangs
▪ Mobilioteket
▪ Byutvikling med sykkelbriller 
▪ sykkelkurs for innvandrerkvinner 

på Saupstad. 
▪ PopUp sykkelverksted Saupstad



2015/2016 
En blå tråd - kulturminner som ressurs i bystrukturen 
▪ Lysstunt Trondheim Calling 
▪ Registreringer langs blå tråd 
▪ Badestige NTNU Live Studio 
▪ Elvelangs
▪ Havneseminar
▪ Lysplanen
▪ Prøvebelysning av historiske fasader 
▪ Revitalisering av Kjøpmannsgata  (utekino på Kosmorama, 

Bruktmarked, Byromskonkurranse

Transformasjon Nyhavna 
▪ Hendelser på Nyhavna 



Lysplan for Nidelva og kanalen, midlertidig belysning 
2016 Zenisk AS og Selberg Arkitekter AS



2017
Prosjektparaplyen Trondheim bylab
▪ Metodeutvikling i forbindelse med prosjektsøknad

En blå tråd
▪ Urban katalysator
▪ Revitalisering av kjøpmannsgata
▪ Transformasjon Nyhavna

Kunnskapsaksen
▪ Smart Cities - Big Data i Kunnskapsaksen
▪ Prosesser og bydelsutvikling i Kunnskapsaksen
▪ Byromsstrategi i Kunnskapsaksen
▪ Bycampus

Gatelangs
▪ Mobilitet gatelangs
▪ Pilot for sykkelparkering i Trondheim sentrum



2018



Trondheim bylab

Gevinster
▪ metodeutvikling og inovasjon
▪ dialog og nye samarbeid
▪ kunnskapsinnhenting og registreringer
▪ formidling på nye måter - når flere folk
▪ lekenhet og mulighet til å teste ideer i 

strategiske prosjekt
▪ med mer!

Minus - mange prosjekt på en gang
- for mange til tider?
- mye tid til rapportering og søking

Bildet kan ikke vises.

Bildet kan ikke vises.

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/trondheimbylab/trondheim-bylab?authuser=0


Framtidsbilder

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/plan-for-sentrumsutvikling/framtidsbilder-trondheim-sentrum-2050-med-sentrumsstrategi?authuser=0


http://drive.google.com/file/d/1f5xRlkug6WUoCe4nvDzCSKgfJj9k0_65/view


Årets søknad til KMD

Kommunene Trondheim, Malvik, 
Stjørdal og Melhus har sammen med 
Trøndelag fylkeskommune, 
Samferdselsdepartementet og 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
fremforhandlet en byvekstavtale for 
perioden 2019-2029. 

Årets søknad omhandlet prosjekter 
som skal bidra til å utvikle og 
gjennomføre arealtiltak i tråd med 
byvekstavtalen. 



Foreslåtte prosjekt
Godkjente 
prosjekt

Foreslått 
tilskudd

Godkjent 
tilskudd

Oppfølging byvekstavtale Samordnet parkeringspolitikk Ja 500 000 300 000
Fortetting småhusområder Ja 500 000 200 000
Tilgjengelighetskart Ja 250 000 200 000
Medvirkning Nei 300 000 0

Lokale sentrum og knutepunkt Attraktive lokale sentrum Ja 500 000 300 000
Gatebruksplan Heimdal sentrum Nei 250 000 0
Gatebruksplan Tiller sentrum Nei 250 000 0

Bycampus Hendelser Elgeseter gate Nei 150 000 0
Byrom i innovasjonsdistrikt Nei 150 000 0
Temporær paviljong Nei 50 000 0
Evaluering planprosess Nei 200 000 0

Midtbyen Gatebruksplan for Midtbyen Nei 400 000 0
Områdeplan nordøstre kvadrant Nei 500 000 0
Byrom og byliv i sentrum Nei 150 000 0
Barn i sentrum Nei 150 000 0

Nyhavna Mobilitetshus Ja 200 000 200 000
Strategier for byutvikling Ja 250 000 250 000
Byrom og møteplasser Ja 300 000 300 000

Lade Mobilitetsplan for Lade Nei 400 000 0
Bromstadveien urban gate Nei 250 000 0
Haakon VIIs gate Nei 250 000 0

Sluppen kvalitetsprogram for off. byrom Ja 1 000 000 750 000

Sum 6 950 000 2 500 000





“Å engasjere meg i byen har gjort at 
jeg har gått fra å være student her, 
til å føle meg som en Trondhjemmer. 
Det har blitt min by nå”

- masterstudent


	Langsiktig byutviklingsstrategi og gjennomføring av konkrete prosjekter hos oss
	Velkommen til Trondheim - og takk for bidragene til gode prosesser!
	Plansatsingen mot store byer
	Utfordringen
	Langsiktig byutviklingsstrategi 
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Kommuneplanmelding - Strategier for en langsiktig byutvikling fram mot 2030. Alternativer som ble lagt fram i 2000. Vedtaket ble en blanding av modell 1 og 2
	Lysbildenummer 9
	Nytt i KPA i 2013
	Ny byutviklingsstrategi på høring
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Lysbildenummer 18
	Gjennomføring av konkreteprosjekt med KMD-midler. Erfaringer og lærdommer fra Trondheim
	2015/2016 
	2015/2016 
	Lysbildenummer 23
	2017
	2018
	Trondheim bylab
	Framtidsbilder
	Lysbildenummer 28
	Årets søknad til KMD
	Lysbildenummer 30
	Lysbildenummer 31
	Lysbildenummer 32

