
KULTURMINNER SOM RESSURS I BYSTRUKTUREN           
PLANSATSING MOT STORE BYER, OSLO 03.12.2014



KULTURMINNER SOM RESSURS I BYSTRUKTUREN





       Elgeseter bru 
Hovedinnfartsveien til Trondheim, 
først nevnt på 1200-tallet. 
Dagen bru ble  oppført i 1951 og 
fredet av Riksantikvaren i 2008.

      Marinen 
Området tilhørte en gang i tiden 
sjømillitæretaten.
Brukes idag som park og rekreasjon-
sområdet og under Pstereofestivalen.

Gamle Bybro. 
Opprinnelige brua var resultat 
av Cicignons byplan. 
Dagens bru ble bygget i 1835.

Festningen

Gåsaparken

Cicignons byplan

Torvet

Bakklandet skyststasjon Bryggene i 
Kjøpmannsgata.

     Bakklandet 
Trondheims første bydel uten-
for Midtbyen fra 1600-tallet.

    Middelalderbyen 
Mye middelalderbyen ligger under 
bakken. Noe er utgravd og utstilt. 
Veitene stammer fra middelalderen.

Nidarosdomen
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Trondheim ble etablert i 997 og oppstod som by ved 
Skipakrok, en trygg og naturlig havn ved Nidelvens utløp 
i Trondheimsfjorden. Det var kontakten til vannet som la 
grunnlaget for byens etablering og vekst. Når man skal ta 
tak i kulturminner som ressurs i byutviklingen er det derfor 
nærliggende å ta utgangspunkt i og framheve byens sterke 

relasjon til vannet gjennom tidene og fram til idag.

•

EN BLÅ TRÅD

År 1000-1300Utvikling av Midtbyen    År 1300-1681 År 1700-1830 År 1830-1900 År 1900-
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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
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EN BLÅ TRÅD

Foto: Roger Midtstraum

En del av Plansatsningen mot store byer -
foreløpig prosjektskisse, 01.11.2013



 

Prosjektet ”En blå tråd” skal løfte fram kunnskapen om og styrke forholdet mellom 
byen, historien og vannet, og ta i bruk kulturminnene som en ressurs byutviklingen.

Prosjektet skal:
Styrke og framheve byens rike kulturhistorie og kulturminner som verdifulle 
elementer i byen, ikke bare som ikoner og historiefortellende objekt, men også som 
anvendbare ressurser inn i framtiden for å skape mer liv mellom husene og styrke 
Midtbyen som byens hjerte og Trondheim som kunnskapsby.

Bidra til å bedre statusen til og forståelsen av kulturarven som umistelige verdier for 
Trondheim og skape bevissthet rundt hvilken ressurs sentrum som kulturmiljø utgjør.

Bidra til å finne nye innfallsvinkler og samarbeidsmåter som kan bygge bro mellom 
fortid og nåtid, og frambringe nye virkemidler og insentiver som kan styrke kultur-
minnenes posisjon i byen

 EN BLÅ TRÅD



       KULTURMINNER         NIDELVEN

Nidelven oppleves av flere  
 
Kulturminnene er en ressurs i byen

Sentrum brukes mer aktivt av flere 

EN BLÅ TRÅD

En blå tråd skal brukes til å gjøre 
Trondheim til en bedre by



En blå tråd skal brukes til å gjøre 
Trondheim til en bedre by

       KULTURMINNER         NIDELVEN

EN BLÅ TRÅD

I 2020 er Trondheim 
Norges mest attraktive by 
for studenter og forskere.

I 2020 er Trondheim en 
bærekraftig by, der det er 
lett å leve miljøvennlig.

I 2020 skal Trondheim ha 
en bærekraftig forvaltning 
av naturmiljø og areal

I 2020 har Trondheim 
et levende bysentrum

Styrke Midtbyen som 
identitesbærer for hele 
byens befolkning

Tilrettelegge for at byens innbyggere 
skal møte ulikekulturuttrykk og 
utvikle sin kulturkompetanse
 gjennom hele livet

I 2020 skal Trondheim ha 
en fysisk byutforming som 
fremmer livskvalitet og helse

I 2020 er Trondheim 
en inkluderende og 
mangfoldig by

I 2020 er Trondheim 
en god by å bli gammel i

I 2020 er barn og unge 
aktive i miljøarbeid og 
utvikling av Trondheim 
som bysamfunn



MIDTBYEN
VITALISERING AV 
BRYGGENE 

TEKNOFORBINDELSEN

NYHAVNA

KANALROMMET

RAVNKLOASANDGATA

KALVSKINNET

MIDTBYSATSNING

GÅSTRATEGI

SYKKELSTRATEGI

BYROMSSTRATEGI

CAMPUS



HVORDAN?



 
”En blå tråd” er en overbygning og katalysator for ulike aktiviteter og tiltak som fokus-
erer på kulturminner og kulturmiljø i tilknytning til Nidelven og kanalen. 

Prosjektet vil kunne knyttes sammen med prosjekter og aktiviteter som pågår i regi 
av både kommunen og andre, slik at ”En blå tråd” kan bli et gjennomgripende tema 
for en bredere del av byutviklingen, også i et langsiktig perspektiv .

Gjennom prosjektet vil man arbeide med og bidra til:

Å få kommunisert ulike aspekter rundt kulturminnene på måter som når flere på en 
bedre måte.

Å få realisert prosjekter og fysiske tiltak som kan løfte fram og forbedre situasjonen 
for og bruken av byens kulturminner og styrke de urbane kvalitetene i byen.

Å skape nye samarbeidsarenaer og bedre kontakt mellom ulike kunnskapsmiljø, 
eierinteresser, offentlige etater, organisasjoner og byens befolkning.



FORMIDLING
KOMMUNIKASJON

Hvordan bidrar 
kulturminner til å 
skaper identitet?

Hvordan er 
kulturminner er en 
viktig kvalitet for 
bymiljøet?

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

Hvordan kan 
kulturminner være 
ressurs for byutviklingen?

Hva slags bruksverdi 
har kulturminner?



                         NETTSIDE UNDER ARBEID



      #enblåtråd



              UTSTILLINGSSKJERMER









©Trondheim byarkiv



PROSJEKTER

FYSISKE TILTAK 
(OGSÅ MIDLERTIDIGE)

 
 

forsterking av eksisterende strukturer    
   
syngliggjøring av kvaliteter

overraskelser          temporære plasser

se byen på nye måter



                   TEMPORÆRE TILTAK

                      KJØPMANNSGATA
foto: Solveig Dale



                   KJØPMANNSGATA

                                          PIR









                   KJØPMANNSGATA
                                     TRAPP









AKTIVITETER













                 KYSTENS DAG



                 KYSTENS DAG



                   TREFESTIVALEN 





                   TREFESTIVALEN 



NIKU

RIKSANTIKVAREN

HIST

NTNU

PRIVATE EIENDOMSBESITTERE

BYPATRIOTER

LOKALE FORENINGER

HANDELSSTANDEN

BRYGGEFORENINGENE

KYSTLAGET

FORTIDSMINNEFORENINGEN

TURISTNÆRINGEN

TRONDHEIM HAVN

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

MILJØPAKKEN

SYKKELGRUPPA OG GÅGRUPPA

SINTEF

STUDENTENE

STUDENTERSAMSKIPNADEN

MIDTBYEN MANAGEMENT

DOMKIRKENS RESTAURERINGSARBEIDER

TRONDHEIM KOMMUNE

NIDELVA/ FJORDEN/ KANALEN
GATER/ PLASSER/ TORG / BYROM

BYGNINGER/ ANLEGG/ OBJEKTER

NÆRINGSFORENINGEN

NINA

MILJØDIREKTORATET

TRONDHEIM BÅTFORENING

TREBYEN TRONDHEIM

STUDIEBY-EN

VITENSKAPSMUSEET

HANDICAPFORBUNDET

HELE BYEN

SAMARBEIDfå til en felles kultur og være stolt av byen sin



               ORGANISASJON

                         STYRINGSGRUPPE 

Rigmor Bråthen, Midtby Management

Morten Wolden, Kommunaldirektør, Kultur og næring
 
Lindis Burheim, Ntnu
 
Wollert Krohn-Hansen, Trondheim Havn

Hilde Bøkestad, Byplan
 
Einar Aassved Hansen, Kommunaldirektør, Byutvikling
 
Marianne Langedal, Mijøenheten

KJERNEGRUPPE
RESSURSPERSONER



               WORKSHOP 22.OKTOBER



HVA ER POTENSIALET FOR EN BLÅ TRÅD?





Nyhavna

Europan 
Kulturminneplan





Nyhavna

 TMV
odden

Kystens 
  dag

Multimedia
    plass
sommer 2014





Nyhavna

 TMV
odden

Kystens 
  dag

Multimedia
    plass

     Bilhuset
         LIVE ART, 
sommer/høst
Hertling&Andreassen

 Tram





Nyhavna

 TMV
odden

Kystens 
  dag

Multimedia
    plass

Vitaliserings
prosjektet
for bryggene

     Bilhuset

 Tram



Ny bru gir nytt blikk på elva
Kilde : Adresseavisen – papirutgaven, side 10 – 11 Medietype : PRINT
Dato : 17. juni Kildetype : Newspaper
Profil : Byutviklingsdirektør Lesertall : 194000

10 Tirsdag 17. juni 2014

Trondheim
Tips oss om små og store hendelser i Trondheim
trondheim@adresseavisen.no ● telefon 07200

Ankomster: «Trollfjord» fraRørvik til kai
2 Pir1. «Vesterålen» fraKristiansund til
kai1Pir1.
Avganger: «Trollfjord» til Kristiansund.
«Vesterålen» til Rørvik.

Havna i dag Ordførerens dag
Kl. 09.00: Møte i representant-
skapet i Trondheimsfjorden
Interkommunale
Havn IKS.

Nybru gir nytt blikk på
Om få dager kan trondhjemmere og
turister gå på bru ut i Nidelva og få et
helt nytt blikk på bryggene.

– Prosjektet er et viktig ledd i arbeidet
med å skape mer liv i Kjøpmannsgata.
EINAR AASSVED HANSEN, kommunaldirektør for byutvikling

– Vi håper det blir et yrende
folkeliv her i sommer, sier
arkitekturstudentene Anders
Gunleiksrud og John Haddal
Mork.
Med god hjelp fra Sintef-forsker
Nathalie Labonette har de to
konstruert ei gangbru, eller en
pir, som gjør at man kan gå flere
meter ut i elva og beundre bryg-
gerekkene på begge sider av elva
fra et helt nytt perspektiv.
I går morges ble den 13 meter

lange brua heist på plass på

Kongens gates allmenning i
Kjøpmannsgata, rett ned for
Kongens gate. Spenningen var
stor da konstruksjonen ble
plassert på betongelementene,
og arkitektstudentene smilte
bredt. Hvis alt går etter planen,
kan den åpnes for publikum
torsdag. Brua skal også lys-
settes.

Skal stå i to år
Brua vil sette preg på et sentralt
byrom i minst to år framover.

Den er midlertidig og skal etter
planen ikke stå lenger enn i to år.
– Men den er bygget for et

mye lenger liv.Når de to årene er
gått, blir det kanskje bruk for
den et annet sted, sier de to stu-
dentene, som har laget brua fra
A til Å.

Skapt på tegnebrettet
De har skapt den på tegnebret-
tet, jobbet tett med Sintef under
konstruksjonen og fulgt pro-
duksjonen. Da brua var på plass
i går morges, dro de selv til bol-
tene som forankrer den på be-
tongelementene.
– Dette er et kjempeprosjekt.

Denne brua vil trekke folk, sier
ViggoØie, someier nabobrygga,

Kjøpmannsgata 25, der Peppes
Pizza har holdt til siden1972.

Skape liv i Kjøpmannsgata
– Prosjektet er et viktig ledd i ar-
beidet med å skape mer liv i
Kjøpmannsgata, sier Einar
Aassved Hansen, kommunal-
direktør for byutvikling.
Hanminner omat for å bevare

bryggene, er det viktig å fylle
dem med aktivitet. Alt som kan
skapemer folkeliv i Kjøpmanns-

gata, kan bidra til det.
– Kommunen eier ingen

brygger, så vi er helt avhengig av
å ha eiernemed oss.Men jeg har
inntrykk av at de setter pris på
det vi gjør. Mer aktivitet øker
verdien på eiendommene. I for-
mannskapet i neste uke legger vi
dessuten fram en sak om å gi til-
skudd til utbedring av pælene
som bryggene står på.Mange av
dem er i dårlig forfatning. Og vi
harRiksantikvarenmed oss, sier

1

http://paper.opoint.com/?id_site=12333&id_article=339862&code=289
http://adresseavisen.no
http://redir.opoint.com/?key=n1exWvrU4dpV4k9i46ao


Nyhavna

 TMV
odden

Kystens 
  dag

Multimedia
    plass

Vitaliserings
prosjektet

 Bakklandet
    Miljøpakken

   Piligrims
      byen
  Piligrimssenter
og Piligrimsgården

     Bilhuset

 Tram



Nyhavna

 TMV
odden

Kystens 
  dag

Multimedia
    plass

Vitaliserings
prosjektet

 Bakklandet
    Miljøpakken

   Piligrims
      byen

    Pstereo
  Tilgang fra vann 
  til Marinen for 
artister og publikum

     Bilhuset

 Tram







Nyhavna

 TMV
odden

Kystens 
  dag

Multimedia
    plass

Vitaliserings
prosjektet

 Bakklandet
    Miljøpakken

   Piligrims
      byen

    Pstereo
   Elgeseter
       bru

     Bilhuset

 Tram







TAKK FOR OSS!
Kontakt: 
nadja.sahbegovic@trondheim.kommune.no
mette.bye@trondheim.kommune.no

KULTURMINNER SOM RESSURS I BYSTRUKTUREN           
          PLANSATSING MOT STORE BYER


	Nyhavna Europan.pdf
	Kjøpmannsgata 51.pdf
	PDF Ny bru .. Adressa juni 14.pdf
	Ny bru gir nytt blikk på elva (Adresseavisen–papirutgaven, side 10–11)






