
PÅGÅENDE BYMILJØPROSJEKTER 
 

GATEBRUKSPLAN FOR MIDTBYEN 
 

OLAV TRYGGVASONS GATE  

– Kollektivgate med sykkelfelt 

 

SANDGATA KANALPARK 

 

PRINSENKRYSSET  

– Nytt kollektivknutepunkt 

 

KJØPMANNSGATA  

– Nye sykkelfelt 

 

DESIGNPROGRAM FOR SYKKELANLEGG 

  

MUNKEGATA; DRONNINGENS GATE-TORVET  

- Sykkelparkering 

 

PRINSENS GATE; MARINEN-BISPEGATA  

- Sykkelprioriteringer 

 

NEDRE BAKKLANDET  

– Nye sykkelheller 

 

SØNDRE ILEVOLLEN  

– Nye sykkelfelt 

 

TRONDHEIM TORG/NORDRE GATE  

- Sykkelparkering 

 

UTVIDELSE AV GÅGATENETTET  

- Thomas Angells gate og Jomfrugata 



MILJØPAKKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVERRFORBINDELSEN 

NY GANG- OG SYKKELVEGFORBINDELSE 

 

5 NYE BYROMSOPPARBEIDELSER 

 

OPPARBEIDELSE AV TORVET 

GOD MILJØMESSIG OG ØKONOMISK VITAL 
SENTRUMSUTVIKLING  

FELLES STRATEGI MELLOM KOMMUNE OG NÆRINGSLIV 
FOR EN SATSING PÅ TRONDHEIM SENTRUM 

  

FELLESDOKUMENT FERDIGSTILT 

MULIGE OPPFØLGINGSPROSJEKTER;  

- Bid, parkeringplan, lokaliseringsstrategi etc 
 

MILJØPAKKENS UTBYGGINGSPROGRAM: 

VEGER TOTALT 

 

 

 

50% 

E6 sør 1 640 MILL 

Sluppen - Oslovn    800 MILL 

Byåsen tunnel    800 MILL 

SUM 3 240 MILL 

KSM 

 

 

 

 

50% 
 

Lokale hovedveger    420 MILL 

Kollektivtiltak 1 300 MILL 

Miljø og sikkerhet    720 MILL 

Sykkelvegnett    800 MILL 

SUM 3 240 MILL 

TOTALT 6 480 MILL 



 

AKTUELL BEDRE BYMILJØPROSJEKTER I FRAMTIDENS BYER 

 
• 1. RAVNKLOA – MULIGHETSTUDIE  

    - byromsopparbeidelse og mulig ny forbindelse over kanalen 

 

• 2. TRONDHEIM URBAN CAMPUS – MULIGHETSTUDIE 

    - bedre forbindelser og byrom mellom Gløshaugen og byen 

 

• 3. FORSØPLING I MIDTBYEN – MULIGHETSTUDIE 

    - håndtering av avfall som oppstår i byrommet innen gjeldende 

lovverk  



1.Ravnkloa 

Byromsopparbeidelse og mulig ny forbindelse over 
kanalen 

Mulighetstudie mht: 
• Økt bruksverdi – mer aktivt og 

attraktivt byrom 
• Bedre belysning  
• Bedre sammenheng i byrommet 

til tross for fortsatt 
gjennomgangstrafikk (shared 
space?) 

• Bedre tilgang til vannet 
(kanalen) 

• Mulig utforming av ny gang- og 
sykkelbru over kanalen, for å 
øke tilgjengelighet og 
sirkulasjon for de nye fri- og 
byutviklingsområdene på 
Brattøra 

• etc 
 





2.Trondheim Urban Campus: 

Bedre forbindelser og byrom mellom Gløshaugen og 

byen 

1. Utredning 
Mulighetsstudie som skal foreslå tiltak 

for kvalitativ forbedring av 
attraktive byromforbindelser 
mellom Gløshaugen (Trondheims 
Akropolis) og byen. 

 
2. Gjennomføringsprosjekt 
Prosjektering og gjennomføring av den 

såkalte ”IQ-aksen” mellom 
Gløshaugen og Nidelva 

Gløshaugen 

Nidelva 



Arbeidet vil inngå i et  

større plansamarbeid om  

Urban campus, jf  

statusrapport 2012  



3.Forsøpling i Midtbyen: 

Håndtering av avfall som oppstår i byrommet innen 

gjeldende lovverk  

PROBLEMSTILLINGER 

• Fortettingen utløser et behov for å ta i bruk nye og optimale løsninger for innhenting 
og håndtering av økende mengder avfall i sentrale områder. 

• Trondheim har som de fleste andre byer et problem med økende grad av forsøpling 
og dermed økte kostnader til opprydding.  

• Hvordan forene et godt bymiljø og gode byrom med håndtering av økende 
avfallsmengder og offentlig forsøpling.  

• Lovverket og eierforholdet til avfall skiller i dag mellom to typer avfall; 
husholdningsavfall og næringsavfall. I et byrom oppstår det  begge typer avfall på 
samme areal. Dette gir utfordringer med tanke på finansiering av utredninger til avfall 
som oppstår og håndtering av tilsvarende avfall.  

 

• Hensikten er å utrede de muligheter en by har til å optimalisere sin utfordring med å 
håndtere avfall som oppstår i byrommet, og rangere alternativer for håndtering av 
avfallet innen gjeldende lovverk.  

 

 



• Trondheim kommune skal utarbeide et 

mulighetsstudie for håndtering av 

husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall 

for Midtbyområdet.  

• Det engasjeres en konsulent til å utføre 

prosjektet. Mulighetsstudien er estimert ferdig til 

sommeren 2012.  

 

• Med midler fra Framtidens byer kan prosjektet 

også innbefatte løsninger for næringsaktører og 

næringsavfall som er en stor del av bymiljøet. 


