
Her vil jeg bo!
- Hva skaper attraktive tettsteder?

Anna og Elisabeth 



Disposisjon

• Tettere tettsteder - Bokvalitet

• Attraktivt sentrum

• Boligpreferanser

• Tettstedsutvikling 1950-2012



Tettere tettsteder
- en eksempelsamling for tettere utbygging i 

Trondheimsregionen

• Inspirasjon for tettere utbygging

• Erfaringsutveksling mellom kommunene

• Inneholder eksempler på, gode og ikke så
gode, tettere utbygging fra regionen

• Et vedlegg til IKAP2 

Eksempelsamling



Fremgangsmåte

• Observasjoner av bebyggelse i Trondheim, Klæbu, 
Melhus, Orkdal, Leksvik, Stjørdal, Malvik og Skaun
– I sluttrapporten: eksempler fra Trondheim, Klæbu, 

Melhus, Orkdal og Stjørdal

• Observasjonene er samlet i fire kategorier
– Kombinert bolig og næring
– Større bebyggelse (lavblokk, høyblokk etc.)
– Mindre bebyggelse (rekkehus, kjedeboliger, to- og

tremannsboliger etc.)
– Hagefortetting (fortetting i eksisterende

boligbebyggelse)

Eksempelsamling



Fremgangsmåte

• Vurderingsskala

– (++) Svært bra: skiller seg ut med gode løsninger

– (+) Bra: Oppfyller flere kvalitetskrav

– (0) Gjennomsnittlig: Oppfyller noen av kravene

– (-) Dårlig: Mangler kvaliteter

– (--) Svært dårlig: Mangler flere viktige kvaliteter

Eksempelsamling



Fremgangsmåte

• Kvaliteter med tanke på
– Forholdet til omgivelsene

– Utfordringer knyttet til tetthet

– Utearealer

Basert på Guttu & Schmidt Fortett med vett (2008)

• Hovedutfordringen har vært å finne eksempler
som scorer høyt i alle tre kategorier, samt
eksempler på middels høy tetthet.

Eksempelsamling



Eksempelsamling



Dette forventet vi

Eksempelsamling

Eneboliger, eneboliger, 
eneboliger…..



Hva fant vi?

Eksempelsamling

Mange eksempler på tett bebyggelse!!

Kvaliteten er dog litt ymse…



Utfordringer med privatliv

Eksempelsamling

Holthegården, Klæbu



Løsninger for private utearealer

Ole Aasveds vei, Trondheim

Symfonien, Malvik



Eksempelsamling
Bergheim og Ole Aasveds vei, 
Trondheim

Manglende forbindelser mellom 
forskjellige boligprosjekt



Eksempelsamling

Rømme Amfi, Orkanger

Grøntareal forbinder bebyggelsen



Eksempelsamling

Hallsetveien, Klæbu

Små og utilstrekkelige utearealer for 
lek og opphold

Fellesarealer i Melhus sentrum

Værnesgata, Stjørdal



Gangstier forbinder uteareal
med bebyggelse, Ranheim

Tonstad, 
Trondheim

Uteareal med kvaliteter

Ole Aasveds
vei, Trondheim



Eksempelsamling

Store arealer til parkering/vei
Bakeri/kafé!
- Uteservering? 



Parkeringskjeller! 

Eksempelsamling



Resultat fra befaringene

• Forholdet til omgivelsene
+ God estetisk tilpasning

+ Tilfører en ny typologi til tettstedet

+ Sentral beliggenhet

- Bidrar sjelden med kvaliteter til flere enn beboere

- Prosjektene mangler ofte en sammenheng til øvrig bebyggelse og øvrig
omgivelse

Eksempelsamling



Resultat fra befaringene

• Tetthet
+ Relativt høy tetthet i tettstedene

+ Mange boenheter med solrike balkonger

+ Noen gode løsninger for private uterom uten innsyn

- Mange prosjekt med mørke og trange svalganger

- Overvåkning i flere av uterommene

- Stor grad av innsyn i flere eksempel

- Til tross for parkeringskjeller går mye av arealet på bakkeplan til vei og
parkering

Eksempelsamling



Resultat fra befaringene

• Utearealer
+ Noen store og godt opparbeidete uterom

+ Gangstier i og mellom områder

+ Blir brukt tross manglende kvaliteter

- Ofte for små

- Ikke tilpasset flere brukergrupper, kun for småbarn

- Sjelden skjermet for trafikk

- 0 eksempel med overvannshåndtering

- Vanskelige å lese

- Lite variasjon i beplantning

Eksempelsamling



Viktige punkter ved tettere utbygging

• Forholdet til omgivelsene
– Bidrar prosjektet til omgivelsene/til flere enn

beboerne?

– Er prosjektet likegyldig til omgivelsene? Tilpasser
det seg på en god måte?

• Tetthet
– Finnes det steder i og utenfor boenheten der 

beboere er helt skjermet fra innsyn?

– Har hver boenhet et privat uteområde med gode
sol- og lysforhold?

Eksempelsamling



forts…

• Utearealer

– Er fellesarealene godt plassert med tanke på sol, 
lys, vind og støy?

– Er området lesbart med tanke på private, 
offentlige og felles områder?

– Har utearealet oppholdskvaliteter for alle
brukergrupper?

Eksempelsamling



Oppsummert

• Vi ønsker en bærekraftig utvikling. Fortetting
og tettere utbygging er et middel for å 
tilnærme oss dette.

• Vi må erkjenne at dette er noe annet enn hva
vi er vant med, og noe må kompensere for 
den økte tettheten.

• Tettere tettsteder med god kvalitet

Eksempelsamling



Anbefalinger til kommunene

• Ta ansvar for å gi utbyggere klare og
lettfattelige retningslinjer

– Eksempelvis i en veileder som i Asker

• Samarbeids- og medvirkningsprosesser

– Befolkning

– Næringsliv

– Andre brukergrupper



Attraktivt sentrum
(Elisabeth)

• Et notat om

– Viktigheten av sentrum

– Nasjonal sentrumspolitikk

– Nasjonale utviklingstrekk og sentrums renessanse

– Eksempler på sentrumsutvikling

– Kommunens rolle i sentrumsutviklingen



Et vanlig syn



Viktigheten av sentrum

• 1 – et sted for handel, offentlig og privat
tjenesteyting, servicefunksjoner

• 2 – kulturarena, opplevelser, sosiale
møteplasser

• 3 – politisk mål om desentralisert
bosettingsmønster

• 4 – nøkkelrolle i et miljøperspektiv



Viktigheten av sentrum

• Handel er viktigste årsak til at vi besøker
sentrum. 

• Sentrum taper til kjøpesentrene utenfor

• Midtskog (2012): det er ikke forårsaket av en 
publikumssvikt, men et attraktivitetsproblem I 
sentrum. De “riktige” leietakerne må inn til
sentrum! 



Hvordan svikter kommunen sentrum?

• Midtskog (2012)

– For få parkeringsplasser

– For dårlige parkeringsplasser

– Tenker ikke “business”

– Tar ikke hensyn til sentrumsaktører

– Engasjerer seg ikke for sentrumsaktører

– Oppfyller ikke sin vertskapsrolle



Eksempler

• Melhus: nye muligheter etter flyttingen av E6

• Midtre Gauldal: Støren 2040

• Hamar: å tenke som et kjøpesenter

• Grong: bygda med blå bruer



Kommunens rolle

• Kommunen har en vertskapsrolle

• Kommunen er planmyndighet

• Kommunen er et samarbeidsorgan for 
sentrumsaktørene



Boligpreferanser på 2000-tallet
(Anna)

 Flere eldre

 Flere enslige

Mindre husholdninger

Mer og lenger utdannelse

 Økt innvandring

Større preferanser for mindre og sentrale boliger?
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 Økt kvadratmeterpris i byer

 Gentrifisering av gamle arbeider- og industriområder

 Oppgradering og rehabilitering av sentrale bydeler

Boligpreferanser
Større preferanser for mindre og sentrale boliger?



Boligpreferanser

Høyt utdannede

- Jobb i 
nærheten 
av sentrum
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Boligpreferanser

Ungdom

En leilighet kan være en investering for 
fremtiden og et midlertidig bosted
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Boligpreferanser

Ikke-vestlige 
innvandrere

- Mindre boliger (1/3 mindre)

- I storbyer

-Antakeligvis preferanser avhengig av 
livsfase og situasjon
- noe mindre økonomiske ressurser enn 
befolkningen for øvrig. 

- Bo i nabolag med andre 
innvandrere?
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Boligpreferanser

- Ønsker om mindre boliger med lite vedlikehold, 
men plass til familiebesøk

Eldre

- I kjente omgivelser med nærhet til butikker
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Boligpreferanser

Barnefamilier

- Flere barnefamilier i sentrum, men de 
fleste vil fortsatt bo i eneboliger med egen 
hage

I sentrum
-Korte avstander (mange aktiviteter)
-Utfordrende
-Mangfold/åpenhet

Utenfor sentrum
- Nærhet til natur
- Trygghet
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Boligpreferanser

Korte avstander
-Hvorfor?
-Bjørnskau & Hjorthol
(2003)

Kvinner

+ Enslige + Høyt utdannete 
= sentralt bosted

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lGvf6SWhXREyMM&tbnid=FQ_qHux1kcyDqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.side3.no/article3658338.ece&ei=l1r_UYORNOf04QS47ICADQ&bvm=bv.50165853,d.bGE&psig=AFQjCNGYaq4dubat0jv3i2KjNHe3LV4ErQ&ust=1375775710232999
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dnQQPxsSNtRKjM&tbnid=wiwwZ44HROQ5qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.na24.no/article3360319.ece&ei=Klv_Uc7uLYba4QSTpoCYCg&bvm=bv.50165853,d.bGE&psig=AFQjCNHwzLlg43hG4dzy6tYdrLur4NYhRg&ust=1375775901350802


Tettstedsutvikling 1950-2012
(Anna)

Tettstedsutvikling

- Oversikt over tettstedsutviklingen i Trondheimsregionen

- Gir grunnlag for analyser av tetthet og areal
(ikke utført analyser)

- Definisjon av ”tettsted” ?



Tettstedsutvikling 1950-2012

Tettstedsutvikling

Kart fra norgeibilder.no (Hommelvik 1947)

Kart fra folketelling i 
1980 (Hommelvik)

- Georeferering



Tettstedsutvikling 1950

Tettstedsutvikling



Tettstedsutvikling 1980

Tettstedsutvikling



Tettstedsutvikling 2012

Tettstedsutvikling



Tusen takk for oss!


