
Midtbyregnskap & bylivsundersøkelser 

Forum for byutvikling og bytransport 27.04.2022
Byplankontoret i Trondheim kommune ved 

Grete Hennissen og Mari Basberg 



Felles mål om miljømessig god og økonomisk vital Midtby



Bylivsstudietur til København november 2014



Byliv i teori og i praksis

Visjon og målindikatorer for byliv



Utgiver (2015) : Strategisk samarbeidsforum for Midtbyen



Formålet med Midtbyregnskap var å etablere:
● Felles faktagrunnlag om Midtbyen for Trondheim kommune og 

næringslivet
● Måleindikatorer for fellesstrategien Miljømessig god og 

økonomisk vital Midtby
● Godt faktagrunnlag for media og politikere
● Kunnskapsgrunnlag for prosjekter og planer i sentrum



Metode og verktøy

Trekke ut og visualisere de viktigste funnene fra en rekke kilder og undersøkelser:

● Folkeregisteret og bedrifts- og foretaksregisteret (Byplankontoret)
● Reisevaneundersøkelse (Miljøpakken)
● Handels- og transportanalyse (Sentio)
● Turister (SSB/Trondheim Havn/NDR/MiST)
● Automatiske tellere av gående i gågatene (Midtbyen management)
● Uteserveringer, torghandel, gatesalg, arrangement (Eierskapsenheten)
● Byromsundersøkelser (NTNU/Vade arkitekter/Byplankontoret)
● Handlevaneundersøkelse (Norfakta)
● Handelsomsetning (Trondheimsindeksen og omsetningsindikator MM)
● Brukerundersøkelse Trondheim bydrift (Norfakta)
● Målestasjon luftkvalitet (Miljøenheten)
● Parkering bil og sykkel (Trondheim parkering og Miljøpakken)









Ordet sprer seg i sosiale medier





Hvem har nytte av et by-/sentrumsregnskap? 

● Administrasjon
● Politikere
● Media
● Gårdeiere
● Nasjonale og internasjonale konsepter
● Handelsstanden
● Butikkledere
● Restaurant- og kafébransjen
● Kulturinstitusjoner og arrangører



Under pandemien 
viste 

Midtbyregnskapet 
konsekvenser av 
koronatiltakene

https://midtbyen.no/media/forside/midtbyregnskap-2020-web.pdf
https://midtbyen.no/media/forside/midtbyregnskap-2020-web.pdf


nidaros.no



Bylivsundersøkelsen 
Folk i byen 
“Et øyeblikksbilde av byens byrom”. 

Hensikt: innhente kunnskap om hvordan 
byrommene våre brukes - og kunnskap 
om hvordan de kan forbedres. 

NTNU-studenter intervjuer, teller og 
observerer folk i byens mange byrom, en 
hel dag hver høst. 

Bylivsundersøkelser siden 2016. 



Bylivsundersøkelsen - 
bakgrunn

Bylivsundersøkelsen skal følge opp 
Byromsstrategien “Byrom i sentrum”. 

Visjon: Bra byrom for bruk. 
Økt kunnskap - viktig virkemiddel.  



Bylivsundersøkelsen - metode
Tellinger Observasjoner Intervjuer



Bylivsundersøkelsen 2021

Rangering basert på folk sin opplevelse av omgivelsene, 
på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er best likt.



Økt kunnskap om hva folk setter pris på / savner i et byrom 

Bakklandstorget

○ Byens best likte byrom, år etter år 
○ Mange gående og syklende
○ Folk setter mest pris på:

- Bygningene og kafeene

- Atmosfæren og folkelivet.    

Foto: Terese Samuelsen

Buranbanen

○ Byens minst likte byrom i 2021
○ Folk er plaget av støy
○ Få gående og syklende, og lite opphold
○ Det folk savner:

- Bedre tilrettelegging for lek

- Sitteplasser.    

Foto: Terese Samuelsen



Foto: Øyvind Blomstereng 2020



MedvirkningsverktøyKunnskap og innspill i form av 
bruk (tallfestet) og opplevelse 
(intervju) brukes til: 

○ Reguleringsplaner

○ Strategiske planer

○ Politiske saker

○ Utforming av gater og byrom

○ Evaluering av prosjekter

○ Medieoppslag

Foto: Øyvind Blomstereng 2020



Usikkerheter - Bylivsundersøkelsen 

- Feilregistreringer og mangelfulle data (f.eks. ved bytte mellom 
byrom/studenter). 

- Værforholdene (Færre intervjuer i 2021).  
- Arrangement påvirker antall mennesker (Boder til Stortingsvalget i 2021). 

Foto: Terese Samuelsen



Behov for ny kunnskap - Bylivsundersøkelsen 

Intervjuspørsmålene

- Hvis du skulle brukt byrommet mer, hva skulle vært 

her da? - spørsmål det første året. 

- Hva er det beste ved dette byrommet? - et viktig 

spørsmål som kom med det andre året. 

- Bor du mindre enn fem minutter gange herfra? ble 

stilt i noen få år, men så tatt ut.  

Foto: Terese Samuelsen

Foto: Mari Basberg

Regn i 2021 ga andre typer svar, som behov for tak. 

Det er ønskelig med bylivsundersøkelse flere ganger per 

år, også vinterstid. Men, opplegget er ressurskrevende. 



TAKK FOR OSS!
https://www.trondheim.kommune.no/midtbyportalen/folkibyen /

grete.hennissen@trondheim.kommune.no

mari.hage.basberg@trondheim.kommune.no 

https://www.trondheim.kommune.no/midtbyportalen/folkibyen
mailto:grete.hennissen@trondheim.kommune.no
mailto:mari.hage.basberg@trondheim.kommune.no

