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Plan for friluftsliv og grønne områder 
Landskonferanse Bad, Park, Idrett - 20.05.2019

Presenter
Presentation Notes
      





www.grønt.friluftsliv.trondheim.no

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/start


“Plan for friluftsliv og grønne områder i Trondheim 
skal være et verktøy for bevaring og videreutvikling 
av marka og de grønne områdene i kommunen i en 
situasjon preget av økt befolkningsvekst og 
fortetting.”

Plan for friluftsliv og grønne områder - vedtatt av 
Trondheim bystyre 26.10.2017

Presenter
Presentation Notes
Trondheim kommune vokser med 2800 - 3000 mennesker i året. Nye områder eller fortetting.



Bakgrunn
Oppstart av planarbeid, to ulike utgangspunkt

Rådmann

Kultur og næring Byutvikling SkoleHelse og velferdFinansOrganisasjon

Enhet for idrett og friluftsliv
Forvalter og utvikler kommunens arealer 

og anlegg innenfor idrett- og 
friluftsområdet.

Arealer for friluftsliv, nærmiljøanlegg 
og idrettsanlegg.  

Kommunalteknikk
Forvalter og utvikler kommunens parker, 

friområder og lekeplasser.



Tidlige planambisjoner
Enhet for idrett og friluftsliv:

Ambisjon: Utarbeide 
kommunedelplan for friluftsliv 
med mål om å definere og forankre 
friluftslivets arealgrunnlag. Faglig 
grunnlag for de “grønne områdene” 
ved neste rullering av 
kommuneplanens arealdel.

Kommunalteknikk:

Ambisjon: Utarbeide 
forvaltningsplan for 
grønnstruktur. Etablere 
prinsipper og regler for forvaltning 
og myndighetsutøvelse internt i 
kommunen. Veiledningsmateriell 
for eksterne. Kartlegging av 
kvaliteter og nye behov.

Presenter
Presentation Notes
Bak denne tidslinja skjuler det seg en intern planprosess, et prosjektarbeid, som vi i etterkant synes det er interessant å reflektere rundt. Et spørsmål vi stiller oss er blant annet:Hvordan kunne vi få til en så godt mottatt plan, når prosessen til tider ble opplevd som “håpløs” og lite fruktbar?Øverste pil: to hovedproblemstillinger ble i hele prosessen diskutert: 1: skal vi i større grad henvende oss utover til publikum med mål, strategier og utredningstema som er relevante for omgivelsene våre, eller skulle vi lage en forvaltningsplan som rettet søkelys på å utrede tema, utarbeide retningslinjer, veiledere og normer primært for TK?Midterste pil: Hele prosessen var preget av en svært ulik oppfatning av hvor viktig det var å legge ressurser i å forbedre kartleggingen av planens arealgrunnlag for å kunne si noe mer sikkert om status, behov og utfordringer. Svært krevende, men perspektivet på at dette var viktig vant til slutt fram.Nederste pil: MÅL: detaljerte eller overordna = overordna. Viktig at dette ble landet tidlig i planprosessen - de ga overordna føringer for planarbeidet. 



● Overordna
○ Overordna tiltak og strategier som grunnlag for framtidig forvaltning

● Stort arealfokus og kvalitetsheving av eksisterende geodatagrunnlag 
for både kartlegging av nåsituasjon, som grunnlag for analysearbeid og 
kartlegging av innsatsområder. 

● Beskriver arealtypene, nye behov i en ny tid og hvilke kvaliteter de 
grønne områdene i kommunen skal ivaretas, planlegges og utvikles 
med

Planen er en del av “det grønne områdets” faglige innspill til framtidig 
rullering av kommuneplanens arealdel. 

Hva kjennetegner planen?

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/handlingsplan?authuser=0
https://geoinnsyn3.nois.no/release/#?application=GI3Trondheim&project=Friluftsliv_og_gronnstruktur&guid=cf842039-3fc3&params=10000000&layers=1021,1040,1029,1028,1027,1025,1024,1030,1018,1016,1014,1013,1012,1010&zoom=11&lat=7033915.00&lon=569718.00
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/hoveddokument/3-gr%C3%B8nne-omr%C3%A5detyper?authuser=0
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/hoveddokument_holder/2-7-nye-behov-i-en-ny-tid?authuser=0
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/hoveddokument/4-prioriterte-kvaliteter?authuser=0


Arealer KvaliteterAnlegg

Presenter
Presentation Notes
Navnet på planen er Plan for friluftsliv og grønne områder, og den favner vidt - både arealmessig og i  innhold forøvrigPlanen er en felles plan for all grønnstruktur i Trondheim. Det er en plan som omfatter 2 til dels svært ulike forvaltningsområder hos (friluftsliv og grønt (park osv)  - både det helt overordnete knyttet til tradisjonell friluftslivsforvaltning med markaproblematikk, via nærmiljanlegg og lekeplasser og ned til parker og grønne elementer i bystrukturen. Bytrær - enkelttrær er vel kanskje den minste enheten vi opererer med.Planen er svært innholdsrik og består av mange ulike deltema, men en grovsortering av tematikken kan gjøres på denne måten:ArealdelAnleggsdelKvaliteter - feks opplevelseskvaliteterDer de 2 første er konkrete og lette å beskrive og kartfeste, mens Kvaliteter er mindre konkret, men allikevel tillagt mye vekt i planen





Planens anlegg og  arealgrunnlag

https://geoinnsyn3.nois.no/release/#?application=GI3Trondheim&project=Friluftsliv_og_gronnstruktur&guid=81d80e81-6c6e&params=10000000&layers=1024,1040,1029,1028,1027,1026,1025,1030,1021,1018,1016,1014,1013,1012,1010&zoom=11&lat=7032779.02&lon=569513.13


Marka
Arealene som ligger innenfor markagrensa. 
Variert i grad av tilrettelegging. Arealene er 
sentrale områder for utøvelse av friluftsliv og 
er gitt spesiell beskyttelse gjennom 
bestemmelser i plan- og bygningsloven.

Differensiert forvaltning:
● Nærsone
● Mellomsone
● Kjernesone





Grønne korridorer

Sammenhengende grønne områder som gir grønne forbindelser mellom viktige 
kjerneområder for rekreasjon og friluftsliv: markaområdene, Nidelvkorridoren og 
strandsonen. Nidelvkorridoren og strandsonen utgjør de grønne hovedkorridorene.

Presenter
Presentation Notes
Overordna mål for arbeidet:Grønne korridorer skal binde sammen strandsonen, Nidelvkorridoren og markaområdene�Grønne korridorer skal forsterke kontakten mellom parker, friområder, lekeplasser og de store natur- og friluftslivsområdene



Prinsipper grønne korridorer



Sentrale for:
- Ferdsel
- Opphold
- Lek / aktivitet

Men også:
- Biologisk mangfold
- fordrøyning / 

overvannshåndtering
- etc

Overordna grønne områder - Marka, grønne korridorer og 
naturområder

Presenter
Presentation Notes
Planfunksjonell tilnærming til kartlegging av de grønne korridorene: Relevant areal, uavhengig av arealformål og eierskap.



Leke- og rekreasjonsområder
Parker Badeplasser

Lekeplasser begrenset tilgjengelighet:
- Utearealer til skoler og 
barnehager
- Gravplasser
- Hundedressurområder
- Områder til dyrking
- mfl

Nærmiljøanlegg Bytrær
Gatetrær og viktige 
solitærtrær





Andre områdetyper 



Områdetype Areal (daa) Antall

Marka 185.000

Grønne korridorer 14.776

Parker 831 55

Lekeplasser 136 104

Nærmiljøanlegg 332 313

Barnehager og skoler 1197 249

Gravplasser 1178

Naturområder 3754

Badeplasser

Trondheims flateareal:
322 000 daa



Analyser - anleggsstatus nærmiljøanlegg - et kartutsnitt

Presenter
Presentation Notes
Analyser etter areal og transportmodellen. Var behov for å heve standard på gangnett. Det ble også gjort ifbm dette planarbeidet 



Analyser - dekning 200 meter gangavstand 

Presenter
Presentation Notes
Analyser etter areal- og transportmodellen



Underdekningskart (invertert)



Nærmiljøanlegg - dekning - befolkningstetthet



Mål

Variert

Sammenhengende

Nært

NokVi skal ha nok grøntarealer med god kvalitet nå og i 
framtida

De grønne områdene skal finnes nært der vi bor

De grønne områdene skal være variert med hensyn på 
tilrettelegging og opplevelseskvaliteter

Det skal være gode sammenhenger i og mellom grønnstrukturen, 
strandsonen, Nidelvkorridoren og markaområdene

Presenter
Presentation Notes
Målformuleringene ble til under vegs, og behovet for gode målformuleringer kom svært tydelig fram etter hvert som vi begynte å arbeide med handlingsdelen av planen.KLIKK gjennom de ?????Etter som vi jobbet så mye med å skaffe oss oversikt over relevante areal vokste det samtidig fram en bevissthet om hvorfor de ulike typene areal var viktige - hvilken rolle de fylte.Alle de 4 målkvelitetene er viktige, men når vi i etterkant av planvedtaket daglig jobber med planen, så ser vi vel at det er de 2 KLIKK “Nært” og “Sammenhengende” vi i praksis har mest fokus på.



Planens tiltak

Presenter
Presentation Notes
Planens tiltakTidligere planer , feks Markaplanen fra 2002 som vår nye plan skulle avløse, var også en god plan, men den var svært detaljrik på tiltak.Vi endte opp med disse tiltakene eller overskriftene som i dag fungerer som en rettesnor for vårt arbeid:Hovedsti- og løypenettet står sentraltVi introduserte begrepet markaportal eller aktivitetsportal - mer konsentrert tilrettelegging av alt der det ligger til rette for det. Nært der folk bor og gjerne for aktiviteter hele året.osv - hele tida med fokus på det vi mener er gode kvaliteter i plangrunnlaget - tilgjengelighet for folk for leke- og rekreasjonsområdene



Planens strategier og retningslinjer

- Planens områder for rekreasjon og friluftsliv skal sikres i juridiske planer, ved 
erverv og gjennom avtaler

- Sammenhenger i og mellom områder for rekreasjon og friluftsliv skal ivaretas og styrkes i 
alle utbyggingssaker og i kommunens planlegging

- Planen benyttes som grunnlag for ivaretakelse og utvikling av de grønne områdene og 
bruken av disse

- Lokalisering av nye områder og anlegg skal skje gjennom bruk av planens 
dekningskart og avstandsanbefalinger

- Utstrakt kommunikasjon med befolkningen og gode medvirkningsprosesser skal være 
viktige virkemidler for å stimulere til økt bruk og aktivitet

- God felles bruk av leke og rekreasjonsarealer skal vurderes i alle bynære områder
- I de grønne områdene skal planens kunnskapsgrunnlag om kvaliteter og nye behov 

legges til grunn for utvikling, forvaltning og drift

Presenter
Presentation Notes
Mye ord, men jeg kan tenke meg å vise 2 eksempler som kanskje tydeliggjør hvordan planen anbefaler at det skal jobbes for å nå målene.



Planens strategier og retningslinjer

Planens områder for rekreasjon og friluftsliv skal sikres i juridiske planer, ved erverv og gjennom 

avtaler

■ Planens forslag til endring av bestemmelsesområdet Marka og planens forslag til grønne korridorer 

leveres som faginnspill til neste rullering av KPA.

■ Trondheim kommune skal etter behov sikre de grønne arealformålene i KPA, ved å regulere 

områdene, ved oppkjøp av grunn eller inngåelse av langsiktige leieavtaler.

■ Ved utbygginger som krever reguleringsplan skal behovet for grønne områder for allmennheten løses 

innenfor planens område.

■ I ferdig utbygde områder, som mangler offentlige grønne områder, skal det vurderes oppkjøp og sikring 

av tomter for å etablere leke- og rekreasjonsområder for allmennheten.

■ Etablere bedre sammenhenger i og til de grønne korridorene ved å å tilrettelegge for grønnere og 

bedre kommuniserte inngangspunkt og koblinger via gang- sykkelveinettet.

Presenter
Presentation Notes
Dette var vi svært fornøyd med selv - en forankring av ambisjonene og måtene for å sikre det langsiktige arealgrunnlaget for friluftsliv i kommunen. Men her ble det også jobbet mye med å finne formuleringer som ikke ble oppfattet som for bindende for framtida i forhold til feks økonomi



Planens strategier og retningslinjer

Lokalisering av nye områder og anlegg skal skje gjennom bruk av planens dekningskart og 

avstandsanbefalinger

■ Planens målsetting om ulike avstandsanbefalinger skal ligge til grunn for utvikling og forvaltning av nye 

områder og anlegg.

=> Ingen skal skal ha mer  enn 200 m til et leke- og rekreasjonsområde fra bolig

=> Ingen skal ha mer enn 500 m til de overordnede grønne områdene eller turveier fra sin bolig

■ Aktivitetsportaler til grønne områder bør bedres og sikres, for å gi eksisterende boligområder bedre 

tilgjengelighet til eksisterende grønne områder og ved planlegging av nye grønne områder.

Presenter
Presentation Notes
Og denne var mange politikerne også sluttet seg til med entusiasme



“……..
I alle plansaker skal det dokumenteres nærhet 
til lekeplasser og nærmiljøanlegg i tillegg til 
idrettsanlegg.

Det skal også dokumenteres hvilke 
forbindelser planen vil gi til grønne korridorer, 
marka eller store naturområder.
……”

Presenter
Presentation Notes
En viktig del av det å holde planen levende og i lang tid være Trondheim kommunes plan for friluftsliv og grønne områder - ikke bare oss fagfokene - er å sørge for at relevante fagmiljø skjønner at det er her de alltid vil finne den lettest tilgjengelig og mest oppdaterte og relevante informasjonen. “ store interne aktører som jobber med saker som direkte og indirekte har og får stor betydning for muligheten til å drive friluftsliv særlig i nærområdene, er byggesakskontoret og byplankontoret..Et bra grep vi selv syns vi har gjort for kobling mellom strategier og konkret arbeid, er å ha innarbeidet planens faglige råd i kommunens eget veiledningsmateriell for plan- og byggesaksarbeid.KLIKKTeksten…., og det henvises til Plan for friluftsliv som lett tilgjengelig kilde for analysene.



Presenter
Presentation Notes
Jeg tror vi godt kan si at vi på mange måter har lyktes god med både utarbeideing, forankring og bruk av planen. Den har fått en solid posisjon i kommunens arealforvaltning, og den gir opplagt også uttelling også på budsjetteneStore tallSi noe om Klæbuprosjektene - litt plan, men kanskje enda mer fusjonsprosessen mellom 2 kommuner som skal slå seg sammen - en stor og en liten, og der noen gladsaker for friluftsivet har fått mye oppmerksomhet og penger.Opptakt til neste bilde om utfordring framover



Presenter
Presentation Notes
Utfordring:Få Plan for friluftsliv og grønne områder til fortsatt å være en strategisk viktig plan for nye Trondheim kommune etter sammenslåinga.Ny KPA - for den nye kommunen starter sannsynligvis i 2021, og før det har vi en jobb å gjøre for å utvikle dagens gode plan for dagens Trondheim kommune til å bli en like god plan for hele den nye kommunen.



Presenter
Presentation Notes
Da vil jeg avslutte med å vise det samme bildet som jeg hadde helt i starten. - dette er altså forsida til planen når en går inn via nettet.Jeg har vel sagt det mange ganger allered, men gjentar det allikevel. En overordnet plan for friluftsliv og grønne områder har vært et godt strategisk grep i Trondheim kommune som har gitt et forbedret grunnlag for offensiv, operativ jobbing både for sikring av areal for friluftliv og bygging av anlegg for friluftslivOg for de som kan tenke seg å kikke litt mer i planmaterien vår i Trondheim kommune, er det bare å gå inn via denne lenkaKLIKKTakk for meg

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/start


Spørsmål?

Marius Winge Austeen
Enhet for idrett og friluftsliv, Trondheim kommune
marius-winge.austeen@trondheim.kommune.no

mailto:marius-winge.austeen@trondheim.kommune.no
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