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FORORD 

 

Denne rapporten tar for seg parkering og parkeringspolitikk i forbindelse med oppfølging av 

Byvekstavtalen i Trondheim. I rapporten blir det sett nærmere på parkeringssituasjoner ved 

fem ulike senterområder i kommunen. De fem områdene er lokalisert ved henholdsvis 

Saupstad, Tiller handelsområde, Lade handelsområde, Sluppen og Tyholt. Formålet med 

arbeidet har for det første vært å registrere parkeringsplasser og å komme med forslag til 

hvordan endringer i parkeringssituasjonen på stedene kan bidra til økt trafikksikkerhet, 

attraktive uterom og å få flere til å reise kollektivt, med sykkel eller til fots. For det andre er 

det blitt undersøkt hvordan areal til parkering i og rundt lokale sentrum på Saupstad 

påvirker menneskers bruk og opplevelser av uterom og trafikksikkerhet. Rapporten er blitt 

skrevet i forbindelse med sommerjobb på Byplankontoret sommeren 2020. 
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1 INTRODUKSJON 

 

Gjennom den seneste Byvekstavtalen har Trondheim kommune i dag forpliktet seg til å 

utvikle en parkeringspolitikk som øker byens attraktivitet og som samtidig støtter opp under 

nullvekstmålet. Sistnevnte impliserer at all vekst i persontransport skal tas med gange, 

sykkel og kollektivtransport, fremfor med bil, i storbyområdene (Regjeringen, 2019). 

Parkeringsplasser kan ikke bare gjøre det enklere å velge bil fremfor andre, mer 

miljøvennlige fremkomstmidler. Parkering, særlig på bakkeplan, tar i tillegg opp mye areal 

og skaper ofte utrivelige og trafikkfarlige områder (Trondheim kommune, 2020). På det 

nåværende tidspunktet finnes det mange ulike parkeringsplasser rundt om i Trondheim by. 

Disse strekker seg fra mindre arealer knyttet til enkeltbygninger, til større parkeringsflater 

og parkeringshus som rommer mange kjøretøy. Mens enkelte parkeringsplasser er 

avgiftsbelagte, innehar tidsbegrensning og er reservert for bestemte bilister, er andre gratis 

og tilgjengelige for alle så lenge man selv ønsker. Parkeringsplasser er med andre ord 

mangfoldige – både fra parkeringsplass til parkeringsplass, men også et og samme areal kan 

brukes på mange forskjellige måter.  

 

Denne rapporten presenterer og diskuterer empiriske funn i forbindelse med to 

deloppgaver det er blitt jobbet med på Byplankontoret i Trondheim i sommer. For det første 

er det blitt registrert parkeringsplasser, hovedsakelig på bakkeplan, i senterområder i 

kommunen. Områdene som ble tatt for seg ligger ved Saupstad, Tiller handelsområde, Lade 

handelsområde, Sluppen og Tyholt. For det andre er det blitt gjennomført observasjoner og 

kortere intervjuer med personer i og rundt Saupstad sentrum knyttet til menneskers bruk og 

opplevelser av parkeringsarealer der. Mer spesifikk er det blitt sett nærmere på 

parkeringsplasser ved Saupstad sentrum, Tiller videregående skole (gamle Heimdal 

videregående skole) og Heimdal videregående skole. I den første deloppgaven ble 

problemstilling nummer én tatt for seg, mens problemstilling nummer to ble belyst i 

forbindelse med den andre deloppgaven:  
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1. Hvordan kan endringer i parkeringssituasjonen i områdene bidra til økt 

trafikksikkerhet, attraktive uterom og å få flere til å reise kollektivt, med sykkel eller 

til fots?     

 

2. Hvordan påvirker areal til parkering i og rundt lokale sentrum på Saupstad bruk og 

opplevelse av uterommet og trafikksikkerhet? 

 

Først i rapporten vil et kort teoretisk grunnlag omkring parkering bli presentert. Det er blitt 

lagt vekt på teori som gir et historisk tilbakeblikk på parkering og tiltak knyttet til parkering. 

Deretter vil metodene som er blitt anvendt bli fremlagt. I arbeidet med den første 

deloppgaven er hovedsakelig Trondheim kommunes parkeringsregistreringsverktøy blitt 

benyttet. I forbindelse med den andre deloppgaven er det blitt gjennomført observasjoner 

og kortere intervjuer med utgangspunkt i Sosiologisk Poliklinikk sin metodiske tilnærming til 

utforskning av byrom. Videre følger et kapittel som tar for seg de empiriske funnene og 

diskusjon knyttet til de to deloppgavene. Rapporten avsluttes med en konklusjon.       
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2 TEORI 

 

I henhold til trafikkreglene kan parkering i dag defineres som “...enhver hensetting av 

kjøretøy, selv om kjøreren ikke forlater kjøretøyet. Unntatt er kortest mulig stans for av- 

eller påstigning eller av- eller pålessing” (Trafikkregler, 1986, § 1). Parkering kan forekomme 

på mange ulike steder. Det kan skje på grusplassen utenfor den enkeltes bolig, på asfalten 

ved siden av lokalbutikken, eller i parkeringshuset ved et kjøpesenter. Mens parkeringen 

enkelte ganger er gratis, vil man andre ganger måtte betale for tiden man står der. Av og til 

er det knyttet tidsbegrensninger til områder, mens man på andre arealer kan stå så lenge 

man selv ønsker. Ytterliggere andre steder kan parkeringen være reservert for bestemte 

trafikanter eller formål. Parkeringsplasser er med andre ord mangfoldige. Dette gjelder både 

fra parkeringsplass til parkeringsplass, men også et og samme areal kan bli anvendt på 

forskjellige måter til ulike tider. I det følgende vil det blir gitt et kort teoretisk grunnlag som 

omhandler et historisk tilbakeblikk på parkering, samt tiltak knyttet til parkering.  

 

2.1 Et historisk tilbakeblikk på parkering 

Bilens historie startet på mange måter på 1700-tallet. Selv om drømmen om å lage et 

selvgående kjøretøy kan spores helt tilbake til oldtiden, var det først for om lag 250 år siden 

at den første dampdrevne vognen ble laget. Siden den gang har utviklingen både når det 

kommer til det enkelte kjøretøys oppbygning og funksjonen bilen i dag har fått i samfunnet, 

endret seg ganske markant 

(Bekkevold, 2018). Fra tiden 

etter andre verdenskrig har 

bilismen satt et kraftig preg på 

måten mennesker lever på i vår 

del av verden. Særlig fra og med 

1960-årene, da privatbilen for 

alvor nådde det norske 

massemarkedet, har bilen fått 

stor betydning for livsformen og Figur 1: Antall registrerte personbiler i Norge fra 1950 til 2015. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå [SSB] (2020). 
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livsmiljøet her til lands. Privatbilkjøring 

er i dag blitt alminnelig utbredt, og 

hovedvekten av all transport foregår nå 

ved bruk av bil (Solvoll, 2015).  

 

Det at bilen har spilt en stadig mer 

vesentlig rolle i samfunnet har hatt både 

sine positive og negative sider (Solvoll, 

2015). På den ene siden har utbredelsen 

av personbilen lagt til rette for en 

tidligere ukjent grad av frihet og 

mobilitet. Mens man før i tiden gjerne bodde nært arbeidsstedet, ble det eksempelvis i 

løpet av 1900-tallet mulig å bo et stykke unna ved hjelp av å foreta lengre, daglige reiser. 

Bilturer i fritiden ble også etter hvert mer utbredt, i form av at man ved hjelp av bil fikk 

mulighet til å utforske og oppdage tidligere nokså utilgjengelige steder. Også for dem som 

ellers ikke hadde kommet seg like enkelt fra sted til sted, slik som eldre og personer med 

funksjonsnedsettelser, kom bilen til å fungere som et viktig hjelpemiddel i hverdagen 

(Solvoll, 2015). 

 

Samtidig som bilen for mange har gjort hverdagen enklere og mer fleksibel, har likevel 

privatbilismen også ført med seg en rekke nye problemer – ikke minst knyttet til 

forurensning, ulykker og støy. Den 

nye bilhverdagen har også krevd mye 

areal. Dette gjelder både i form av 

veiutbygging, der man ved hjelp av 

bil forflytter seg fra område til 

område, men også når bilen ikke er i 

bruk er det nødvendig å inneha 

steder hvor den kan oppbevares 

(Solvoll, 2015). Nettopp her er det 

parkering og parkeringspolitikken 

kommer inn.  

Figur 2: Bilferie i Norge på 1920-tallet i Nord-Trøndelag. Foto: 
Andreas Moe. Kilde: Trondheim Byarkiv (2010). 

Figur 3: Kø på E6 ved Heimdal i Trondheim. Foto: Knut Opeide, Statens 
vegvesen. Kilde: Miljøpakken (2015). 
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Selv om parkeringsplasser, særlig på bakkeplan, kan gjøre det enklere å være bilist, er ikke 

tilstedeværelse av parkering udelt gunstig for samfunnet. Som nevnt tar parkeringsplasser 

for det første gjerne opp mye areal som ofte kunne fått en bedre utnyttelse. For det andre 

bidrar de som en følge av dette tidvis til byspredning og lav tomteutnyttelse – noe som igjen 

kan gjøre det vanskeligere å bevege seg til fots, med sykkel og med kollektivtransport. I 

tillegg skaper parkeringsplasser for det tredje ofte trafikkfarlige og utrivelige områder. Med 

tanke på at man gjerne ønsker å minske bilbruken her til lands, kan tilgangen på parkering 

være et av flere områder man kan gjøre tiltak knyttet til for å begrense dette (Trondheim 

kommune, 2020). Ettersom alle bilturer starter 

og slutter ved en parkeringsplass, kan 

parkeringstilbudet ha forholdsvis stor 

innvirkning på menneskers valg av 

transportmiddel (Transportøkonomisk Institutt 

[TØI], 2016). Flere tidligere studier viser at det er 

en klar sammenheng mellom tilgang til 

parkering og bilbruk (Urbanet Analyse, 2015).   

2.2 Tiltak knyttet til parkering   

Forenklet sett kan parkeringstiltak kategoriseres etter to typer lovverk. Når det gjelder 

anleggelse av nye parkeringsplasser er det hovedsakelig plan- og bygningsloven som vil være 

innvirkende. Gjennom denne kan man regulere både hvor mange plasser som skal etableres, 

hvordan de skal utformes og lokaliseres, samt hvordan eierskapet skal være. Når det 

kommer til styring av hvordan allerede eksisterende gategrunnsplasser skal brukes og 

reguleres, kan derimot vegtrafikkloven anvendes. Blant annet vil man her kunne kontrollere 

om parkeringsplasser skal ha avgift, tidsbegrensning eller være reservert til bestemte typer 

biler eller formål (TØI, 2016).     

 

Blant de mer overordnede virkemidlende kommunen har når det kommer til regulering av 

parkeringsplasser, finner man eksempelvis at kommunen gjennom kommuneplanen kan 

fastsette parkeringsnormer som bestemmelser i kommuneplanens arealdel (plan- og 

bygningsloven, 2008, § 11-9). Figur 5, sett i sammenheng med figur 6 og figur 7, viser 

Figur 4: Anbefalte mål for parkeringsplasser. Kilde: 
Infogram (u.å.); SINTEF (2015). 
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gjeldende parkeringsnormer for 

Trondheim når det kommer til krav til 

antall parkeringsplasser for biler og 

sykler i ulike deler av kommunen. Som 

det fremkommer av figurene har man 

for enkelte arealkategorier satt 

minimumskrav til antall 

bilparkeringsplasser, mens man for 

andre arealkategorier har satt 

maksimumskrav til antall 

bilparkeringsplasser. For sykler gjelder 

kun minimumskrav. Kravene til de ulike 

arealkategoriene varierer fra sone til 

sone. I kommuneplanens arealdel er 

det ellers påpekt at minimum 5% av 

parkeringsplassene, uavhengig av 

område, skal avsettes til mennesker 

med nedsatt bevegelsesevne. Videre er 

det ved visse typer næringsetablering satt et maksimumstak på overflateparkering, bestemt 

at det for ansatte ved offentlige anlegg for tjenesteyting som hovedregel ikke skal anlegges 

ansattparkering, samt fastsatt at det skal tilrettelegges for ladestasjoner for elbiler ved 

prosjekter som omfatter over 30 boliger eller over 2000 m2 BRA for forretning eller kontor 

(Trondheim kommune, 2014a, §14.1 - §14.6, s. 11-13). Ifølge kommunen ligger hensyn til 

reduksjon i CO2-utslipp og energiforbruk, reduksjon av støy, luftforurensning og trafikkfare, i 

tillegg til bedre tilgjengelighet for miljøvennlig transport, til grunn for den någjeldene 

parkeringspolitikken (Trondheim kommune, 2014b, s. 6).   

 

Per dags dato er parkeringsnormene for sentrumsområdene i omegnskommunene og for 

Trondheim ulike (Regjeringen, 2019). Gjennom den nyeste Byvekstavtalen er man dog blitt 

enige om at en samordnet parkeringspolitikk for kommunene som har underskrevet avtalen 

skal utarbeides. Foruten Trondheim, er kommunene som er med i avtalen Stjørdal, Melhus 

og Malvik. Den samordnede parkeringspolitikken skal bidra til å støtte opp under 

Figur 5: Soner for parkering. Kilde: Trondheim kommune (2014, s. 
13). 
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nullvekstmålet – noe som impliserer at veksten i persontransporten skal tas med gange, 

sykkel og kollektivtransport, fremfor med bil, i storbyområdene. I tillegg er et sentralt formål 

at avtalen skal føre til mer attraktive by- og tettstedssentre, samt en mer effektiv arealbruk 

(Regjeringen, 2019).  

 

 

Figur 7: Krav til antall parkeringsplasser for sykkel i henhold til KPA. Kilde: Trondheim kommune (2014, s. 12). 

 

Overordnet er det på mange måter en mer restriktiv parkeringsnorm som ønskes innført i 

fremtiden når det kommer til bilparkering i Trondheim (Paulsen, 2020). Blant annet ønsker 

man at minimumskrav skal begrenses til samfunnsnødvendig, prioritert parkering. 

Maksimumskrav for bolig ønsker man på sin side å sette til dagens minimumskrav, mens 

maksimumskrav for handel og kontor skjerpes. Ellers kan det nevnes at man ønsker relativt 

flere bilpasser for bevegelseshemmede. Når det gjelder sykkelparkering ønsker man at 

minimumskravet til denne typen parkering økes, og at normen for sykkelparkering generelt 

styrkes – for eksempel i form av at krav om fasiliteter for sykkelbruk og lokalisering av 

sykkelparkering nær inngangspartier tas inn i bestemmelser. I forbindelse med strategien for 

Figur 6: Krav til antall parkeringsplasser for bil i henhold til KPA. Kilde: Trondheim kommune (2014, s. 12). 
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revisjon av parkeringsnormene viser oversikten nedenfor hvilken bilparkering som 

henholdsvis ansees mest og minst prioritert av Trondheim kommune på det nåværende 

tidspunkt (Paulsen, 2020). 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Når bilister og andre kjøretøy skal parkere, er det trafikkskiltene i det aktuelle området som 

må følges. Med andre ord er det først og fremst denne skiltingen som i praksis regulerer 

hvordan den enkelte trafikant parkerer fra sted til sted. Nedenfor vises et utvalg trafikkskilt 

som det ofte eller tidvis ble møtt på i arbeidet med denne rapporten. Skiltene illustrerer 

mangfoldet av parkeringsplasser som finnes, og at Trondheim har iverksatt mange ulike 

restriksjoner når det kommer til byens parkeringsarealer. I hovedsak er det likevel ulikhet 

knyttet til hvem som kan parkere på plassene, hvor lang tid man kan stå der, og om man må 

betale eller ikke som er blitt observert.           

Bestemte bilister 

 

Tidsbegrensing 

 

 

Mest prioritert bilparkering 
 

1. Parkering for bevegelseshemmede 

2. Parkering for besøkende (i rimelig grad) 

3. Parkering for ansatte som ikke kan benytte 

kollektivtrafikk til arbeidsstedet 

4. Parkering for servicelevering 

5. Parkering for varelevering 

 

Minst prioritert bilparkering 
 

1. Uønsket og uregulert parkering på offentlige 

plasser og gater 

2. Arbeidsplassparkering til dem som kan gå, sykle 

eller bruke kollektivtransport 

3. Parkering ved butikker og andre virksomheter     

4. Flere parkeringsplasser for bolig enn det som er 

etterspurt  
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Avgift 

For å gjøre det enklere å gå, sykle og ta kollektivtransport, fremfor å kjøre bil, samt skape 

mer attraktive steder, finnes det en rekke tiltak som kan iverksettes. Noen av disse tiltakene 

kan rettes mot parkering direkte, men også flere andre virkemidler kan benyttes (Urbanet 

Analyse, 2015). I grove trekk kan det differensieres mellom dem som er rettet mot å gjøre 

det mindre attraktivt å velge bil, og dem som er rettet mot å gjøre det mer attraktivt å 

bevege seg til fots, med sykkel og med kollektivtransport. Virkemidlene vil likevel ofte henge 

sammen når det kommer til hvilken effekt de kan ha på den samlede 

transportmiddelbruken. For eksempel vil fjerning av parkeringsplasser på den ene siden 

kunne gjøre det mer tungvindt å kjøre bil, da det er færre plasser hvor man kan sette bilen 

fra seg. Dersom det deretter etableres bebyggelse på det tidligere parkeringsarealet kan 

dette på sin side igjen bidra til å danne grunnlaget for et bedre gang-, sykkel- eller 

kollektivtilbud gjennom en tettere bystruktur. I tabell 1 listes det opp en oversikt over en del 

aktuelle tiltak som kommunen kan anvende når det kommer til parkering, samt hvilken 

effekt disse tiltakene vil kunne få. Mens enkelte tiltak kan være mer hensiktsmessige å 

benytte i enkelte sammenhenger, kan andre tiltak være mer hensiktsmessige å benytte i 

andre sammenhenger (TØI, 2016).     

 

Tabell 1: Parkeringstiltak og tilhørende effekter. Kilde: TØI (2016, s. lll-V); KS (2018). 

TILTAK EFFEKT 

1. Minimumsnormer 

Krav om at et visst antall parkeringsplasser 
opprettes 

- Leteparkering og etterspørsel etter gateparkering kan reduseres 
- Utbyggingskostnader kan økes og parkeringstilbud privatiseres 
- Kan føre til overetablering av parkering 
- Kan stimulere til bruk av bil 

2. Maksimumsnormer  

Det settes et tak på hvor mange 
parkeringsplasser som tillates 

- Kan redusere bilbruken 
- Utbyggingskostnader kan reduseres 
- Etterspørselen etter parkering i parkeringshus eller langs gater kan øke 

3. Fastnormer - Gir mindre spillerom til utbyggere og saksbehandlere i kommunen 
- Sikrer at det ønskede antallet parkeringsplasser etableres 

Figur 8: Parkering for bestemte bilister, med tidsbegrensning og med avgift. 
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Normer som ikke gir rom for skjønn eller 
revurdering av parkeringsplasser 

4. Ingen normer 

Ingen normer opprettes, slik at kommunen 
og utbygger i hvert enkelt tilfelle vurderer 
parkeringsbehovet 

- Kan både øke og redusere bruken av bil 
- Kan føre til at det i større grad etableres parkering i fellesanlegg 
- Parkeringsdekningen blir i større grad overlatt til markedet  

5. Frikjøp 

Utbygger fritas fra å anlegge 
parkeringsplasser i samsvar med vedtatt 
norm mot betaling 

- Overetablering av parkeringsplasser kan hindres 
- Mer parkering kan komme under kommunal styring 
- Kan bidra til at felles parkeringsanlegg finansieres og at parkeringskostnader 
synliggjøres 

6. Sambruk 

Tilbud om parkering for ulike formål 
vurderes samlet 

- Utbyggingskostnader kan reduseres 
- Bilbruk kan reduseres 
- Antall parkeringsplasser kan reduseres, samtidig som plassene utnyttes 
bedre 
- Annen arealbruk kan fremmes som en følge av flere bilfrie gater og færre 
avkjørsler til flere mindre anlegg 

7. Pendlerparkering 

Parkering ved stasjon eller holdeplass som 
legger til rette for videre reise med 
kollektivtrafikk 

- Transportarbeidet med bil kan reduseres 
- Hovedveisystemet kan avlastes 
- Antallet lenge bilturer kan begrenses 
- Parkeringsetterspørselen i sentrumsområder kan reduseres 
- Kollektivtilbudets passasjergrunnlag kan økes 

8. Parkering under bakken 

Parkering for å hindre arealbeslag 

- Kan fremme en mer effektiv arealbruk 
- Vanligvis økte utbyggingskostnader – kan hindre overetablering av parkering 
- Kan gi bedre trafikksikkerhet 

9. Lokalisering av parkering i 
avstand fra besøksmål  

Parkering etableres med en gitt avstand fra 
områder eller virksomheter 

- Redusere bilbruken og bilholdet da bilen blir mindre tilgjengelig 
- Parkeringen kan kobles direkte til det overordnede veinettet 
- Etterspørselen etter parkering kan reduseres 
- Kan gi bilfrie områder 

10. Parkeringsavgift 

Avgiftsbelegging av enkeltplasser eller 
større områder 

- Kan begrense bilbruken   
- Flere kan få tilgang til parkeringsplassene  
- Kan føre til både økt og redusert fremmedparkering langs gater 
- Letetrafikk kan reduseres  
- Mer handel på grunn av økt sirkulasjon 
- Kan gi bedre fleksibilitet og forutsigbarhet for bilførere 
- Trafikken kan spes utover døgnet 
- Inntekter 

11. Nullutslippsbiler fritas for 
parkeringsavgifter 

Nullutslippsbiler parkerer gratis  

- Kan gi bedre lokalmiljø og luftkvalitet 
- Kan undergrave bestemmelser knyttet til sirkulasjon på plasser  
- Reduksjon i parkeringsinntekter  

12. Tidsbegrensning 

Varighet på parkering reguleres 

- Større grad av sirkulasjon på plassene 
- Arbeidsreiseparkering kan reduseres 
- Områder kan gjøres tilgjengelig for kortidsbesøk – og med det flere bilbesøk 
- Kan hindre fremmedparkering 

13. Endring i antall plasser 

Fjerning eller flytting av eksisterende 
parkeringsplasser 

- Kan gi mindre bilbruk 
- Parkeringsarealer kan brukes på andre måter 
- Fremme gåing, sykling og kollektivtransport 
- Kan gi bedre fremkommelighet og redusere fremmedparkering 
- Kan styrke miljøet lokalt 

14. Boligsoneparkering 

Beboere unntas restriksjoner i området 

- Gir ofte bedre miljø- og parkeringsforhold for bosatte 
- Kan redusere letekjøring og beboerparkering på gate 
- Kan gi økt bilbruk blant beboere pga sikkerhet i å finne parkering ved retur 

15. Reservering av parkering til 
bestemte formål 

Parkering reserveres for bestemte 
motorvogntyper, grupper eller personer  

- Færre parkeringsplasser tilgjengelig for allmenn bruk kan gi mindre bilbruk 
- Kan stimulere til lavere bilhold, mer sambruk og bruk av miljøvennlige biler 
- Parkeringsmulighetene for prioriterte kategorier og formål styrkes  
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Urbanet Analyse (2015) har gjennomført en omfattende verdsettingsundersøkelse der man 

så på hvilken effekt ulike parkeringsregulerende tiltak har på bilbruk. I denne undersøkelsen 

kom blant annet følgende forhold frem: 

- Det er en nær sammenheng mellom tilgang til parkeringsplass på arbeidet og 

arbeidstageres valg av transportmiddel til jobb. 

Figur 9: Sammenheng mellom transportmiddelvalg og tilgang til parkering ved arbeidssted (Urbanet Analyse, 2015, s. ll).  

- Det er ofte bedre parkeringstilgjengelighet ved handelssentre og arbeidssteder enn ved 

private reiser til sentrumsområder. 

- Dersom man ikke kunne reist med bil, er kollektivtransport et alternativ for mange – 

særlig når det kommer til arbeidsreiser og sentrumsreiser. Det samme er ikke tilfelle i 

tilsvarende grad på reiser til handelssentre.  

Figur 10: Valg av alternativt transportmiddel, dersom man ikke fikk bruke bil på reisen (Urbanet Analyse, 2015, s. lll). 

- Gangtid og letetid etter parkeringsplass er mye mer belastende enn reisetid. 
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- Man ønsker heller å parkere innendørs i parkeringshus enn utendørs på 

parkeringsplasser. Minst ønsker man å parkere på gateparkeringsplasser.   

- På arbeidsreiser og handelssenterreiser har en økning i parkeringsavgift større 

avvisningseffekt enn på sentrumsreiser. 

 

Figur 11: Verdsetting av letetid og gangtid fra parkeringsplass, sammenlignet verdsetting av reisetid (venstre). Verdsetting 
av parkeringstyper (høyre) (Urbanet Analyse, 2015, s. IV).  

- Ulempen ved gangtid er høyere på handlesenterreiser og sentrumsreiser enn på 

arbeidsreiser. 

- Økt kjøretid og parkeringsrestriksjoner knyttet til bil har større effekt på arbeidsreiser, 

sammenlignet med handelssenter- og sentrumsreiser når det kommer til overgang til 

kollektivtransport fra biltransport. 

Figur 12: Beregnet sannsynlighet for å velge bil fremfor kollektivtransport ved ulike situasjoner (blant de som ville reist 
med kollektivtransport alternativt) (Urbanet Analyse, 2015, s. VI) 
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3 METODE 

 

Ettersom det i forbindelse med denne rapporten er blitt jobbet med to forskjellig 

deloppgaver, er det også blitt anvendt to ulike metoder. Disse vil bli gjennomgått i det 

følgende.  

3.1 Registrering av parkeringsplasser 

I forbindelse med registreringen av parkeringsplasser i sentrale deler av byen, er Trondheim 

kommunes verktøy for registrering av parkeringsplasser blitt benyttet. Arbeidet med 

registreringen foregikk hovedsakelig i to etapper. Først startet jeg med å ta utgangspunkt i 

flyfoto fra de aktuelle områdene. På denne måten kunne jeg lete frem og tegne opp det 

omtrentlige antallet parkeringsplasser på de ulike stedene. I tillegg til å anvende flyfoto som 

lå inne i selve registreringsverktøyet, ble også nettsidene til Google Earth og Norge i bilder 

tatt i bruk. Førstnevnte gjorde at jeg fikk et innblikk i områdene i 3D, samt kunne bevege 

meg nede på bakkeplan ved hjelp av funksjonen Street View. Dette gjorde at enkelte 

detaljer ble mer synlige. Samtidig var det ikke alltid at flyfotoene som lå inne i hverken 

kommunens registreringsverktøy eller Google Earth var like tydelige – spesielt når det kom 

til oppmerkning av parkeringsplasser. Dette kunne ha sammenheng med sol- og 

skyggeforhold, men som oftest skyltes det at fotoene var tatt på et tidspunkt der tidligere 

markeringer var blitt visket ut en del. Ved hjelp av Norge i bilder kunne jeg derimot finne 

frem flyfoto fra lengre tilbake i tid. Av og til var markeringene her tydeligere – noe som 

følgelig gjorde parkeringsplassene enklere å registrere.     

 

Etter at den første registreringen var 

foretatt ved hjelp av flyfoto, gikk jeg ut i 

felten og observerte om 

parkeringsplassene i virkeligheten faktisk 

stemte overens med slik de var blitt 

tegnet opp på kontoret. Med meg i felten 

hadde jeg en utprintet versjon av 

flyfotoene med tilhørende registreringer i 

Figur 13: Feltnotater. 
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en passelig målestokk. Disse arkene ble benyttet til å notere på. Mange ganger var de 

opprinnelige registreringene korrekte. Ofte måtte likevel mindre justeringer på plassene 

foretas. Vanligvis handlet dette om en liten endring i antallet plasser, at jeg ikke hadde 

fanget opp at plassene var reservert for bestemte formål slik som funksjonshemmede eller 

elbiler, samt andre detaljer som ikke var fullt så enkle å øye på med begrenset oppløsning. I 

tilfeller der det var vanskelig å observere hvilket bruksområde parkeringsplasser hadde også 

i felten, gikk jeg noen ganger innom tilhørende bedrifter for å høre hvordan plassene faktisk 

ble anvendt. Når det gjelder parkeringsplasser inne i parkeringshus, fikk jeg enkelte data på 

dette etter å ha tatt kontakt med Trondheim Parkering AS. Der jeg ikke hadde tall på 

parkeringsplassene, gikk jeg selv inn i parkeringshusene for å telle.  

 

Parkeringsregistreringsverktøyet fungerte stort sett veldig fint, og overordet opplevde jeg 

hjelpemidlet som oversiktlig og enkelt å bruke. Med bakgrunn i erfaringen min fra i sommer, 

har jeg likevel i tabell 2 listet opp noen forslag til forbedringer i registreringsverktøyet. Av 

tabellen kommer det også frem hvordan jeg har tenkt 

omkring registreringen av enkelte plasser. 

 

Underveis i arbeidet med denne sommerjobben har 

det dukket opp en del spørsmål i forbindelse med 

parkeringsplasser. Selv om spørsmålene i praksis 

gjerne har vært knyttet til de enkelte 

parkeringsplassene jeg har møtt på i felten der og da, 

er det likevel et overordnet og grunnleggende 

spørsmål som jeg ofte har stilt meg: Hva er egentlig 

en parkeringsplass? I enkelte tilfeller har det vært 

ganske enkelt å få øye på hva som utgjør plasser for 

parkering. I andre tilfeller har det vært vanskeligere å 

bestemme. Videre har selve hensikten med plassene 

til tider vært utfordrende å avgjøre. I det følgende 

vises en del foto fra arbeidet med registreringen som 

eksemplifiserer situasjoner jeg har møtt på.  
Figur 14: Utklipp fra registreringsverktøyet. 
Kilde: Trondheim kommune (u.å.). 
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PÅPEKNINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER 

Tidsbegrensning For øyeblikket ligger det ikke inne en funksjon hvor man kan registrere om plassene har 
tidsbegrensning eller ikke. Denne kunne muligens vært opprettet. 

Blank funksjon På det nåværende tidspunktet er det kun noen av kategoriene som har et ”blankt” valg. 
Andre har ”vet ikke”, mens noen mangler begge disse alternativene. Det gjør at den aktuelle 
parkeringsplassen må slettes og opprettes på nytt dersom man ombestemmer seg og likevel 
ønsker å la en funksjon som ikke har dette alternativet stå blank.  

”Øvre offentlige 
virksomheter” 

Et av formålene man kan velge er ”øvre offentlige virksomheter”. Dette formålet hadde 
muligens vært tydeligere ved heller å kalle det ”øvrige offentlige (evt. off.) virksomheter”. 

Kategorisering av 
flere ulike formål 
samtidig 

Flere ganger kom jeg over områder der flere ulike formål kunne vært aktuelle å anvende på 
den enkelte parkeringsplassen. Stort sett kategoriserte jeg da ut fra hovedformålet, eller 
benyttet ”annet”-alternativet. Et forlag kunne ha vært at det var mulig å velge flere ulike 
formål. Eventuelt at man valgte et hovedformål og tilleggsformål. 

Registrering av 
reserverte plasser 

Da jeg skulle registrere plasser som var reservert for bestemte trafikanter, slik som HC-, EL-, 
og MC-plasser, var jeg først litt i tvil om disse plassene både skulle registreres under ”antall 
små passer” (eventuelt under ”antall store plasser”), og samtidig under de reserverte 
kategoriene, eller om det var tilstrekkelig å registrere dem på en av plassene. Jeg endte opp 
med å registrere parkeringsplassene på begge steder.  

Jeg har stort sett unngått å registrere MC-plasser. Denne typen plasser er nok også spesielt 
problematisk å registrere på begge stedene på grunn av trafikantgruppen plassene er tiltenkt 
og størrelsen på parkeringsplassene som er mindre enn en vanlig parkeringsplass for bil.  

HC-plasser er for øvrig alltid blitt registret som ”antall store plasser” (i tillegg til ”plasser res. 
HC). 

Tak på 
parkeringshus 

Jeg var litt i tvil om taket på parkeringshus ble regnet som en del av parkeringshuset i tilfeller 
der man kunne parkere på toppen av disse og de samtidig lå på terrengnivå. Jeg har 
kategorisert parkering på parkeringshustak som ”parkeringshus”, men har tegnet opp 
nøyaktig hvor plassene ligger disse stedene. For plasser inne i parkeringshus som ikke var 
synlige på flyfoto, er det blitt opprettet en linje ved inngangen til parkeringshusene, der 
plassene er fylt inn og registrert.    

Parkeringsplasser 
som ikke alltid 
brukes som 
parkeringsplasser 

Et siste dilemma å strekke frem var knyttet til plasser som ikke alltid ble brukt til parkering. 
Enkelte ganger ble plassene brukt til parkering, mens de andre ganger for eksempel ble brukt 
til oppbevaring av salgsvarer til butikker, reklameskilt og vareleveringsplass for virksomheter. 
I hvert enkelt tilfelle har jeg vurdert om plassene da skal kunne kategoriseres som parkering, 
men stort sett har jeg latt være å registrere disse plassene som parkeringsplasser.    

 Tabell 2: Påpekninger og forslag til forbedringer i forbindelse med parkeringsregistreringsverktøyet. 

 

EKSEMPLER PÅ UTFORDRENDE SITUASJONER 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser et utsnitt av skolegården til Tiller 

videregående skole. Som det fremkommer av 

flyfotoet, var det en god del biler som var 

parkert inne i skolegården på tidspunktet da 

bildet ble tatt. Ved nærmere befaring, var det 

derimot skiltet at man ikke fikk lov til å parkere 

der. Endringen i skiltingen hadde skjedd nylig. 

Med andre ord er det ikke alltid sikkert at det 

man observerer på flyfoto stemmer overens 

med virkeligheten – og at det derfor kan være 

lurt å gå ut for å dobbeltsjekke. 
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Figuren viser et utsnitt av MC-parkeringen ved 

Heimdal videregående skole. Vanligvis brukes 

denne plassen til det den hovedsakelig er 

tiltenkt – nemlig parkering av MC-kjøretøy. På 

dager med mange biler i området, slik som ved 

arrangementer, brukes den derimot også til 

bilparkering. 

 

Figuren viser et utsnitt av parkeringsplassen 

utenfor Tiller Torget ved City Syd. Til venstre på 

parkeringsplassen kan man se hvordan 

Plantasjen har plassert ut salgsvarer på det som 

egentlig er merket opp som parkeringsplasser. 

Parkeringsplassene brukes som oppstillingsplass 

for varer til bedriften på sommerhalvåret, men 

på vinterhalvåret brukes de til parkering. 

Figuren viser et utsnitt utenfor City Syd. På den 

siste lange parkeringsraden lengst mot høyre 

plasseres det hver dag ut en del skilt ved 

butikkenes åpningstid. Skiltene tilhører 

butikkene i bygningen på bildet og står ute så 

lenge virksomhetene er åpne. Skiltene fungerer 

både som reklame og lager plass til varelevering, 

da det hindrer andre fra å parkere der. Ettersom 

bygningen ikke har plass til varelevering på 

baksiden, må dette skje på fremsiden.  

 

Figuren viser et utsnitt av areal utenfor Tesla 

ved Lade. Det er tegnet opp parkeringsplasser 

på flesteparten av stedene der bilene på bildet 

står. Plassene brukes imidlertid vekselvis både 

som oppstillingsareal for Tesla-biler og som 

parkeringsplass for ansatte og kunder.  
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Figuren viser grusplassen ved siden av Lade 

Idrettsanlegg. Plassen er i dag skiltet som en 

parkeringsplass der man kan stå i inntil fire 

timer. I og med at plassene ikke er 

oppmerkede, er det noe vanskelig å anslå 

akkurat hvor mange biler som får plass til å 

parkere her. Deler av området var i tillegg 

avstengt på registreringstidspunktet som en 

følge av byggeaktivitet. 

Figuren viser parkeringsarealer på Sluppen. På 

parkeringsarealet lengst mot vestre var det 

noe utfordrende å bestemme hva som var 

hovedformålet med plassene. Området var 

nemlig skiltet som parkeringsplass for både 

kunder og ansatte til tre ulike bedrifter. For 

øvrig kan det nevnes at et par 

parkeringsplasser ved bygningen til høyre både 

var merket som HC- og MC-plasser. 

Figuren viser parkering som ligger mellom ulike 

bilvirksomheter på Sluppen. Mens bygningen 

til venstre huser et leiebilfirma, en bilbutikk og 

et verksted, er det enda et bilverksted som 

holder til i bygningen til høyre. En god del av 

arealet mellom bygningene blir vekselvis bruk 

som oppbevaringsareal for biler som skal leies 

ut eller repareres, og som parkering til kunder 

og ansatte. Selv om en del plasser er oppmalt, 

kan man også parkere på uoppmerkede 

steder. 

Figuren viser parkering omkring Trondheim 

trafikkstasjon på Sluppen. Rundt bygningen er 

det mange ulike parkeringsplasser – deriblant 

et område som er reservert for kjøreskolebiler. 

Spørsmålet er om dette oppstillingsarealet 

burde registreres som parkeringsplasser eller 

ikke. Kjøreskolebilene står der muligens fast, 

eller blir parkert andre steder i Trondheim til 

vanlig. 
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4.2 Bruk og opplevelser av parkeringsareal i og rundt Saupstad sentrum 

Når det kommer til deloppgaven som omhandlet menneskers bruk og opplevelser av parkeringsareal 

i og rundt lokale sentrum på Saupstad, ble det gjennomført observasjoner og kortere intervjuer med 

personer som befant seg på de ulike studiestedene. Det ble det tatt utgangspunkt i Sosiologisk 

Poliklinikk sin metodiske tilnærming til utforsking av byrom (Skaar, et al. 2016). Både observasjonene 

og de kortere intervjuene fant sted på samme dager, i perioden mellom 23. juni og 2. juli 2020. Når 

det gjelder observasjonene ble det registrert hvor mange personer som henholdsvis gikk, syklet, satt, 

stod og lekte. Hvor i områdene de forskjellige aktivitetene foregikk ble også nedtegnet ved hjelp av 

medbrakte flyfoto. Det ble gjennomført observasjoner én gang hver time, der det ble observert i 10 

minutter hver gang. Til sammen ble en hel dag dekket fra klokken 08:00 om morgenen til klokken 

20:00 om kvelden. For enkelhetsskyld blir resultatene presentert etter følgende fire tidsintervaller; 

morgen (08:00-11:00), formiddag (11:00-14:00), ettermiddag (14:00-17:00) og kveld (17:00-20:00). I 

kapitlet som tar for seg empirisk funn og diskusjon, vil én typisk observasjon fra de forskjellige 

tidsintervallene bli illustrert grafisk.   

Tabell 3: Observasjoner ved Saupstad senterområde. Kilde: Yr (2020). 

Saupstad senterområde 

Tidspunkt Dato Grader                        Vær                          Vind 

08:00 Torsdag 2. juli 2020     11                                                      1↖ 

09:00 Tirsdag 23. juni 2020     17                                                        3↓ 

10:00 Tirsdag 23. juni 2020     18                                                        3↙ 

11:00 Tirsdag 23. juni 2020     18                                                        3↘ 

12:00 Tirsdag 23. juni 2020     19                                                        3↓ 

Figuren viser parkeringshuset ved Trondheim 

Innovation Center på Tyholt. Jeg var noe i tvil 

om parkeringsareal på toppen av parkeringshus 

som dette skulle regnes som en del av 

parkeringshuset eller ikke, ettersom deler av 

det ligger på samme nivå som terrenget rundt.   

Figur 15: Flyfoto fra studieområder. Kilde: Trondheim kommune (2019). 
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13:00 Tirsdag 23. juni 2020     22                                                        3↓ 

14:00 Tirsdag 23. juni 2020     23                                                        3↓ 

15:00 Tirsdag 23. juni 2020     25                                                         4↘  

16:00 Fredag 26. juni 2020     27                                                          3↘ 

17:00 Fredag 26. juni 2020     27                                                          5↘ 

18:00 Fredag 26. juni 2020     26                                                          5↘ 

19:00 Fredag 26. juni 2020     26                                                          5↘ 

20:00 Fredag 26. juni 2020     26                                                          4↘    

 
Tabell 4: Observasjoner ved Tiller videregående skole (gamle Heimdal videregående skole). Kilde: Yr (2020). 

Tiller videregående skole (gamle Heimdal videregående skole) 

Tidspunkt Dato Grader                        Vær                         Vind 

08:00 Torsdag 2. juli 2020     11                                                    1↖ 

09:00 Torsdag 2. juli 2020     11                                                     1↖ 

10:00 Torsdag 2. juli 2020     11                                                     2↘    

11:00 Torsdag 25. juni 2020     19                               

12:00 Torsdag 25. juni 2020     18                               

13:00 Torsdag 25. juni 2020     21                               

14:00 Torsdag 25. juni 2020     22                               

15:00 Torsdag 25. juni 2020     22                               

16:00 Torsdag 25. juni 2020     22                               

17:00 Onsdag 1. juli 2020     12                                                       5↘ 

18:00 Onsdag 1. juli 2020     13                                                       4↘ 

19:00 Onsdag 1. juli 2020     12                                                       3↘ 

20:00 Onsdag 1. juli 2020     12                                                       4↘ 

 
Tabell 5: Observasjoner ved Heimdal videregående skole. Kilde: Yr (2020). 

Heimdal videregående skole 

Tidspunkt Dato Grader                       Vær                          Vind 

08:00 Torsdag 2. juli 2020     11                                                    1↖ 
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09:00 Torsdag 2. juli 2020     11                                                     1↖ 

10:00 Torsdag 2. juli 2020     11                                                     2↘ 

11:00 Torsdag 25. juni 2020    19                               

12:00 Torsdag 25. juni 2020    18                               

13:00 Torsdag 25. juni 2020    21                               

14:00 Torsdag 25. juni 2020    22                               

15:00 Torsdag 25. juni 2020    22                               

16:00 Torsdag 25. juni 2020    22                               

17:00 Onsdag 1. juli 2020    12                                                        5↘ 

18:00 Onsdag 1. juli 2020    13                                                        4↘ 

19:00 Onsdag 1. juli 2020    12                                                        3↘ 

20:00 Onsdag 1. juli 2020    12                                                        4↘ 

 

Observasjonene fant sted på noe ulike dager. Tabell 3, 4 og 5 gir en oversikt over når observasjonene 

ble utført, samt hvordan været var på disse tidspunktene. Det at observasjonene ble gjennomført 

under noe ulike værforhold, kan nok ha hatt en del å si for aktivitetene som ble observert. Likevel 

var været jevnt over ganske stabilt. På grunn av årstiden var temperaturen forholdsvis høy, og ellers 

var været stort sett fint. Hadde studien vært gjennomført på et tidspunkt med kaldere temperaturer, 

hadde man muligens sett en noe mindre andel mennesker som oppholdt seg utendørs – særlig over 

lengre tid. Det samme ville nok vært tilfelle dersom været hadde vært dårligere.  

 

Når det gjelder de korte intervjuene, bestod disse av samtaler med tilfeldige mennesker som befant 

seg på stedene. Det ble lagt vekt på å snakke med personer i ulik alder og med ulikt kjønn. I alt ble 27 

personer intervjuet, der 13 intervjuer ble gjennomført ved Saupstad sentrum og 14 intervjuer ble 

gjennomført ved Tiller og Heimdal videregående skoler. Vedlegg 1 viser intervjuskjemaet som ble 

benyttet. Som det fremkommer av dette, ble det lagt vekt på å stille spørsmål om hva personene 

synes om parkeringssituasjonen slik 

den er i dag, og hvordan de kunne 

ønske at parkeringsarealene utviklet 

seg i fremtiden. Intervjuene hadde en 

omtrentlig varighet på 5-10 minutter. 

Figur 16: Fakta om observasjonene og intervjuene. Kilde: Infogram (u.å.).  
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4 EMPIRISKE FUNN OG DISKUSJON 

4.1 Registrering av parkeringsplasser 

 

Registreringen av parkeringsplasser har hovedsakelig foregått på fem ulike steder i 

Trondheim kommune. Figur 17 viser en oversikt over hvor studieområdene ligger. I de 

følgende delkapitlene vil det bli gått inn på parkeringssituasjonen ved de forskjellige 

plassene. Deretter vil det bli gitt noen forslag til hvordan endringer i områdene kan bidra til 

økt trafikksikkerhet, attraktive uterom og å få flere til å reise kollektivt, med sykkel og til 

fots. Disse tre elementene vil naturligvis ofte henge sammen. I fremstillingen er derfor den 

merkelappen som tiltak ansees å ha størst innvirkning på blitt benyttet. 

4.1.1 Saupstad 

NÅTID 

Saupstad er et område som ligger om lag syv kilometer sør for bykjernen i Trondheim i 

luftlinje (Norgeskart, u.å.). Stedet består i stor grad av boliger, men sentralt finnes også et 

Figur 17: Studieområder. Kilde: Geonorge (u.å).  
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Figur 18: Parkeringsplasser på Saupstad. Plassene til venstre ligger i sentrumsområdet, mens plassene til høyre ligger ved 
henholdsvis Tiller og Heimdal videregående skole. (NB! Plasser som er blitt gitt verdien ”0” er HC-plasser. Antallet av disse 
vises ikke på figuren. Samtlige sifre vises heller ikke). Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019).  

mindre sentrum med handel og offentlige 

funksjoner. Når det gjelder parkeringsmuligheter, 

er det forholdsvis god tilgang på dette i det 

sentrale området. Her finnes en stor 

parkeringsplass. I tillegg er det mulig å parkere på områder knyttet til dagligvarebutikker, 

samt flere andre mindre flater. De aller fleste plassene er offentlig tilgjengelige, men noen 

er også reservert til bestemte brukere – og da primært som arbeidsplasser. Ellers har ingen 

av de offentlig tilgjengelige plassene parkeringsavgift, men en god del har tidsbegrensning. 

 

Når det gjelder parkeringsplassene lenger øst – ved henholdsvis Tiller og Heimdal 

videregående skole, er parkeringssituasjonen noe annerledes. Ved Tiller videregående skole 

er flertallet av plassene reservert til ansatte. Det samme er i noen grad også tilfelle ved 

Heimdal videregående skole. Den store forskjellen er at det ved Heimdal videregående skole 

befinner seg et parkeringsanlegg under bakken som de ansatte kan benytte. 

Parkeringsanlegget er avgiftsbelagt. Ellers er det en egen offentlig tilgjengelig MC-plass i 

Tabell 6: Antall og type parkering ved Saupstad. 
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området, samt en parkeringsplass som ligger i tilknytning til idrettsanlegget Husebybadet. 

De to sistnevnte stedene er ikke avgiftsbelagte. Totalt er 756 vanlige plasser, 25 HC-plasser 

og 6 EL-plasser i området på Sluppen blitt registrert. 98 av disse plassene befinner seg i 

parkeringshus. 

 

FREMTID 

Blant hovedtiltakene som foreslås ved Saupstad, ansees det å redusere antall 

parkeringsplasser ved og heller anvende disse arealene til andre formål som én idé. 

Eksempelvis kunne det ha blitt anlagt en park eller bygget bygninger med blandende 

funksjoner på noen av de større parkeringsflatene i sentrum. Butikker kunne blitt plassert i 

første etasjene for å styrke handelstilbudet, mens boliger eller kontorer kunne befunnet seg 

i de resterende etasjene. Eventuell parkering, fortrinnsvis til beboere, kunne blitt lagt under 

bakken. Alt i alt vil forholdsvis korte avstander mellom boliger og andre funksjoner også 

kunne ført til at folk brukte bilen mindre i hverdagen. En annen løsning kunne ha vært å 

etablere et parkeringshus ved den nåværende parkeringsplassen til Coop Prix. Dette er 

sannsynligvis et rimeligere alternativ enn å legge parkering under bakken, samtidig som det 

Figur 19: Forslag til tiltak ved Saupstad for å øke trafikksikkerheten, skape attraktive uterom og flere reisende til fots, med 
sykkel og med kollektivtransport. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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hadde vært mer arealeffektivt enn dagens situasjon. Selv om det nok også kunne bidratt til å 

øke trafikksikkerheten ved at mer av bilene samles på et sted, ville det nok ikke medført at 

færre velger å kjøre bil til området – med mindre det totale antallet plasser reduseres.  

 

Et annet forslag er at det innføres parkeringsavgift på den største parkeringsplassen. Dette 

kan kanskje gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil til området. Videre ville det trolig vært lurt 

å gjøre forbudet mot innkjøring og parkering på torget enda tydelige – sett bort ifra HC-

parkering og varelevering. Dette er et område hvor det i dag befinner seg ganske mange 

mennesker. Området kan også ha et stort potensial når det kommer til å være en plass som 

samler folk. Til tross for at det i dag er skiltet at parkeringen på torget er HC-plasser, 

observerte jeg ved flere anledninger vanlige biler som likevel kjørte inn og parkerte her – 

først og fremst ved inngangen til Coop Extra. Ved å gjøre skiltingen enda tydeligere, eller 

håndhevingen av parkeringen strengere, kunne man nok fått bort en del av denne 

parkeringen – og følgelig gjort uterommet mer trafikksikkert og attraktivt å oppholde seg i.  

 

Generelt er gang- og sykkelveiene i sentrumsområdet i dag ganske fragmenterte. Det å 

bygge et sammenhengende gang- og sykkeveinett hadde nok både kunne bidratt til økt 

trafikksikkerhet og gjort det mer attraktivt å reise på mer miljøvennlige måter. Videre forslås 

det ved to konkrete plasser å opprette nye fotgjengeroverganger. Det første området er ved 

bussholdeplassen. Slik situasjonen er i dag må man krysse broa i øst dersom man skal over 

på andre siden av veien – noe som nok for mange kan oppleves som en forholdsvis stor 

barriere. På grunn av at det for mange blir en omvei og man påføres ekstra høydemetre, kan 

det oppleves som relativt tungvindt å bevege seg til fots og med sykkel her. Det kan i tillegg 

skape trafikkfarlige situasjoner dersom mennesker krysser veien uten å benytte broa. Det 

andre forslagsstedet til ny fotgjengerovergang befinner seg ved Heimdal videregående 

skole. Her foreslås det å opprette en overgang som binder sammen gang- og sykkelstien 

som går fra vest mot øst. Eventuelt kunne det blitt skiltet tydeligere at gående og syklende 

krysser bilveien her. Forholdsvis mange mennesker beveger seg på denne strekningen – og 

noen også i ganske stor fart på grunn av stigningen. En fotgjengerovergang, eventuelt 

skilting, kunne nok også i dette tilfelle bidratt til økt trafikksikkerhet og gjort det mer 

attraktivt å bevege seg til fots og med sykkel.   
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Ellers foreslås det å innføre at den enkelte bilfører må skaffe seg gyldig tillatelse fra 

Husebybadet for å få lov til å benytte overflateparkeringen utenfor anlegget. Dette kunne ha 

forhindret at andre, for eksempel ansatte ved Heimdal videregående skole, parkerte her og i 

større grad benyttet parkeringshuset. En tydeligere skilting av parkeringen kunne nok også 

vært fordelaktig for å hindre forvirring og å øke trafikksikkerheten. Til sist kunne det vært 

lurt å sørge for at biler ikke kjører på gang- og sykkelstien for å komme frem til 

Husebybadet. Selv om det i dag kun finnes HC-plasser og parkering for ansatte her, ble det 

observert at en god del andre biler også kjørte på gangveien – eksempelvis fordi de skulle 

kjøre noen til, eller hente dem, fra Husebybadet. På en dag ble det observert 5-10 biler. Ved 

å ha satt opp et forbudsskilt kunne man nok forhindret mye av dette. 

4.1.2 Tiller handelssenter 

NÅTID 

Tiller handelssenter består hovedsakelig av 

en større ansamling butikker sør for 

sentrum av Trondheim. Området har 

omtrentlig lik avstand fra sentrumsområdet 

Tabell 7: Antall og type parkering ved Tiller handelssenter. 

Figur 20: Parkeringsplasser ved Tiller handelssenter. (NB! Plasser som er blitt gitt verdien ”0” er HC-plasser. Antallet av disse 
vises ikke på figuren. Samtlige sifre vises heller ikke). Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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i byen som det Saupstad har (Norgskart, u.å.). Ved Tiller handelssenter er det i stor grad 

overflateparkering som dominerer. Store arealer utenfor butikkene er satt av til bilparkering 

og totalt er det blitt registrert 2889 vanlige plasser, 93 HC-plasser og 21 plasser som er 

reservert for elbil. Samtidig er det også bygget en god del parkeringshus. Samlet sett 

befinner det seg fem offentlig tilgjengelige parkeringshus på den registrerte strekningen. I 

parkeringshusene alene er det til sammen 640 plasser. 

 

Det store flertallet av parkeringsplassene er offentlig tilgjengelige og avgiftsfrie. En god del 

plasser har tidsbegrensning, typisk med en varighet på 2-3 timer. Flere steder har man skilt 

ut arbeidsplassene for seg selv. Ved kjøpesenteret City Syd er eksempelvis arbeidsplassene 

plassert på baksiden av bygningen. I bygget vest for Obs bygg parkerer kun de ansatte i en 

parkeringskjeller under bygget. Andre steder parkerer ansatte og besøkende om hverandre. 

Da jeg var ute og registrerte, var det påfallende at forholdsvis få benyttet seg av 

parkeringshusene. Selv om det var relativt mange biler til stede, og flere av parkeringene var 

mer eller mindre fulle, virket det som om folk først og fremst ønsket å sette fra seg bilen på 

bakkeplan. Muligens kan dette skyldes at folk anser det som mer tungvindt å parkere i 

parkeringshusene. En annen grunn kan være at folk rett og slett ikke har visst om dem. 

Inngangene til enkelte av parkeringshusene kan noen steder fremstå som noe skjult. 

 

FREMTID 

Når det gjelder forslag til tiltak ved Tiller handelssenter, forelås det for det første å innføre 

parkeringsavgifter på store deler av området. Dette kunne forhåpentligvis gjort det mindre 

fristende å kjøre bil hit – i hvert fall på en hyppig basis. Videre foreslås det å redusere 

arealet til parkering. Dette kunne blant annet blitt gjort ved å plassere bygninger eller parker 

på nåværende asfaltflater. Ikke bare vil dette kunne redusere tilgjengeligheten til parkering. 

Dersom man eksempelvis anlegger kontorer eller boliger der isteden, ville man også kunne 

fått flere blandede funksjoner som kan redusere reiselengder til ulike målpunkter i 

hverdagen. Eventuelt kan det anlegges parkeringskjellere under bakken, eller i form av et 

parkeringshus der parkeringen i større grad konsentreres. Sistnevnte tiltak kan være med på 

å øke arealeffektiviteten og trafikksikkerheten i området fra dagens situasjon, men vil nok 

ikke ha tilsvarende stor effekt på reduksjon av bilbruk.   
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På nåværende tidspunkt kan området fremstå som om det i stor grad er bygget på bilens 

premisser. For gående, syklende og brukere av kollektivtrafikk kan derimot stedet oppleves 

som forholdsvis lite attraktivt å ta seg frem på. Når det gjelder gang- og sykkelveier er det 

først og fremst en lang, rett strekning i midten av stedet som de gående og syklende må 

benytte for å komme seg fra butikk til butikk. Strekningen kan oppleves som ganske kjedelig 

å bevege seg på grunnet lite variasjon og store avstander. I tillegg befinner bilveien seg rett 

ved siden av, og ganske hyppig krysser biler også over fortauet for å kjøre inn og parkere ved 

de ulike butikkene. Det hadde nok krevdes ganske store endringer med flytting av bygninger 

for å gjøre gang- og sykkelveien attraktiv. Eksempelvis kunne bygningene vært plassert mer 

konsentrert for å korte ned på distanser, fortauet kunne vært separert og lagt om, eller 

bilveien kunne blitt fjernet i de sentrale områdene og i stedet blitt til gågate. Av mindre 

tiltak som kunne blitt iverksatt, kunne det for eksempel vært en idé å skjerme fortauet mer 

mot veien ved hjelp av trær, støyvoller eller andre hindringer. Eventuelt kunne antallet 

punkt der bilveien krysser fortauet vært redusert.      

 

Figur 21: Forslag til tiltak ved Tiller handelssenter for å øke trafikksikkerheten, skape attraktive uterom og å få flere 
reisende til fots, med sykkel og med kollektivtransport. Kilde bakgrunnsbilde (2019). 
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Til sist kan det trekkes frem at det å opprette en bussrute som gikk gjennom hele området, 

kunne ha gjort flere butikker mer tilgjengelige for dem som ikke kjører bil selv. I dag er det 

forholdsvis lang avstand mellom busstoppene på stedet. Sammen med omgivelser som kan 

oppleves som lite attraktive for myke trafikanter, kan dette gjøre det enda mindre aktuelt å 

velge å reise kollektivt.  

 

4.1.3 Lade handelssenter 
 

NÅTID 

Lade handelssenter består hovedakelig, i 

likhet med Tiller handelssenter, av en større 

ansamling butikker. Lade handelssenter er 

på sin side lokalisert nordøst for sentrum av 

Trondheim. Det ligger også noe nærmere 

bykjernen med en avstand på om lag tre kilometer i luftlinje (Norgeskart, u.å.). På mange 

måter er de to handelsområdene forholdsvis like hverandre når det kommer til parkering. 

Figur 22: Parkeringsplasser ved Lade handelssenter. (NB! Plasser som er blitt gitt verdien ”0” er HC-plasser. Antallet av disse 
vises ikke på figuren. Samtlige sifre vises heller ikke). Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 

Tabell 8: Antall og type parkering ved Lade handelssenter. 
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For det første er svært mye av parkeringen også på Lade anlagt på bakkeplan. For det andre 

finnes det også her en del parkeringshus. For det tredje er mange av parkeringsplassene 

offentlig tilgjengelige for allmennheten. Igjen innehar en god del tidsbegrensninger, men er 

uten parkeringsavgift. For det fjerde er selve antallet plasser på Tiller og Lade forholdsvis 

likt. Ved lade handelssenter er det registrert 2887 vanlige plasser, 88 HC-plasser og 60 

plasser som er reservert for elbiler. Av disse utgjør dog hele 1070 plasser parkeringsplasser i 

parkeringshus. 

 

FREMTID 

Nok en gang foreslås det å i fremtiden innføre parkeringsavgift på store deler av området 

som ikke allerede har det. Dette kan ikke bare begrense bilbruken, men også gi mer handel 

grunnet økt sirkulasjon, samt høyere inntekter (TØI, 2018; KS, 2018). Videre kunne det vært 

fordelaktig om et mer attraktivt gang- og sykkelveinett ble opprettet på strekningen. I dag 

følger hovedgang- og sykkelveien den mest trafikkerte bilveien på stedet og det er lite 

skjerming mot denne. Økt skjerming i form av etablering av vegetasjon eller andre visuelle 

hindringer kunne blitt innført – samtidig som man må passe på at dette ikke skaper 

Figur 23: Forslag til tiltak ved Lade handelssenter for å øke trafikksikkerheten, skape attraktive uterom og flere reisende til 
fots, med sykkel og med kollektivtransport. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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trafikkfarlige situasjoner som en følge av at sikten til trafikanter blir for dårlig. Ellers kan det 

på grunn av den forholdsvis lange, rette strekningen som fortauet går langs, som er på over 

én kilometer fra første til siste butikk (Norgeskart, u.å.), oppleves som ganske kjedelig å 

bevege seg her – hvert fall til fots der farten er relativt lav. Det å legge til mer spennende 

elementer langs strekket, eventuelt omstrukturere veinettet noe, kunne gitt mer variasjon.  

 

Av større tiltak foreslås det å plassere flere bygninger tettere på gang- og sykkelfeltet. 

Parkeringsplasser kunne i større grad blitt plassert på baksiden av bygninger eller i 

kantsoner av områder for å gjøre omgivelsene mer trivelige og trafikksikre for gående og 

syklende. Ellers ville det å generelt fortette stedet, men samtidig opprette attraktive uterom 

mellom bygninger, også kunne vært fordelaktig for myke trafikanter. Det kunne redusert 

avstander mellom målpunkter, og gitt et mer spennende og variert miljø å bevege seg i. 

Videre kunne det vært en idé å redusert antallet innkjørsel fra dagens situasjon. På 

strekningen mellom City Lade og XXL er det ganske mange steder hvor bilveien krysser 

fortauet. Flere steder er det satt opp lysregulering. Dette kan muligens bidra til å øke 

trafikksikkerheten, men forsinker ferdselen til de gående og syklende. Ved å opprettholde 

lysreguleringen, men fjerne enkelte innkjørsler, vil man både kunne øke trafikksikkerheten 

ved å ha færre krysningspunkt, og samtidig gjøre det mer attraktivt å bevege seg her som 

gående og syklende. 

 

De tre siste forslagene går på å henholdsvis skape en større blanding av funksjoner, flytte en 

spesifikk fotgjengerovergang, og å gjøre busstilgjengeligheten øst i området bedre. Når det 

gjelder førstnevnte tiltak, ville det å i større grad fått inn andre funksjoner enn handel, for 

eksempel boliger og kontorer, kunne korte ned menneskers avstand til ulike ærender i 

hverdagen – noe som igjen kunne ført til et mindre behov for bil. I tilfellet med 

fotgjengerovergangen, er det i dag en overgang i nordvest som gjerne kunne blitt flyttet noe 

nærmere inngangen til kjøpesenteret. Slik situasjonen er i dag må man gå en omvei for å 

krysse veien ved nærmeste overgang, dersom man befinner seg på busstoppet og skal inn 

på City Lade. Hvis folk ikke orker å ta denne omveien, noe jeg selv har observert mange 

ganger, kan dette skape trafikkfarlige situasjoner. Til sist kunne området lengst øst gjerne 

hatt bedre busstilgjengelighet. Butikkene her ligger nå et stykke unna nærmeste holdeplass 
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– noe som kan gjøre det mer fristende å ta bilen til stedet dersom man skal besøke blant 

annet XXL eller Power som er lokalisert der i dag.  

 

4.1.4 Sluppen 
 

NÅTID 

De siste tiårene har Sluppen vært et 

område som har vært preget av logistikk- og 

lagervirksomhet. I fremtiden har man en 

målsetning om at bydelen skal bli mer 

levende hele døgnet, med en større andel 

av boliger, handels- og servicevirksomhet 

(Sluppen, u.å.). Sluppen er lokalisert rett øst for E6 cirka tre kilometer sør for sentrum av 

Trondheim (Norgeskart, u.å.). Til tross for at man i utgangspunktet kunne tenkt at det var 

muligheter for gode bussforbindelser, finnes det relativt mange parkeringsplasser her. 

Flesteparten av disse befinner seg på bakkeplan. Kun et parkeringshus er blitt registrert. 

Dette ligger i tilknytning til Stålgården og plassene i anlegget er primært tiltenkt ansatte. 

Tabell 9: Antall og type parkering ved Sluppen. 

Figur 24: Parkeringsplasser ved Sluppen. (NB! Plasser som er blitt gitt verdien ”0” er HC-plasser. Antallet av disse vises ikke 
på figuren. Samtlige sifre vises heller ikke). Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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Totalt er det blitt telt opp 2481 vanlige plasser, 45 HC-plasser og 106 plasser reservert for 

elbil. Sammenlignet med de andre områdene i denne rapporten, har Sluppen høyest 

elbilandel. Ellers er det ikke fullt så mye offentlig tilgjengelig parkering her. En forholdsvis 

stor andel av plassene er reservert til bedrifter og blir blant annet benyttet som 

arbeidsplasser eller til bedriftenes egne kjøretøy. Videre er det ikke skiltet at spesielt mange 

av parkeringsplassene har tidsbegrensning eller avgift. Dette kan muligens henge sammen 

med at virksomhetene på stedet ikke er fullt så handelspregede, og at de som bruker 

plassene betaler for dem på andre måter enn parkeringsplasser som er tilgjengelige for 

allmennheten.  

 

FREMTID 

 

I fremtiden er det nok en god del tiltak som burde gjøres for å sikre at området blir mer 

trafikksikkert, innehar flere gode uterom, samt gjør stedet mer attraktivt for gående, 

syklende og kollektivreisende. For det første hadde det nok vært gunstig om det ble bedre 

Figur 25: Forslag til tiltak ved Sluppen for å øke trafikksikkerheten, skape attraktive uterom og flere reisende til fots, med 
sykkel og med kollektivtransport. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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busstilgjengelighet til og gjennom området. På det nåværende tidspunktet er det kun tre 

bussruter som går gjennom det. Samtlige av disse har forholdsvis sjeldne bussavganger. 

Mens to ruter kun går én gang om dagen på ukedager, går den siste normalt hver andre 

time (AtB, 2020a; Atb, 2020b; Atb, 2020c). Det å sikre en hyppigere avgang på disse hadde 

nok vært fordelaktig for tilgjengeligheten til stedet. At rutene også går til sentrale 

målpunkter er videre viktig.  

 

Videre burde det generelt sikres en høyere bebyggelsestetthet. Bygningene i området ligger 

i dag ganske spredt, og for gående er det følgelig ganske store avstander man må bevege 

seg over for å komme seg fra bygning til bygning. En høyere tetthet kunne både gjort det 

mer attraktivt å bevege seg til fots og med sykkel, og lagt til rette for dannelsen av gode 

uterom. Ettersom en god del av arealet på Sluppen i dag består av overflateparkering, kunne 

mye av dette blitt benyttet til slike formål. Færre parkeringsplasser kunne igjen gjort det 

mindre attraktivt å velge bilen. 

 

Dersom man fremdels ønsker å ha en del parkeringsplasser på Sluppen, er det nok lurt at 

disse i større grad anlegges i parkeringshus på eller under bakken. Dette kan sikre en bedre 

arealutnyttelse og øke trafikksikkerheten ved å samle bilene mer. Dersom anleggene 

plasseres i ytterkanten av området, slik at det blir et stykke å gå for dem som parkerer, kan 

man nok gjøre det ytterliggere mindre attraktivt å velge bilen som fremkomstmiddel. Å 

ellers legge mer til rette for sambruk av parkeringsplasser kunne vært et annet nyttig tiltak. 

Ettersom det i dag befinner seg mange bedrifter på stedet, kan det tenkes at 

parkeringsplassene stort sett blitt brukt på dagtid. Dersom man hadde fått en større 

funksjonsblanding gjennom og for eksempel fått inn flere boliger i området, eller 

virksomheter som holder åpent på kveldstid, kunne dette lagt forholdene bedre til rette for 

sambruksløsninger av parkeringsarealer. Dette kunne gitt en bedre utnyttelse av de 

parkeringsplassene som finnes, og hindre at man avsetter mer areal til parkering enn 

nødvendig.         

 

Et siste tiltak som kan trekkes frem, er at man kunne anlagt en sykkelvei gjennom området. I 

dag er syklister og fotgjengere ikke adskilt på stedet. En sykkelvei kunne gitt bedre 

fremkommelighet for dem som benytter sykkelen som fremkomstmiddel, samt gjort det 
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mer trivelig for de gående som anvender gangfeltet. Alt i alt er det forholdsvis lite areal på 

Sluppen som i dag er forbeholdt dem som går eller sykler. De fortauene som finnes er også 

noe fragmenterte i form av at det relativt ofte er biler som krysser eller bryter opp disse. Det 

å generelt ha fått et mer sammenhengende gang- og sykkelveinett, og gjerne separert dette 

fra bilveien, hadde nok også vært gunstig både når det kommer til økt trafikksikkerhet og 

flere reiser til fots, med sykkel og med kollektivtransport.     

4.1.5 Tyholt 

NÅTID 

Når det til sist kommer til Tyholt, er dette 

det mest sentrumsnære området hvor det 

er blitt registrert parkeringsplasser i 

forbindelse med arbeidet med denne 

rapporten. Selv om det bare er om lag 2 kilometer fra sentrum til der parkeringsplassene er 

blitt registrert i luftlinje, er det likevel rundt hundre høydemetre opp hit (Norgeskart, u.å.). 

På Tyholt er det totalt blitt til talt 1217 vanlige plasser, 24 HC-plasser og 23 plasser reservert 

Figur 26: Parkeringsplasser ved Tyholt. (NB! Plasser som er blitt gitt verdien ”0” er HC-plasser. Antallet av disse vises ikke på 
figuren. Samtlige sifre vises heller ikke). Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 

Tabell 10: Antall og type parkering ved Tyholt. 
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for elbil. Ved Valentinlyst Senter er det primært offentlig tilgjengelige plasser på bakkeplan 

som dominerer. De aller fleste plassene har tidsbegrensning, men ingen parkeringsavgift. 

Med andre ord ligner forholdene her ganske mye på dem som ble observert ved Saupstad 

sentrum. Den største forskjellen ligger muligens i at parkeringsplassene på Sluppen i større 

grad er konsentrert til én stor parkeringsflate, mens de ved Valentinlyst er fordelt mer jevnt 

rundt senteret. Ved Sluppen har man i tillegg anlagt et lite torg – noe som ikke finnes på 

tilsvarende måte ved Valentinlyst Senter. Riktignok er det en form for torg også ved 

Valentinlyst Senter, men der dette ligger i skyggen store deler av dagen. Ved å konsentrere 

plassene mer ved Valentinlyst kunne man muligens også her fått til et slikt oppholdssted på 

solsiden.  

 

Litt lenger vest, ved Trondheim Innovation Center og NRK, er det avsatt en vesentlig større 

andel parkering til bedriftene som befinner seg her. De fleste er tiltenkt arbeidsplasser, men 

enkelte er også reservert for besøkende og bedriftenes egne kjøretøy. Det eneste 

parkeringshuset som er blitt registrert på Tyholt befinner seg ved Trondheim Innovation 

Center. I dette bygget er det i alt 453 plasser – noe som utgjør en forholdsvis stor andel av 

bedriftenes samlede parkeringstilbud. Følgelig har man i dette tilfelle unngått en del 

overflateparkering.         

 

FREMTID 

I fremtiden foreslås det for det første å anlegge bygninger eller parker på en del av dagens 

overflateparkeringsareal på Tyholt. Dette gjelder både ved Valentinlyst Senter, ved NTNU, 

og eventuelt også ved NRK. Samtlige av de avmerkede områdene for dette har i dag 

forholdsvis gode solforhold, da det er få elementer mot sør som kaster skygger. Ved å øke 

bebyggelsestettheten vil man både kunne redusere en god del parkeringsplasser, og 

samtidig gjøre det mer attraktivt å bevege seg til fots og på sykkel ved å skape mer 

spennende omgivelser og korte ned på avstander. Videre kunne det gitt et bedre 

passasjergrunnlag for buss – og slik sett økt kapasiteten på kollektivtransporten i området.  

 

Kollektivtransporten, slik den er i dag, kan anses som forholdsvis god. To bussruter passerer 

gjennom området forholdsvis hyppig. Ved Trondheim Innovation Center kan imidlertid 
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utformingen av bygningen oppleves som en hindring, dersom man tar bussen til stedet og 

skal innom bedrifter i bygget uten eget inngangskort. Det nærmeste nåværende busstoppet 

ligger øst for bygningen, og der man må gå rundt hele denne for å komme til 

hovedinngangen. Ved å åpne opp for en passasje midt på, i hvert fall på bakkeplan, kunne 

dette forenklet tilgjengeligheten for gående. Videre foreslås det å sambruke 

parkeringsplassene i det tilhørende parkeringshuset. Parkeringshuset inneholder i dag 

forholdsvis mange plasser. Ved å i større grad dele på disse, for eksempel med andre 

bedrifter eller boliger i området, kunne man frigjort mer areal andre steder. Man ville også 

kunne kutte ned noe på tilgjengeligheten av plasser, slik at tilgangen på parkering ikke var 

fullt så god. 

 

De ansatte som bruker parkeringsplassene i parkeringshuset ved Trondheim Innovation 

Center må i dag betale en viss sum for å stå der. Ved å øke avgiften på dette, kunne man 

gjort det mindre attraktivt å kjøre hit. Det å avgiftsbelegge parkeringsplasser hos 

arbeidsgiver, er ofte et relativt effektivt tiltak mot bilkjøring (Urbanet Analyse, 2015). Også 

Figur 27: Forslag til tiltak ved Tyholt for å øke trafikksikkerheten, skape attraktive uterom og flere reisende til fots, med 
sykkel og med kollektivtransport. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019).  
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ved Valentinlyst Senter hadde det nok vært lurt å innføre avgift. Videre burde det nok legges 

til rette for en bedre og mer enkel tilgjengelig sykkelparkering ved Trondheim Innovation 

Center. Det finnes en del sykkelparkering på bakkeplan i nærheten av inngangspartiet. Det 

er likevel svært få av disse plassene som står under tak. Det er ellers mulig for de ansatte å 

parkere sykkelen i parkeringshuset. Dette kan nok imidlertid oppleves som noe tungvindt for 

noen. Å bygge mer tak over sykkelparkeringen som allerede finnes utendørs på bakkeplan 

nært inngangspartiet, eventuelt å opprette en ny sykkelparkering med tak i nærheten, 

hadde muligens vært en idé. 

 

Til sist kan det trekkes frem at man nok kunne gjort sykkelfeltene i området enda tryggere 

og mer behagelige å bruke dersom man adskilte disse fra bilveien. I dag er det tegnet opp en 

rød stripe på både høyre og venstre side. Denne kan imidlertid oppleves som noe smal. I 

tillegg er busstopp anlagt slik at bussen stopper på dette feltet, samt at man møter på noen 

rundkjøringer der de røde feltene forsvinner. Å få samlet de to feltene til ett, slik at man fikk 

en større adskillelse, hadde nok gjort situasjonen mer trafikksikker og trygg.     

  



Side 46 av 77 
 

4.2 Bruk og opplevelser av parkeringsareal i og rundt Saupstad sentrum 

 

Undersøkelse av hvordan areal til parkering påvirker folks bruk og opplevelser av 

uterommet og trafikksikkerhet ved Saupstad, er blitt gjennomført ved Saupstad sentrum, 

Tiller videregående skole (gamle Heimdal videregående skole) og Heimdal videregående 

skole. Figur 28 viser en oversikt over studieområdene. I de følgende delkapitlene vil de 

empiriske funnene fra de tre stedene bli presentert og diskutert. 

4.2.1 Saupstad sentrum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: Studieområder. Kilde: Geonorge (u.å.). 
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BRUK 

Forholdsvis mye av arealet i Saupstad sentrum består av parkeringsflater. Det aller meste av 

parkeringen er offentlig tilgjengelig og uten parkeringsavgift, men med tidsbegrensning. Det 

er likevel også noen plasser som er reservert for bestemt brukere – og da primært som 

arbeidsplasser. Hvordan parkeringsplassene har innvirkning på mennesker bruk av området, 

kom ganske tydelig frem av observasjonene. Som figur 31, 32, 33 og 34 viser, oppholdt det 

seg mennesker ved sentrum både på morgenen, formiddagen, ettermiddagen og kvelden. 

Figur 30: Studieområder ved Saupstad sentrum. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019).  

 

Figur 29: Saupstad sentrum. Bildet øverst til venstre viser torget ved Saupstad sentrum, mens bildet øverst til høyre viser 
senterparkeringsplassen. Bildet nederst til venstre viser parkeringsplassen utenfor Coop Extra, mens bildet nederst til høyre 
viser plassen utenfor REMA 1000. 
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Tidlig på morgenen var stemningen ganske rolig. Folk så stort sett ut som om de var på vei til 

eller fra diverse ærend, slik som helsestasjonen, treningsstudioet eller butikken. Et flertall 

gikk eller syklet. Utover formiddagen begynte noe mer folk å strømme til. Sammenlignet 

med tidligere på dagen var det en noe større andel av disse som hadde et lengre opphold på 

stedet, i form av å enten sitte, stå eller leke. Utover ettermiddagen holdt mengden 

mennesker i området seg ganske stabilt. Unntaket var først og fremst ved parkeringsplassen 

utenfor REMA 1000, der det var en ganske markant økning i antall besøkende ved dette 

tidspunktet. I tillegg befant det seg flere på grusplassen nå. Folk både gikk, syklet, satt, stod 

og lekte. Likevel var det også nå en noe større andel gjennomfartaktiviteter. På kvelden tok 

igjen antallet personer seg noe ned. I forhold til tidligere på dagen var det noe mindre 

oppholdsaktivitet som ble observert.  

 

Følgende punkter ansees som særlig fremtredende ved observasjonene: 

 

1. Gjennom dagen bevegde folk seg stort sett i ytterkantene av parkeringsplassene. 

Unntaket var når personer selv hadde parkert bilen der og skulle gå til eller fra 

diverse ærend. Grunnen til dette kan skyldes at man anser disse områdene som lite 

trafikksikre å være på, da det når som helst kan komme en bil kjørende. Det kan også 

henge sammen med at det ikke oppleves attraktivt å bevege seg her. Som en følge 

av mangel på variasjon kan omgivelsene oppleves som lite spennende. 

  

2. En større andel oppholdsaktiviteter, versus bevegselsaktiviteter, fant sted ved 

Torget sammenlignet med ved de andre områdene. På parkeringsplassene ved 

REMA 1000, Coop Extra og senterparkeringen skyndet folk seg stort sett bare videre, 

uten å stoppe opp i omgivelsene over lengre tid. Årsaken til dette kan være at folk 

opplever torget som et mer attraktivt uterom. Mye av dette skyldes nok at 

tilstedeværelsen av biler her var mye mindre. Selv om det riktignok tidvis også kjørte 

inn en og annen bil på torget, og da primært knyttet til varelevering eller kjøretøy 

som skulle parkere på de to HC-plassene som befinner seg her, kan området 

oppleves som mer fredelig og trafikksikkert. Denne kontrasten illustrerer med andre 

ord at det å gjøre om overflateparkeringsplasser til bilfrie soner kan ha en ganske 

stor innvirkning på det å skape gode uterom for mennesker.  
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Figur 32: Observasjon kl 11:00 ved Saupstad sentrum. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 

 

Figur 31: Observasjon kl 08:00 ved Saupstad sentrum. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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Figur 34: Observasjon kl 15:00 ved Saupstad sentrum. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 

Figur 33: Observasjon kl 20:00 ved Saupstad sentrum. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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3. Ved de offentlig tilgjengelige 

parkeringsplassene tilknyttet handel 

var  det mye mer trafikk og utskiftning 

av biler enn ved plasser reservert for 

arbeidsparkering. Mens folk 

regelmessig kom og gikk til 

parkeringsplassene utenfor REMA 1000, 

Coop Extra og senterparkeringen, stod 

de samme bilene stort sett i ro ved 

grusplassen fra morgenen når folk kom 

på jobb til ettermiddagen når folk drog 

hjem igjen. Grunnen til dette skyldtes 

naturlig nok at folk brukte kortere tid på 

å handle, enn den tiden de ansatte var 

på jobb. I tillegg er det på både 

senterparkeringen og Coop Extra innført 

tidsbegrensning på parkering. På den 

ene siden kan denne begrensningen i tid 

være gunstig for bedriftene da det gir 

flere kunder. På den andre siden kan 

det derimot føre til flere bilbesøk – og 

dermed mer trafikk (TØI, 2016; KS, 

2018).   

 

4. Folk ønsket helst å oppholde seg i 

solrike omgivelser med interessante 

utsikter. Av dem som satt, stod eller 

lekte, var det påfallende mange som 

oppholdt seg i solen.  

Figur 35: Antall mennesker som henholdsvis gikk, syklet, satt, 
stod og lekte ved ulike tidspunkt ved Saupstad sentrum.  
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Riktignok var det enkelte som også befant seg i skyggen – mest sannsynlig grunnet at 

studien ble gjennomført på sommeren på dager hvor det var relativt varmt ute. 

Videre var det mange av dem som satt eller stod som hadde plassert seg slik at de 

hadde en tilsynelatende interessant utsikt. På torget, som var en plass forholdsvis 

mange oppholdt seg, hadde man eksempelvis utsikt til andre mennesker. En annen 

plass som ble ganske mye brukt var ved benken lengst sørvest i 

senterparkeringsområdet. Nesten ved samtlige observasjoner var det mennesker 

som befant seg her – enten alene eller sammen med andre. I sistnevnte tilfelle kan 

attraktiviteten til plassen muligens skyldes at man her har en relativt god oversikt 

over et stort område hvor det er mye aktivitet som skjer.    

 

5. Forholdsvis mye parkeringsareal stod tomt gjennom dagen. Særlig var dette 

tilfelle ved senterparkeringsplassen. Primært var det her parkeringsplassene lengst 

mot torget som ble benyttet, mens resten ble stående som en tom asfaltørken. Også 

ved Coop Extra var det ganske lite plass som var opptatt av biler. Selv om mengden 

med biler i området nok kan være varierende, virket det i alle fall som om det var 

mer enn nok parkeringsareal tilgjengelig. Ved REMA 1000 var derimot aktiviteten 

noe høyere. Likevel var det også her ved samtlige tidspunkt en overflod av plasser. 

 

6. Parkeringsområdet med mest aktivitet var ved REMA 1000, mens det med minst 

var ved Coop Extra. Grunnen til dette kan nok hovedsakelig skyldes at de som 

besøkte Coop Extra i større grad enn de som var innom REMA 1000 parkerte andre 

steder. Både ved senterparkeringen og langs veien ble det sett bilister som satte fra 

seg bilen, for deretter å gå inn på Coop Extra. Ellers har Coop Extra også en ganske 

liten parkeringsplass – noe som nok har gitt utelling i alle fall sammenlignet med 

senterparkeringsplassen.    

 

7. En god del biler kjørte inn og parkerte på torget. Sett bort ifra mennesker som 

benyttet HC-plassene og varelevering, var det en god del andre biler som også kjørte 

inn og parkerte på torget – først og fremst ved inngangen til Coop Extra. Det å få 

innført tiltak, enten i form av tydeligere skilting eller håndheving av 

parkeringsreglene, hadde nok vært lurt for å forhindre dette i større grad. 
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OPPLEVELSER 

Når det gjelder menneskers 

opplevelser av Saupstad 

sentrum, kom det både frem 

positive og negative elementer. 

For å ta det positive først, var det 

mange som opplevde, og satte 

stor pris på, at det er lettvint og 

greit å parkere her (se figur 36). 

Enkelte sa også at de liker at det 

er kort avstand fra parkeringen til målpunkter, og at forskjellige funksjoner generelt ligger 

nært til. Med andre ord ble parkeringsplassene, slik de er på det nåværende tidspunktet, i 

stor grad fremtilt på en positiv måte. Andre som trakk frem at de ikke opplever 

parkeringsplassene som et direkte positivt tilskudd, fortalte likevel at de synes det er 

nødvendig å ha dem der.    

 

Det positive inntrykket av parkeringen blir på noen måter bekreftet dersom man ser på hva 

informantene opplever som negativt ved sentrumsområdet. Som det fremkommer av figur 

37, er imidlertid det som hovedsakelig stikker seg frem at mange opplever plassen som 

trafikkfarlig. Først og fremst gjelder dette det store sentrumsparkeringsarealet, men enkelte 

trekker også frem torget som et trafikkfarlig sted å være – særlig for barn. Noe av 

hovedgrunnene til den trafikkfarlige situasjonen, ifølge informanter, er knyttet til 

manglende gang- og sykkelvei og adskillelse av gående, syklende og biler. En kvinnelig 

informant forteller: ” Jeg synes det er mangel på fortau. Det kan gjøre det farlig, spesielt for 

unger, å bevege seg her”. Det er riktignok en del fortau i området nå, men flere opplever at 

dette har dårlig 

fremkommelig-

het. Videre er 

det noen som 

sier at det 

tidvis kan bli 

Figur 36: Positive elementer ved Saupstad sentrum knyttet til 

parkering, ifølge informanter. 

Figur 37: Negative elementer ved Saupstad sentrum knyttet til parering, ifølge informanter. 
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fullt på parkeringsplassene – for eksempel ved høytider eller enkelte deler av dagen. Dette 

synes de er negativt. Andre mener det er få tilbud ved sentrumsområdet som gjør at de har 

lyst til å bli på Saupstad over lengre tid. Til sist er det også enkelte som synes det er for lite 

parkering her, sjeldne bussavganger, dårlig sykkelparkering, dårlig skilting av parkering, samt 

dårlig gruskosting. Personene med sistnevnte merknad påpeker at dette gjør det 

ytterliggere vanskeligere å være syklist på stedet.   

 

Når det gjelder ønsker informantene har for fremtiden, er det flere som sier at de synes det 

hadde vært bra om man fikk til å legge en god del av parkeringen under bakken. Det er 

ingen som påpeker at de ønsker å fjerne noen plasser, men der man heller vil reetablere 

dem på andre måter. Ellers er det noen som forteller at de synes det mangler areal hvor folk 

som besøker mennesker i boligene ved sentrum kan parkere. I dag pleier enkelte besøkende 

å parkere på de offentlig tilgjengelige plassene ved senterparkeringsplassen, forteller noen. 

Men i og med at disse har tidsbegrensning, må de besøkende jevnlig ut og flytte kjøretøyene 

sine – noe informanter synes er en tungvindt ordning. Ellers blir det påpekt at man kunne 

ønske seg en mer sammenhengende gang- og sykkelvei, og at gående, syklende og bilister i 

større grad blir skilt fra hverandre. Oppretting av parkeringsapp som gjør det enklere å 

parkere, bedre strøing om vinteren for å gjøre det enklere å ta seg frem til fots og på sykkel, 

samt flere HC-plasser nært torget er andre aspekter som nevnes. Til sist kom også et par 

stykker med ønsker om hva man kunne bygget istedenfor på de nåværende 

parkeringsplassene. Både park og lekeplass ble nevnt – men der parkeringsplassene da 

ønskes relokalisert til et annet område fremfor å fjernes helt. En kvinnelig informant 

forteller: ”Jeg ville heller hatt en park her, med trær og vegetasjon, enn en parkeringsplass. 

Samtidig må man jo ha en viss andel parkeringsplasser. Derfor hadde det nok vært veldig 

bra om man på sikt fikk en del plasser under bakken”.     

  

Figur 38: Informanters ønsker for fremtiden ved Saupstad sentrum knyttet til parkering. 
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4.2.2 Tiller videregående skole (gamle Heimdal videregående skole) 

 

BRUK 

Ved Tiller videregående skole er det meste av parkeringsarealet som er opprettet, avsatt til 

de ansatte ved skolen. Ettersom studien ble gjennomført på sommeren da det var 

skoleferie, var det med andre ord ikke særlig mange biler her da. Ellers ble også en del av 

parkeringsarealet som tilhører Husebybadet inkludert i studieområdet. Også 

parkeringsplassene her er reservert for de ansatte.  

Figur 39: Studieområder ved Tiller videregående skole. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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Som figur 41, 42, 43 og 44 viser, var det en del mennesker til stede i området allerede på 

morgenen. Hadde skolen vært åpen, hadde man imidlertid nok sett enda mer aktivitet her. 

Et flertall av dem som befant seg på stedet gikk eller syklet – da primært langs gangveiene i 

området. Utover formiddagen kom noe mer folk til. Ved flere tidspunkt samlet det seg 

grupper av ungdommer i skolegården utenfor Tiller videregående skole. Disse enten satt på 

benkene rundt omkring, eller drev med leksaktiviteter. De fleste av ungdommene kom 

tilsynelatende fra skolen, slik at det mest sannsynlig foregikk noen form for undervisning her 

selv om det var ferie. På et tidspunkt kom det for øvrig gående en stor gruppe med 

mennesker på om lag tretti stykker ut fra Husebybadet. Tilsynelatende så dette ut som en 

skoleklasse. På ettermiddagen opphørte i stor grad aktiviteten i skolegården. Istedenfor 

bevegde en større andel seg igjen på gangveiene, der det så ut som om folk var på vei til 

eller fra diverse ærend slik som jobb eller handel. En god del gikk også inn og ut av 

Husebybadet på dette tidspunktet. Utpå kvelden var det stort sett de samme aktivitetene 

som fant sted, men med færre personer til stede.    

 

Følgende punkter ansees som særlig fremtredende ved observasjonene: 

 

1. Få mennesker oppholdt eller bevegde seg på parkeringsarealer. Igjen var tilfelle 

at folk, mest sannsynlig på grunn av trafikksikkerhet og lite spennende og attraktive 

omgivelser, valgte å ikke tilbringe særlig mye tid på asfaltflatene beregnet til biler. 

 

Figur 40: Tiller videregående skole. Bildet øverst til venstre viser skolegården til Tiller videregående skole, mens bildet 
øverst til høyre viser deler av gangveien. Bildet nederst til venstre viser parkeringsplassen i øst, mens bildet nederst til 
høyre viser parkering innunder i skolebygningen. 
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Figur 41: Observasjon kl 08:00 ved Tiller videregående skole. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 

Figur 42: Observasjon kl 11:00 ved Tiller videregående skole. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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Figur 43: Observasjon kl 19:00 ved Tiller videregående skole. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 

Figur 44: Observasjon kl 16:00 ved Tiller videregående skole. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 



Side 59 av 77 
 

 

2. Forholdsvis mange 

bevegde seg på gangveiene i 

området. Mange av dem 

som befant seg i nærheten 

av Tiller videregående skole, 

gikk eller syklet på de 

asfaltbelagte gangveiene. En 

god del valgte også å 

benytte stien som går 

gjennom skoleområdet. Grunnen til det sistnevnte funnet kan både skyldes at dette 

er en snarvei, og at stien grunnet ulike helninger og svinger oppleves som mer 

spennende å bevege seg på enn de andre gangveiene. 

 

3. Gangveiene ble brukt til både ferdsel og lek. Det var ikke bare transport som fant 

sted på gangveiene. Også flere unger ble sett lekende på disse. Først og fremst 

dreide det seg om barn som syklet eller sparkesyklet opp til toppen av bakken, for så 

å renne ned. Sammen med det at det generelt bevegde seg mye folk her, kunne det 

nok vært en idé å ha oppført et gangfelt i bunnen av bakken der gangfeltet krysser 

bilveien. Folk som benytter sykkel, men også for eksempel rullebrett, rulleskøyter, 

sparkersykkel og aking om vinteren, kan få ganske god fart ned denne helningen.   

 

4. En god del bilkjøring fant sted på gangveien opp til Husebybadet. Samme sted 

som det ble observert barn som lekte, var det også en god del biler som kjørte. Dette 

virket hovedsakelig å være biler som skulle bringe eller hente folk som skulle, eller 

hadde vært, på Husebybadet. De ansatte ved Husebybadet må også benytte denne 

veien når de skal kjøre opp til sine arbeidsparkeringsplasser. Til sammen på en dag 

ble det observert omtrentlig 5-10 biler.  

 

OPPLEVELSER 
 

Når det gjelder informantenes opplevelser av parkeringen ved Tiller videregående skole, var 

det for det første en del positive elementer som ble trukket frem. Mange synes den 

Figur 45: Antall mennesker som henholdsvis gikk, syklet, satt, stod og lekte ved 
ulike tidspunkt ved Tiller videregående skole. 



Side 60 av 77 
 

parkeringen som nå befinner seg her er grei nok som den er. De kunne ikke ønske seg noen 

særlige endringer. En god del sa også at de opplever forholdene som godt lagt til rette for 

gående og syklende. Det at disse trafikantgruppene i stor grad er adskilt fra bilveien synes 

mange er bra. Til sist var ble det også nevnt at stedet innehar gode bussforhold.   

 

Samtidig var det også en del negative elementer som dukket opp. Blant annet var det flere 

som trakk frem at de opplever at det tidvis er mye fremmedparkering her. Spesielt gjelder 

dette ved større arrangementer, hovedsakelig knyttet til idrett. En mannlig informant 

forteller: ”Det kan være ganske kaotisk her når det er kamper som spilles. Det er for lite 

parkering når det skjer arrangementer”. En kvinnelig informant supplerer: ”Når det er 

tilstelninger kommer man nesten ikke frem hverken med bil eller til fots”. Videre ble det 

forholdsvis hyppig nevnt at veikrysningen ved gangfeltet oppleves som skummel. Mange 

mennesker i ulike aldre beveger seg her, og der man ikke opplever at de gående og syklende 

i dag tas nok hensyn til. Flere forteller at biler kan komme i forholdsvis stor fart, spesielt opp 

fra parkeringskjelleren ved Heimdal, og at det skaper en utrygghet.  

 

Ellers opplever en del at det er få elevparkeringsplasser til dem som går på Tiller 

videregående skole. De aller fleste plassene som er her i dag er reservert for de ansatte, og 

Figur 46: Positive elementer ved Tiller videregående skole knyttet til parkering, ifølge informanter. 

Figur 47: Negative elementer ved Tiller videregående skole knyttet til parkering, ifølge informanter. 
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der informanter skulle ønske at man fikk flere nye elevparkeringer, eventuelt omgjorde en 

del av de ansattes plasser til plasser forbeholdt elever med bil. Til sist er det noen som 

opplever at det generelt er ganske mye trafikk i området, og at blandingen av gående og 

syklende kan oppleves som noe skummel. Noen sier også at det kan være ganske glatt å 

bevege seg opp bakken om vinteren – delvis på grunn av at biler kjører her og dermed 

spoler opp den massen som eventuelt er blitt strødd. Flere kunne ønske at man i større grad 

fikk forhindret at biler kjører inn på gangveien slik de gjør i dag. En kvinne forteller:  

 

Jeg synes det er en dårlig løsning at man kjører med biler oppover [gangveien]. Om vinteren spoler 

bilene opp snøen, sånn at det nesten ikke er noen vits i å strø her. Vi kaller bakken for ”Fallbakken” 

fordi det er, spesielt en del eldre, som pleier å falle her.   

 

Når det gjelder informanters ønsker for fremtiden, er det først og fremst mer parkering som 

nevnes. Dette virker hovedsakelig å henge sammen med at den mengden parkering som er 

her nå, ikke oppleves som tilstrekkelig ved arrangementer – som på grunn av flere 

nærliggende idrettsanlegg forekommer forholdsvis ofte. Ellers ble ønsker om en 

fotgjengerovergang også ganske hyppig trukket frem. Enkelte ønsker også å stoppe den 

kjøringen på gangveien som nå finner sted, samt opprette mer bilparkering for elever. En av 

informantene med sistnevnte ønske, foreslår å etablere elevparkering ved Saupstad 

sentrum ved å reservere en del av de nåværende plassene til dette. Et annet forslag var å 

skille gang- og sykkelveien i området i større grad. Enkelte opplever det som utrygt når 

gående og syklende beveger seg i samme område – spesielt med tanke på at syklister kan 

komme i ganske stor fart ned bakken på stedet. I tillegg trekkes det frem at man kunne 

tenkt seg en tydeligere skilting av parkeringen tilhørende Husebybadet. En informant 

forteller at en del mennesker som skal hit pleier å gå inn i resepsjonen fordi de ikke vet hvor 

de skal sette fra seg bilen. Ved å skilte dette tydeligere, kan man kanskje også forhindre at 

flere kjører oppover 

gangveien, dersom de 

tror at det finnes 

offentlig tilgjengelige 

plasser her.  

Figur 48: Informanters ønsker for fremtiden ved Tiller videregående skole knyttet til parkering. 
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4.2.3 Heimdal videregående skole 

 

 

Figur 49: Studieområder ved Heimdal videregående skole. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 

Figur 50: Heimdal videregående skole. Bildet øverst til venstre viser en av gangveiene, samt innkjøringen til p-huset. Bildet 
øverst til høyre viser MC-parkeringen, mens bildet nederst til venstre viser parkeringsplassen utenfor Husebybadet. Til sist 
viser bildet nederst til høyre situasjonen rundt innkjøringen til p-huset og krysningen av gangveien.  
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BRUK 

 

Ved Heimdal videregående skole finnes det noe overflateparkering. Dette inkluderer en 

parkeringsplass for biler og en parkeringsplass for MC-kjøretøy. Mye av parkeringen er 

imidlertid lagt under bakken i et forholdsvis nytt parkeringsanlegg. Mens 

overflateparkeringen er offentlig tilgjengelig, innehar tidsbegrensing og er gratis å benytte, 

er parkeringshuset avgiftsbelagt.  

 

Som figur 51, 52, 53 og 54 viser, var det en del aktivitet ved Heimdal videregående skole 

gjennom hele observasjonsdagen. På morgenen var det forholdsvis få som befant seg på 

stedet. De aller fleste ble registrert som gående og så ut som om de var på vei til eller fra 

diverse ærend. Noen stoppet også opp en god stund, før de gikk, syklet eller kjørte med bil 

videre. Utover formiddagen fortsatte folk å bevege seg på kryss og tvers av området. En 

større andel enn tidligere på dagen så ut som om de var ute og gikk tur i finværet eller 

hadde vært og trent. I skolegården utenfor Heimdal videregående skole, samlet det seg 

tidvis grupper med barn og ungdommer som lekte. For det meste gikk det i basketball. På 

ettermiddagen var det også en del lek som fant sted. Blant annet samlet det seg en gruppe 

med barn litt bortenfor bunnen av bakken som gikk opp mot Tiller videregående skole. Flere 

i gruppen hadde med seg sykler og sparkesykler som de fraktet opp til toppen, for deretter å 

renne ned. Ellers var det personer som vekselvis så ut som om de var ute og gikk tur og til og 

fra diverse ærend som bevegde seg her. På kvelden tok aktivitetsnivået seg igjen noe ned. 

Igjen er var det lek i skolegården og ellers gående aktivitetsformer som dominerte.  

 

Følgende punkter ansees som særlig fremtredende ved observasjonene: 

 

1. I området var det totalt nest færrest antall mennesker, sammenlignet med de 

andre studieområdene. Den eneste plassen med færre besøkende var ved 

parkeringsplassen ved Coop Extra. Mye av dette skyldes nok at det var skolefri på 

observasjonstidspunktet. Til vanlig hadde man nok sett en mye større andel 

mennesker her. En annen grunn kan skyldes avgrensningen av studieområdet i første 

omgang. Veldig mange av dem som bevegde seg i nærheten av de to videregående 

skolene, befant seg på gangveien som hovedsakelig er inkludert i studieområdet for  
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Figur 52: Observasjon kl 08:00 ved Heimdal videregående skole. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 

Figur 51: Observasjon kl 13:00 ved Heimdal videregående skole. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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Figur 54: Observasjon kl 20:00 ved Heimdal videregående skole. Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 

 

Figur 53: Observasjon kl 16:00 ved Heimdal videregående skole: Kilde bakgrunnsbilde: Trondheim kommune (2019). 
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Tiller videregående skole. Gangveien ligger imidlertid også forholdsvis nært Heimdal 

videregående skole. 

 

2. Flest personer ble registrert som lekende her, sammenlignet med de andre 

studieområdene. Årsaken til dette skyldes nok delvis at man her i større grad enn 

ved de andre områdene har lagt til rette for ulike leksaktiviteter, og da primært 

ballsport. Det at også skolegården er bilfri er nok en annen grunn til at flere barn og 

ungdommer føler at det er trygt og tilrettelagt for å drive med denne typen aktivitet.  

 

3. Personene bevegde seg stort sett utenom parkeringsplassene. Igjen var det en 

tendens til at folk unngikk å bevege og oppholde seg på parkeringsarealene, dersom 

de ikke selv skulle inn i eller ut av en bil. Et unntak var i noen grad ved MC-plassen 

der en del barn lekte med sykkel og sparkesykkel.  

 

4. En del biler kjørte ned i parkeringskjelleren. Selv om et stort flertall av dem som 

parkerte her benyttet seg av overflateparkeringen til bil, var det også tidvis kjøretøy 

som parkerte under bakken. Det at ikke en enda større andel personer kjørte inn i 

parkeringshuset skyldes nok i stor grad at man må betale for å stå her, sammenlignet 

med at det er gratis på overflateparkeringen.  

 

5. Både den registrerte aktiviteten ved Tiller og Heimdal videregående skole er nok 

ganske preget av at det var skoleferie på observasjonstidspunktet. Man hadde nok 

generelt sett en enda større andel 

oppholdsaktiviteter på begge 

steder resten av året. Samtidig er 

det nok også til vanlig en god del 

mer trafikk enn det som det var på 

observasjonstidspunktet – noe 

som muligens hadde gitt et annet 

bilde av blant annet 

trafikksikkerheten på stedet.  

Figur 55: Antall mennesker som henholdsvis gikk, syklet, satt, stod 
og lekte ved ulike tidspunkt ved Heimdal videregående skole. 
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OPPLEVELSER 

Informantene på Saupstad fortalte at de generelt synes parkeringen ved Heimdal 

videregående skole er blitt veldig grei. Tiltaket med å legge parkering under bakken i 

parkeringshuset opplever de overordnet som bra. Etter at dette har skjedd, og med den 

tilhørende parkeringsavgiften som har kommet, er det enkelte som forteller at flere ansatte 

ved skolen av den grunn har begynt å ta bussen og å sykle til jobb i større grad. En mannlig 

informant forteller: ”I starten var det gratis å parkere i parkeringskjelleren. Men nå er det 

blitt ganske dyrt. Flere har derfor begynt å ta bussen. Når er parkeringskjelleren til vanlig 

ikke en gang halvfull, mens den var stappfull før”. Andre positive konsekvenser har vært at 

noen opplever mindre bilstøy etter at anlegget kom, og at det er blitt tryggere å bevege seg 

på bakkeplan. Ellers er inntrykket til informanter at opprettelsen av MC-plassen har vært bra 

og at området oppleves som oversiktlig.     

Selv om noen mener at antallet parkeringsplasser er ok, er det enda flere som gjerne kunne 

ha ønsket seg enda bedre plass. Særlig i forbindelse med idrettsarrangementer, som det er 

relativt mye av i området, forekommer det ifølge informanter også her en god del 

fremmedparkering på grunn av for få parkeringsplasser. Ellers kom det kommentarer på at 

parkeringskjelleren, selv om den overordnet oppleves som positiv, også er med på å skape 

en del trafikkfarlige situasjoner. Blant annet mener noen at situasjonen ved innkjørselen til 

kjelleren er ganske uoversiktlig. Møtet med biler som kommer fra parkeringshuset kan tidvis 

komme ganske brått på, da sikten, blant annet grunnet veggene omkring nedkjørselen, blir 

en del hindret. Noen forteller også at bilene ofte kjører med en ganske høy fart ut av 

kjelleren.   

Figur 56: Positive elementer ved Heimdal videregående skole knyttet til parkering, ifølge informanter. 
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Et annet problem er knyttet til at det er for lite plass for biler til å kjøre forbi bussen når 

sistnevnte står parkert på holdeplassen. Informanter forteller at enkelte bilister av den 

grunn snur, til tross for at det er enveiskjør her, og kjører mot enveiskjøringsretningen for å 

komme seg ut av området igjen. En mannlig informant sier det følgende: ”Bussene sperrer 

for snuplassen. De står her ofte ganske lenge også. Da er det mange som ikke kjører i 

henhold til skiltingen, noe som kan være ganske farlig”. Det siste negative punktet som 

trekkes frem er knyttet til parkeringsavgiftene i parkeringshuset. Flere forteller at på grunn 

av avgiften er det en del ansatte ved skolen som velger og ikke parkere i kjelleren, men 

heller på bakkeplan – noe som også kan være en del av forklaringen på hvorfor kjelleren 

ikke lenger er like full som det den en gang var. Ettersom det er tidsbegrensing på 

parkeringsplassen på bakkeplan, drar de ansatte imidlertid ut og flytter bilene når tiden 

løper ut. Dette kan igjen bidra til å skape mer trafikk på bakkeplan enn det som kanskje 

ellers ville vært tilfelle. Noen sier at parkeringsavgiftene utgjør en forholdsvis stor kostnad, 

men der ingen direkte påpeker at de ønsker å fjerne parkeringsavgiften.  

 

Figur 57: Negative elementer ved Heimdal videregående skole knyttet til parkering, ifølge informanter.  

Figur 58: Informanters ønsker for fremtiden ved Heimdal videregående skole knyttet til parkering. 
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Av endringer informanter kunne ønske seg i fremtiden, er det først og fremst bedre skilting i 

området som trekkes frem. En del sier at kjøre- og parkeringssituasjonen slik den er nå 

oppleves som ganske uoversiktlig som en følge av dette. En informant peker videre på at 

han gjerne kunne ønsket at parkeringen for Husebybadet og Kolstad arena var separate. Til 

sist er det flere som gjerne ville hatt flere parkeringsplasser. Noen sier mer spesifikt at de 

ønsker seg flere elevparkeringsplasser og HC-plasser, mens andre mer generelt opplever at 

det i dag er for lite parkering tilgjengelig.    
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5 KONKLUSJON 

 

Som denne rapporten har vist, finnes det mange ulike parkeringsplasser rundt om i 

Trondheim by. Mens noen områder har mye og lett tilgjengelig parkering, er det andre 

steder hvor parkeringen er mer restriktiv. For å utvikle en parkeringspolitikk som støtter opp 

under nullvekstmålet og som øker byens attraktivitet, er det nok i flere av områdene som 

her er blitt gjennomgått en del tiltak knyttet til parkering som med fordel kunne ha blitt 

gjennomført. Selv om tiltakene kan se ganske forkjellige ut fra sted til sted, vil nok uansett 

det og generelt ha et fokus på å gjøre det mindre attraktivt å velge bilen og mer attraktivt å 

gå, sykle og å ta kollektivtransport, være fordelaktiv for å i fremtiden øke trafikksikkerheten, 

skape attraktive uterom og å gjøre det enklere å velge mer miljøvennlige og arealeffektive 

fremkomstmidler enn bilen.     
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Vedlegg 1: Intervjuskjema  

 
BYROM/GATE       TIDSPUNKT

 DATO/UKEDAG            INTERVJUET AV

       

INTERVJUSKJEMA  

HVOR KOMMER DU FRA NÅ? 
 
 
HVOR ER DU PÅ VEI NÅ?  
 
 

HVA ER HENSIKTEN MED REISEN DIN? 

HVORDAN KOM DU DEG HIT?  
 

○ GIKK 
○ SYKLET 
○ KJØRTE 
○ ANNET:___________________________________________________________ 

HVA TENKER DU OM PARKERINGEN I OMRÅDET? 
 

HVA SKAL TIL FOR AT DU REISER HIT MINDRE MED BIL, MEN HELLER MED ANDRE TRANSPORTMIDLER (KOLLEKTIV, 
SYKKEL, GANGE)? 

FØLER DU AT DET ER TRYGT Å BEVEGE SEG HER TIL FOTS MED TANKE PÅ TRAFIKK? HVORFOR/HVORFOR IKKE? 
SOM BILIST? 

HVOR OFTE BEFINNER DU HER? 
○ DAGLIG 
○ FLERE GANGER I UKEN 
○ UKENTLIG 
○ SJELDENT 

HVILKE ENDRINGER KUNNE DU ØNSKE DEG I DETTE OMRÅDET? 
 
 
 
 
 
 
HVA LIKER DU SPESIELT GODT VED DETTE OMRÅDET? 

 


