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Plan for friluftsliv og grønne områder
Hva foregikk på innsiden?
- erfaringer og refleksjoner fra planprosessen

Kommunal geomatikkonferanse 2017



Hva er planen?

Plan for friluftsliv og grønne områder i 
Trondheim skal være et verktøy for bevaring 
og videreutvikling av marka og de grønne 
områdene i kommunen i en situasjon preget 
av økt befolkningsvekst og fortetting. Planen 
har hovedfokus på de områdene der 
friluftsliv, lek, aktivitet og rekreasjon kan 
utøves, og kvalitetene som er viktige for at 
mennesker trives i den grønne byen. 



www.grønt.friluftsliv.trondheim.no

https://www.google.com/url?q=http://www.gr&sa=D&ust=1511940511582000&usg=AFQjCNGzxSJsfXraB4hDiBG6pliQyidfCQ


Tidslinje
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Utredningstema 
og “HVA”?

Oppstart 
planarbeid

Vedtatt 
arbeidsprogr
am

Plan vedtatt 
sendt på 
høring

Ferdig med 
høringsperiod
e

Vedtatt plan i 
bystyret

Utarbeide plan
Kommunisere. 
Samle 
høringsinnspill

Svare ut innspill. 
Informere i råd og 
utvalg.



KAN KONFLIKT GI “DEN GODE PLANPROSESSEN?”



Oppstart av planarbeid, to ulike utgangspunkt

Rådmann

Kultur og næring Byutvikling SkoleHelse og 
velferd

FinansOrganisasjon

Enhet for idrett og friluftsliv
Forvalter og utvikler kommunens 

arealer og anlegg innenfor idrett- og 
friluftsområdet.

Arealer for friluftsliv, 
nærmiljøanlegg og idrettsanlegg.  

Kommunalteknikk
Forvalter og utvikler kommunens 

parker og lekeplasser. 



Tidlige planambisjoner

Enhet for idrett og friluftsliv:

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

Kommunalteknikk:

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



Planarbeidene sammenslås

● Omtalte i stor grad de samme arealene. Det var 
et behov for å samle “grøntområdet” i en plan.

● Enklere å forstå for omgivelsene
● Nærmiljøanleggene måtte inn i planarbeidet
● Bedre ressursutnyttelse?
● Perspektiver fra de to fagmiljøene kunne tilføre 

hverandre noe?

Men: Usikkerhet og skepsis knyttet til de faglige 
tilnærmingene på begge sider av bordet. 



Tidlig utvikling av overordna mål

Målene ble utgangspunkt for et felles arbeid



Organisering

Styringsgruppe:
Byplan Eierskap
Bydrift
Leder IF
Leder KT

Arbeidsgruppe:
Byplan 1 stk
Kart- og oppmålingskontoret 1 stk
Kommunalteknikk 2 stk
Enhet for idrett og friluftsliv 2stk

Referansegruppe



Utfordringer

- Svak styringsgruppe 
- Arbeidsgruppen hadde ingen PL 

med klart styringsmandat
- Viktige beslutninger ble fattet av 

arbeidsgruppen



Diskusjoner langs tidslinjen

Overordna mål

ulik forståelse av viktighet og behov for ressursbruk: standardheving av 
geodata - planens arealgrunnlag

Hvilken plan skal vi ha? Innadvendt - utadvent? Overordnet - detaljert?



Konsekvenser - negative

● Umulig å innfri målsetting om ferdigstillelse på 
tid.
○ Brukte mye tid på diskusjoner og få på plass 

tilfredsstillende løsninger på problemer som kunne 
aksepteres av begge fagområder.

● I perioder vanskelig å få øye på planens 
overordna grep.



Konsekvenser: positive (?)

Gjennom diskusjoner og behov for å oppnå konsensus for å 
komme videre i planarbeidet, ble forståelsen for ulike 
perspektiver større. 

● Vi fikk en utadvendt plan som er forankret i omgivelsene
● Vi fikk et svært godt geodatagrunnlag som resultat av 

målrettet jobbing gjennom hele planprosessen.
● Vi fikk et “planfunksjonelt” arealgrunnlag som er det 

“grønne områdets” faglige grunnlag for neste rullering av 
KPA.



Konsekvenser: positive (?)

● Kompromissløsninger knyttet til de ulike behovene som 
ble sterkt frontet, ga oss innovative løsninger som feks 
dekningskart for nærmiljøanlegg og lekeplasser. 

https://www.google.com/url?q=https://geoinnsyn3.nois.no/release/%23?application%3DGI3Trondheim%26project%3DFriluftsliv_og_gronnstruktur%26guid%3D81d80e81-6c6e%26params%3D1010000%26layers%3D1001,1020,1019,1018,1017%26zoom%3D11%26lat%3D7033305.09%26lon%3D571047.63&sa=D&ust=1511940513304000&usg=AFQjCNH0fB-eMHALJtQ7ssHaia1Lt4w8_Q


Konsekvenser: positive (?)

● Behovet for å kommunisere planarbeidet ga oss ideen om 
å være tilgjengelig med planen fra første stund: vi utviklet 
et nettsted i god tid før planen ble sendt på høring







Refleksjoner i etterkant av planarbeidet:

● Faglig uenighet, og ulike faglige perspektiver har vært en 
kontinuerlig drivkraft for å finne gode løsninger som 
kunne forene ulike perspektiver og behov.

● Arbeidet, slik det ble organisert, krevde vilje og evne til å 
holde uenighet på et profesjonelt nivå. Personkonflikt ville 
gjort arbeidet vanskelig



Suksessfaktorer?

● GIS kompetanse med fra oppstart av planarbeidet og høy 
ressursbruk på kvalitetsheving av geodata og definere 
planens arealgrunnlag.
○ Økende enighet rundt hvor viktig det var å få definert 

planens arealgrunnlag. 
● Faglig bredt sammensatt arbeidsgruppe
● Tilrettelegging og forståelse for faglig uenighet
● TID(!) og dermed også ressursbruk
● Framoverlent inkludering av omgivelsene både før og 

etter høringsperioden



Spørsmål?

Marius Winge Austeen
Enhet for idrett og friluftsliv, Trondheim kommune

marius-winge.austeen@trondheim.kommune.no / 917 60 284

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

