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Publikumsmedvirkning i planprosessen
Mari Hage Basberg - Byplankontoret 
Kommunal geomatikkonferanse 04.12.2018



Publikumsmedvirkning i planprosessen

- Byplankontoret sine 
strategiske planer

- Private planer 
- Samhandling med kart 

og oppmåling 



Koordinering - Byplankontoret sine strategiske planer  

Mål om koordinering av medvirkning, kunnskapsinnhenting og 
kommunikasjon



https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim



Trondheim kommunes nettmagasin om byutvikling: http://www.trondheim2030.no

http://www.trondheim2030.no


Bruk av sosiale medier

Streaming Arrangement

Facebook-side: https://www.facebook.com/byplankontoret/

https://www.facebook.com/byplankontoret/


Intern og ekstern ressursgruppe

- Intern ressursgruppe: for enheter i Trondheim kommune 
(Miljøenheten, Kommunalteknikk, Kart- og oppmåling mfl.) 

- Ekstern ressursgruppe: høringsparter
- Opprinnelig opprettet for Plan for sentrumsutvikling januar 2018. 
- Utvidet med alle de strategiske planene + 4 gateprosjekt.   

- Mål: informasjon, innspill og tilbakemeldinger til prosjektene. 



Kunnskapsheftet Byutvikling for alle

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim-no2050/medvirkning

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim-no2050/medvirkning


Innbyggerpanel og gjestebud

- Inspirasjon fra Københavns 
borgerpanel og KS sitt idéhefte 
“Hvordan involvere innbyggerne”

- Gjestebud: hvert gjestebud inviterte 
5-10 venner for å snakke om 
byutvikling (svar fra 20 gjestebud)

- Innbyggerpanel: Digital 
spørreundersøkelse om byutvikling 
(107 svar)



Innbyggerpanel og gjestebud

Adresseavisen 07.08.2018



Innbyggerpanel og gjestebud





Verksted - Kartlegging og innspill 



Barn og 
unge i 
sentrum



Skaperfestivalen Maker Faire - Barn i sentrum 

-



Byromsundersøkelser



3C // Co-constructing city futures

- Prosjektet ble til under en idélab i regi av 
forskningsrådet 

- Finansiert av forskningsrådet 
- Eies av UiO, NTNU, Norconsult, NILU, 

PRIO. 
- 3c skal levere et femte bidrag til 

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 
- samskapt med innbyggere i Trondheim.

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/3c/index.html



Private planer



Avansert kart med 
gjeldende plan

Enkelt kart med 
planforslaget

Møtebok for 
bygningsrådet

Innsyn i postliste

Innsyn i sak

Informasjon om 
medvirkning

Kunngjøringsliste 
offentlig ettersyn

Kunngjøring 
planforslag

Informasjon om 
planprosessen

Hverdagen i dag - for publikum 



Avansert kart 
med 
diverse 
datagrunnlag

Enkelt kart med 
planforslaget

Møtebok for 
bygningsrådet

Innsyn i 
postliste

Innsyn i sak

Informasjon om 
medvirkning

Kunngjøringslist
e offentlig 
ettersyn

Kunngjøring 
planforslag

Informasjon om 
planprosessen

Kvaliteket: rutine 
planbehandling

Regneark: 
oversikt 
planstatus

Hverdagen i dag - for saksbehandlere  



Private planer - samarbeid med Kart & oppmåling  

- Digitale planprosesser - ePlan: ny saksbehandlingsløsning. 
- AR/VR 
- Bymodellen 



Bymodellen



Bedre bruk av bymodellen for å 
få innspill 

Nye prosjekt visualisert i byen



VR-modell av Elgeseter gate

- Miljøpakken Trondheim 
kommune i samarbeid med 
Norconsult. 

- Konsekvensene av ulike 
trasévalg i en virtuell 
virkelighet. 



https://trondheim2030.no/2017/08/18/na-flere-benker-trondheim/



https://kart.trondheim.kommune.no/benker/



Takk for meg! 
mari.hage.basberg@trondheim.kommune.no


