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Invitasjon til workshop

Det ble sendt ut invitasjonsbrev, og 
annonse i Adresseavisa (til høyre)

Hvor i prosessen 
med Elgeseter gate 
var denne 
workshopen: 
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Gjennomføring av workshop

Inndeling av områder:

09.00-16.00: Elgeseter gate i virtual reality /VR)

14.00-18.00: Åpen kafe og workshop med prosjektgruppen for Elgeseter 
gate, fagpersoner, naboer og andre interesserte. 

Oppgaver ved bord, og kjøring av VR på storskjerm

HVA SKAL RESULTATENE BRUKES 
TIL/HVORDAN SKAL DE FORSTÅS
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Gjennomføring av workshop

Inndeling av områder:

09.00-16.00: Elgeseter gate i virtual reality /VR)

14.00-18.00: Åpen kafe og workshop med prosjektgruppen for Elgeseter 
gate, fagpersoner, naboer og andre interesserte. 

Oppgaver ved bord, og kjøring av VR på storskjerm



C1
Prinsen kino
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Kartgrunnlag 
C1 Prinsen Kino

Prinsen, hovedutfordringer:
• Smalt tverrsnitt – (plass til 2 

kjørefelt bil, 2 kjørefelt kollektiv, 
fortau, sykkelveg)

• Søke å unngå inngrep utenfor 
dagens vegkant

• Søke å bevare trerekke langs 
Kongsgårdsplassen

• Sammenkobling sykkelvegnettet i 
Bispegata, Arkitekt Christies gate 
og Schirmers gate

• Gangkryssing Prinsen kino – viktig 
gangstrøm

• Systemskifte for kollektiv fra 
sidestilt til midtstilt

• Systemskifte for sykkel
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Diskusjon rundt alternativ: 
Elgestergate er en for bred bymotorveg – ta byen på alvor
Lag nok plass for gående – reduser bredder på kjøreareal
Tettere med gangfelt
Gangfelt i forlengelse av Schirmers gate og like nord for Elgeseter bro
Godt bymiljø må være i fokus
Fortauene bør være minst 4 meter brede
Prinsens gate nord for Bispegata er smal – kun kollektivfelt - ringveg 
langs f.eks. Kjøpmannsgata – Sykkelfelt og fartsgrense 30 km/t
Ikke-signalregulering av gangfelt aktuelt
Fjerne parkering i Bispegata for bedre trafikksikkerhet med tanke på 
parkerte biler / sykkel

C1-1
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Diskusjon rundt alternativ C1-3: 
Alternativ C1-3 er skisseringene av tankene som dukket opp for 
alternativ C1-2. Alle bilene er fjernet fra Elgeseter gate. Bilveien er lagt 
i ringveisystem via Konggårdsplassen, Bispegata.  Og med alternativ 
bilveg, sør for den katolske kirke parallelt med Nidelven, for å adkomst 
sørover Elgeseter gate.  Med fjerning av bilene i Elgeseter gate åpner 
det opp for å ha 2 meter sykkelfelt på begge sider av gata. Itillegg er 
det avsatt areal til beplantning langs gata. 

C1-3

C1-2:

Alternativ C1-2 ble ikke skissert opp men diskutert og 

la tankegrunnlag for alternativ C1-3. Spørsmål som 

kom opp var: Hvilken side skal man gå? Kan man 

redusere til kjørefeltene fra 4 til 3 felt? Føre Elgeseter 

gate inn ved Konggårdsplassen hvor bilene kan kjøre. 

Få til et ringveisystem i byen. Ev. Kan bilene gå i 

kulvert?
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C1-4

Alternativ C1-4 er en variant av alternativ C1-1. Istedenfor metrobuss legges det opp til å ha trikk i gaten, (2,5 x 2m). Trikken er lagt i dagens kollektivfelt og med biltrafikken i midten. Det er avsatt 

7 meter til bil. Det er avsatt areal til sykkelfelt på begge sider av gaten med bredde på 2 meter. På vestsiden av gaten får man fortau med bredde på 4 meter mot bygningene. Det legges opptil at 

man bytter fra trikk til buss ved Sluppenkrysset. 
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C1-5

Alternativ C1-5 er en variant av 

alternativ C1-1. Sykkelveg fra 

Elgeseter bru på østsiden går 

gjennom parkarealet og langs 

Kongsgårdsplassen. Syklister som 

skal til/fra Ila sykler av til vest rett 

etter Elgeseter bru og inn i Sverres 

gate. Fortausbredden blir mellom 

4,5-6,5 meter nord for Elgeseter 

bru. 
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C2
Samfundet
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Kartgrunnlag 
C2 Samfundet

Samfundet, hovedutfordringer
Gangkryssing – lang kryssing

• Sykkelvegløsning –
sammenkobling med 
sykkelvegnettet mot Gløshaugen

• Smalt tverrsnitt i Klostergata
• Smalt tverrsnitt Elgeseter bru
• Unngå inngrep utenfor vegkant i 

Klostergata
• Allé i Høyskoleringen fredet
• Plassering metrobusstasjoner
• Riving/ikke riving Elgeseter gate 

4 & 6
• Inngrep i Elgeseterpark
• Utfordring kryssløsning for buss 

og bil
• Prioritering metrobuss i 

Klostergata
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Generelle kommentarer om området rundt Samfundet fra workshop

Avmerket område foran Samfundet bør 
utformes med annen 
belegning/beplanting/uttrykk for å 
tydeliggjøre at en her kommer inn i et 
«torgområde» med større fokus på de myke 
trafikantene.

Store utbyggingsplaner i forbindelse med 
campus vil kunne mer enn doble antall 
fotgjengere i området.

Samfundet skal utvides.

Ulike meninger i forhold til om Elgeseter gate 
4 og 6 bør søkes bevart. 
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Se kommentarer neste side14

C2-1 M/S



Kommentarer/beskrivelse av skisse C2-1-M/S:
Alternativet er tenkt som et kompromiss for alle trafikantgrupper.

Biltrafikk 
• Nord-sør som i dag i ett felt i Elgeseter gate
• Sør-nord som i dag i ett felt i Elgeseter gate
• Sør mot øst som i dag via Høyskoleveien
• Nord mot øst via Høyskoleveien (gjør at venstresvingefelt på Elgeseter bru kan fjernes)
• Øst mot sør som i dag via Høyskoleveien
• Øst mot nord som i dag via Klostergata i blandet trafikk med kollektiv og sykkel (vurder om denne biltrafikken kan flyttes til Klostergata uten at 

høyresving ut gir problemer med mindre plass foran Samfundet. Kan være problematisk i forhold til avvikling av fase for gangfelt over Elgeseter 
gate)

• Kryss med Olav Kyrres gate som i dag.

Kollektivtrafikk
• Nord-sør og sør nord som i dag i Elgeseter gate
• Metrobusstasjoner foran Samfundet (ev. lenger sør hvis stasjon for kollektivtrafikk til/fra øst legges i Høyskoleveien)
• Nord-øst og øst nord som i dag via Klostergata
• Metrobusstasjoner som i dag i Klostergata 
• Egen kollektivtrase i Høyskoleveien bør vurderes.

Gangtrafikk
• Gangfelt som i dag over Elgeseter gate ved Samfundet
• I kryss med Elgeseter gate X Olav Kyrres gate bør det ses på muligheten for å få inn ekstra gangfelt på kryssarm fra sør.
Sykkeltrafikk
• Kobling mellom sykkelveg i Håkon Jarls gate og sykkelveg på Elgeseter bru bør etableres. Venstresvingefelt på bru bør søkes fjernet for å få 

tilstrekkelig plass til å etablere manglende sykkelveg.
• Sykkelløsning fra Klæbuveien bør kobles på sykkelveg over Elgeseter bru via løsning i Klostergata. Sykkelløsning i blandet trafikk med kollektiv-

og biltrafikk kan fungere i nedoverbakke. I oppoverbakken bør det etableres et sykkelfelt eller sykkelveg.
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C3
Olav Kyrres gate
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Kartgrunnlag 
C3 Olav Kyrres gate

Olav Kyrres gate
• Inngrep i Elgeseterpark
• Sammenkobling sykkelveg fra 

Haakon Jarls gate til Vanglunds 
gate/Udbyes gate

• Kryssing av Olav Kyrres gate
• Nytt idrettsbygg gangstrømmene 

til bygget
• Undergang i Olav Kyrres gate ikke 

i bruk
• Flytting av kiss’n’ride ved sidestilt 

ivareta kjøre- og gangadkomst
• Utrykningskjøretøy
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C3-1



C4
Magnus den Godes gate
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Kartgrunnlag 
C4 Magnus den Godes gate

Magnus den Godes gate, 
hovedutfordringer:
• Sykkelfelt i Magnus den 

Godes gate sammenkobling til 
sykkelvegnettet i Udbyes gate

• Riving/ikke riving Elgeseter 
gate 30B

• Gateparkering i Magnus den 
Godes gate

• Gangkryssing
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Alternativ C4-1 og 2, 
delt ved Einar Tambarskjelves gate 

ALT 1 ALT 2



C5
Strindveien
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Kartgrunnlag 
C5 Strindveien

Ny gangkryssing nord for jernbane 
ved Strindheimsvegen, 
hovedutfordringer:

– plankryssing for sykkel

• Bør signalreguleres ved 
kryssing i plan pga
trafikksikkerhet

• Signalregulering av en ekstra 
gangkryssingsmulighet gir 
behov for en ekstra signalfase i 
krysset, og vil med det gi enda 
dårligere kapasitet i krysset. 

• Lang gangkryssing siden vi ikke 
har plass til å legge inn 
trafikkøyer (pga smalt tverrsnitt 
under brua)

• Jernbanen
• Systemskifte for buss
• Flere bussruter som skal opp 

Strindvegen
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Vil få til uten signalanlegg, men med midtrabatt. 
Sykkelgate m/gangfelt (prikking er sykkel, boks med linjer er gangfelt) 28



Utposing på snittet for å få plass til midtrabatt(3m).  Med signalanlegg som del av krysset for øvrig. 
Sykkeltilbud trekkes ut mot sideareal.
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Fra Prinsen kino 
til Lerkendal

Innspill på hva som er bra i dag, muligheter, 
ønsker, farer, annet
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Tegnforklaring klistremerker
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Utsnitt fra ortofoto

Et plott som viser strekningen Prinsen kino til krysset ved Lerkendal 
stadion lå på et langt bord gjennom hele workshopen, og alle som 
kom innom kunne sette så mange merker man ville, og diskutere 
behov, ønsker og andre tema. 

Alle klistremerkepunkter er registrert. Punkter hvor andre enn 
Miljøpakken har ansvar, blir oversendt til rette avdeling eller etat i 
etterkant av workshop. Alle punkter som angår Miljøpakken blir tatt 
med som grunnlag til videre arbeid.
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