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Prosess fra plan til bygging

- Kartbase + regneark  med alle registrerte snarveier 

- Over 600 stk er registrert 



Hvordan velges prosjekter 

Metoden delt opp i tre trinn: 

1. Nærhet til utvalgte reisemål og boligtetthet

2. Tidsbesparelse 

3. Kompleksitet 

Noen av snarveiene er ekstra vektlagt fordi det 

har kommet mange innspill fra publikum. 



Gangforbindelser til holdeplasser

- eksisterende snarveier/tråkk



 Liste over prioriterte tiltak sendes for uttalelse til:

Enheter i Trondheim kommune

- Klima- og Miljøenheten

- Enhet for idretts og friluftsliv (IF)

- Geoteknikk og VAR (Kommunalteknikk)

- Bydrift 

- Eierskapsenheten

Aktuelle

- Skoler

- Barnehager

- FAU

- (Velforeninger, sameier og naboer)



Tiltak deles inn i Snarveipakker 

● Kommunalteknikk overtar fra MoS som 

prosjektleder i detaljplan- leggingsfasen 

og byggefasen.

● 90 % av tiltakene prosjekteres av 

konsulenter og bygges av 

entreprenører.

● 10 % bygges av bydrift.

● Et par av snarveiene er samarbeid 

mellom kommunen og private aktører.

● Befaring for å bli enig om tiltak på 

stedet.



Løsninger 
Snarveier skal gå der snarveier har gått

Tiltak for at flere skal gå mer - kompenserende tiltak

● Benk – utholdenhet

● Håndløper - balanse

● Skilting- orienterbarhet, forutsigbarhet

● Belysning- orienterbarhet og trygghet

● Fast dekke- fremkommelighet



Bratsberg skole



Eli Sjursdotters vei



Duedalen 



Kystadbrua



Serienlystveien





Granvegen



Steinberget 



Bispehaugen
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Moholt
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Elgveien



Risvollan - snarvei nr 100



•tiltak på privat grunn
•tiltak tett på privat eiendom 
•motorisert ferdsel vs tilgjengelighet
•belysning vs lysforurensning
•vinterdrift fordeler og ulemper
•svartelista arter og hageavfall

Utfordringer



Overføringsverdier - for en bedre framtid
•gangbart vs gangvennlig



+

-
Kjedelig

Stress

Glede

Avslappende
Helge Hillnhütter



Inspirere folk ;) 



Award to the pedestrian of the year

Pedestrians are the forgotten 
heroes of social accounting !



Byutviklings strategien mot 2050

● Fortetting - kortere mellom målpunkt
● By i øyehøyde 



Takk for meg !


