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04_SAMFERDSEL & INFRASTRUKTUR

Støren sentrum
Stedsanalyse

Midtre Gauldal kommune har igangsatt en prosess for å utarbeide Sentrumsplan for Støren. Multiconsult, sammen 
med Analyse og Strategi, har deloppdrag Stedsanalyse Støren sentrum, et utgangspunkt for arbeidet med sen-
trumsutviklingsprosessen.

Stedsanalysen viser fysiske forhold i dagens sentrum, en statusbeskrivelse av nåsituasjonen. Sammen med fakta 
om befolkning og næringsliv danner denne grunnlag for videre strategiarbeid. Kjent og tilgjengelig kunnskap om 
stedet er systematisert og framstilt gjennom analysetegninger/kart og korte tekster. Det er også pekt på fysiske 
faktorer som kan eller bør tas med videre, hva som bør bevares og hva som kan endres.

Multiconsult hadde ansvar for et folkemøte med gruppeverksted med representanter fra ulike brukergrupper. 
Verkstedet ga viktige bidrag til stedsanalysen og skapte begeistring, engasjement og positiv omtale. Dette var 
starten på en større medvirkningsprosess, for å gi tilhørighet til prosjektet og forankre plan- og 
utviklingsprosessen.
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BYGGHERRE
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PROSJEKT
Støren sentrumspro-
sjekt
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Støren, Sør-Trøn-
delag

PROSJEKTTYPE
Stedsanalyse
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VÅRE TJENESTER
• Oppdragsledelse
• Arkitektur
• Arealplanlegging
• Landskapsarkitektur
• Samfunnsgeografi/demografi

FAGDISIPLINER
• Naturgrunnlag
• Landskap med blågrønne struk-
turer
• Flom og ras, klima
• Sol og skygge
• Historisk utvikling
• Bebyggelsesstrukturer
• Bevegelseslinjer og barrierer
• Funksjoner og møteplasser
• Trafikk
• Eiendomsforhold
• Demografi og næring
• Boligstruktur
• Pendling og flyttemønster

LØSNING AV OPPDRAG
Med hjelp fra Midtre Gauldal Kommune
har Multiconsult og Analyse og Strategi
samlet inn relevant informasjon. Alle
analysetema er systematisert og illustrert
med kart, foto og figurer. Stedsanalysen
avsluttes med en oppsummering og
anbefalinger for videre utvikling av Støren
sentrum.

www.multiconsult.no


