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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 30.10.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 22. oktober 2015  
 

Sted: Trondheim kommune, Bystyresalen. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200-1230  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører 
 

Kopi: Varamedlemmer 
 
 TR 32/15 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 19.06.2015 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.06.2015 

Forslag til vedtak:  
Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.06.2015 tas til etterretning. 

 
 TR 33/15 Konstituering – valg av leder/nestleder/AU. 

Sak: I sak 28/15 ble det delegert til AU å nedsette en valgkomite som legger fram forslag til ny le-
der/nestleder/AU. Valgkomiteen har bestått av Erling Lenvik, Jorid Jagtøien og Gunnar Lys-
holm, deres forslag blir lagt fram i møtet. 

 
Forslag til vedtak: 

Som ny leder i Regionrådet-Trondheimsregionen velges: 
Som ny nestleder velges: 
Som nytt AU velges: 

 

 TR 34/15 Status Miljøpakken og andre samferdselsprosjekter etter statsbudsjettets framlegging. 
Sak: I og med at dette er det første konstituerende møtet etter valget og med en god del nye represen-

tanter vil mye av møtet bli brukt til å presentere status innenfor de forskjellige arbeidsområdene. 
Samferdsel er et viktig interessepolitisk samarbeidsområde, og Henning Lervåg, leder Miljø-
pakkens sekretariat, vil presentere status innen feltet etter framleggingen av Statsbudsjettet 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 

 TR 35/15 Resultatene i Miljøpakken så langt. 
Sak: Miljøpakken har vært det kanskje viktigste virkemidlet for å sikre utbygging av nødvendig inf-

rastruktur og en tilpasning til et mer klimavennlig transportmønster i Trondheimsregionen. Hans 
Kringstad, informasjonsrådgiver i Miljøpakken, vil presentere Miljøpakkens resultater så langt.  

 
 Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 TR 36/15 Arbeidet med Bymiljøavtaler. 
Sak: Bymiljøavtalene har i løpet av kort tid blitt et av de viktigste instrumentene for å oppnå gode 

helhetlige transportpolitiske løsninger i storbyregionene. Det overordnede målet er å lykkes med 
at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtalene er et 
middel for å sikre samordning på tvers av nivåene som har et delansvar innen området. Den føl-
gende skissen viser hvordan Bymiljøavtalene bør henge sammen i et helhetlig system i storby-
regionene for å sikre en klimavennlig utvikling: 

 
 

     
Forhandlingene om en ny Bymiljøavtale er i gang, og fungerende vegdirektør Lars Aksnes vil 
orientere om arbeidet med avtalene. Etter orienteringen blir det mulighet for debatt, spørsmål og 
innspill. 
 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
  

 TR 37/15 Gjennomgang av Trondheimsregionens oppgaver, struktur og økonomi. 
Sak: Som tittelen sier - en kortversjon av Trondheimsregionens rolle. Som en nærmere innføring i 

hva det jobbes med nå så vedlegges Utviklingsplanen for 2015. 

 

Vedlegg 2: Utviklingsplan 2015 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 TR 38/15 Presentasjon av interkommunal arealplan (IKAP) 
Sak: IKAP er en sentral arbeidsoppgave for Trondheimsregionen, og som det er viktig både lokalt, 

regionalt og nasjonalt at vi lykkes med. Som kjent er Regjeringens og Stortingets viktigste ar-
gumenter for en kommunereform i storbyregionene ikke kapasitets- og kompetanseutfordringer 
– men behovet for en mer helhetlig og bærekraftig utvikling i areal-, transport- og boligplanleg-
ging. Figuren i sak 36 viser hvordan det fra statens side er ønskelig at det jobbes med disse 
spørsmålene i storbyregionene, der IKAP blir vårt svar på regional plan for areal og transport. 
Et tema som må diskuteres den kommende perioden er om IKAP slik det fungerer i dag er et til-
strekkelig instrument for å oppnå målene for areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 
 
I møtet blir det presentert en gjennomgang av IKAP2, massedeponi og andre prosjekter.  

 
Vedlegg 3: Vedtatt IKAP2 
Vedlegg 4: Vedtatt regional utredning massedeponi 
Vedlegg 5: Kart deponi 
Vedlegg 6: Prioriterte næringsarealer 
Vedlegg 7: ABC-prinsippene for lokalisering av virksomhet 
Vedlegg 8: Senterstruktur 
Vedlegg 9: Regionale hovedårer kollektivtrafikk 
Vedlegg 10: Prioriterte jernbanestasjoner 
Vedlegg 11: Korridorer samarbeid næringsutvikling 
 
 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

 TR 39/15 Næringsutvikling og arbeidet med Strategisk næringsplan  
Sak:  Næringsutvikling har hele tiden vært et viktig samarbeidsområde i Trondheimsregionen, og et-

ter utarbeidelse av Strategisk næringsplan i 2010 har det vært styringsinstrumentet. Nå er vi 
gang med en rullering av planen, der det tas sikte på å fatte endelig vedtak i Regionrådet i juni 
2016. Næringsalliansen i Trondheimsregionen (næringsforeningene i kommunene) har ansvaret 
for rulleringsprosessen. Som en del av prosessen planlegges det samling med alle formannska-
pene i februar/mars neste år. Nedenfor presenteres en del problemstillinger Regionrådet vil bli 
presentert for i prosessen framover, uten at det legges opp til den store diskusjonen under dette 
møtet - dette er tenkt som starten på en grundig prosess. 
 
Som en del av rulleringen må også selve organiseringen av næringsutviklingsarbeidet vurderes, 
i tillegg til strategier og prioriteringer. Det går både på rollen Regionrådet skal ha, sammenset-
ning av Næringsrådet, på organisering av næringsarbeidet i den enkelte kommune, og på mer 
konkrete saker som organisering av førstelinjetjenesten i regionen.  
 
Uten å foregripe evalueringen under rulleringsprosessen så må det vel kunne sies at Strategisk 
næringsplan ikke har bidratt til å samordne ressursene på næringsutviklingsarbeidet vesentlig. 
Det har nok i stor grad blitt definert som et ansvar for Trondheimsregionen som organisasjon, 
og det har gjort at kraften i næringsutviklingsarbeidet ikke har blitt optimal. Det kan jo skyldes 
flere forhold: At SNP ikke er tilstrekkelig relevant for kommunene, manglende ønske om sam-
arbeid med andre om næringsutvikling, manglende ressurser til næringsutvikling osv. Uansett så 
er det jo heller ikke gitt at alt skal samordnes, noe av næringsutviklingsarbeidet er i sin natur 
veldig lokalt, mens andre deler nok krever større ressurser enn en og en kommune kan ha: Kob-
ling mot FoU-miljøene, jobbing med klynger. Det er også startet en diskusjon med Trondheim 
kommune som vertskommune om en enda tettere samordning med deres næringsapparat, og om 
muligheten for et felles regionalt eierskap til større prosjekter som for eksempel Europakontoret 
i Brüssel og Technoport. 
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Et annet element som kan virke inn på evnen og viljen til regionalt samarbeid om næringsutvik-
ling er muligheten for gjeninnføring av kommunal selskapsskatt. I utgangspunktet kan det sti-
mulere til konkurranse heller enn samarbeid, og det vil på mange måter være uheldig for mulig-
heten for å få til gode løsninger i en såpass tett sammenvevd region som den vi har. En løsning 
kunne vært å øremerke økte skatteinntekter til regionalt næringssamarbeid. 
 

Vedlegg 12: Kortversjon Strategisk næringsplan 
 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 

 TR 40/15 Kommunereform – gjensidig orientering og diskusjon. 
Sak: Kommunereformen nærmer seg nå en beslutningsfase, og det er naturlig etter valget at hver en-

kelt kommune presenterer kort status og veien videre. Det ser ikke ut til at det skjer mye rundt 
Trondheim, mens det ser ut til at mer bevegelse rundt Orkdal og kanskje også Stjørdal. 
 
Det betyr at kan det være relevant å ha en felles diskusjon på det såkalte 0-alternativet, som alle 
kommunene må utrede. Er alternativet til sammenslåing status quo? Stjørdal har vært tydeligst 
om at tjenestesamarbeidet er såpass krevende at det krever en ny diskusjon. Situasjonen i 
Trondheimsregionen er annerledes, der er samarbeid om forskjellige tjenester også omfattende, 
men ikke innen rammen av Trondheimsregionen som organisasjon. Mye løses gjennom verts-
kommunesamarbeid, IKS, eller samarbeidsavtaler. Vel så viktig er det kanskje å diskutere 0–
alternativet ut fra samfunnsutviklingsrollen og arealpolitikken. Regionen blir mer og mer tett 
sammenvevd, og med de samferdselsinvesteringene vi ser i årene framover blir den utviklingen 
bare sterkere. Det betyr at mange av de beslutningene det enkelte kommunestyre tar om spesielt 
arealspørsmål har konsekvenser utover egen kommune. Hvordan sikrer vi at den totale sam-
funnsnytten blir størst mulig i årene framover ved ingen endringer i kommunestrukturen i 
Trondheimsregionen? 

 
Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for diskusjon. 
 
 

 TR 41/15 Møteplan for 2016 
Sak: For å unngå mulige møtekollisjoner vedtas møteplan for Trondheimsregionens møter vanligvis i 

det første Regionrådet etter sommerferien. I valgår blir det for lenge å vente, derfor er møtepla-
nen for neste år vedtatt administrativt, etter dialog med alle kommunene.  

 
Vedlegg 13: Møteplan 2016. 
 
Forslag til vedtak: 

Møteplanen tas til etterretning. 

 
 TR 42/15 Orienteringer 

- . 
 

 TR 43/15 Eventuelt 
 

 

Erling Lenvik Bård Eidet 
leder Daglig leder 



 

Trondheimsregionen 19.06.2015  Side 1 av 4 
 

 
 

PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 19.06.2015  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 25. juni 2015  
 

Sted: Skaun kommune, kommunestyresalen. 

Tidsrom: Kl 0900-1400. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Kjell Fosse. 
Malvik kommune: Knut Sjøvold, Kirsti Hamre Nilsen. 
Trondheim kommune: Knut Fagerbakke, Stein Ytterdahl. 

 Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen/Lillian Waaden, Kai Nordseth, Johnny Nilssen. 
Melhus kommune: Jorid Jagtøien, Gunnar Krogstad, Kathrine Lereggen.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Knut Nygård. 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Grethe Metliaas. 

 Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes. 
Rissa kommune: Rune Schei. 
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Rolf Granlund. 

 Observatører:  
Fylkesmannen: Alf Petter Tenfjord. 
Trondheim kommune: Morten Wolden, Sigmund Knutsen.  

 Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo 
Sekretariat: Bård Eidet, Cornelis De With, Hans Kringstad, Astrid Haugslett. 

  
 Innledere:  

 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

 Ordfører i Skaun Jon P. Husby ønsket velkommen. 
Innkalling/saksliste godkjent. 
 
 

 TR 18/15 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 17.04.2015 
Vedtak:  

Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.04.2015 tas til etterretning. 

 
 
 
 TR 19/15 Trondheimsregionen 2040. 

 
 Prosjektleder Jon Hoem presenterte rapporten. 

Vedtak:  

 Regionrådet tar rapporten til orientering, og ber kommunene om å bruke den i langsiktig 
planlegging. 

 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 TR 20/15 Regional transportplan. 

 
Torbjørn Finstad Sør-Trøndelag fylkeskommune innledet. De tre fylkeskommunene vil 
avgi et samlet innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027, med endelig vedtak i Fyl-
kestingene i desember 2015. Regionrådet vil bli involvert i løpet av høsten. 

 Vedtak: 
 Saken tas til orientering.  
  
 
 

 TR 21/15 Orientering om arbeidet med bymiljøavtaler. 
 
Rita Ottervik ordfører i Trondheim orienterte. I diskusjonen kom det opp ønske om en 
annen løsning for Klett-krysset, og det ble stilt spørsmål om sykkelveg over kommune-
grenser. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 

 TR 22/15 Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen. 
 
Bård Eidet innledet. 

Vedtak: 
Evalueringen tas til orientering. Resultatene viser en stor grad av oppslutning om dagens or-
ganisering og saksområder, og det foreslås derfor ingen endringer nå. 

  
 
 

 TR 23/15 Asplan Viak sin evaluering av private planprosesser i Trondheimsregionen. 
 
Sissel Arctander Asplan Viak presenterte rapporten. 

Vedtak: 
Rapporten tas til orientering. 

 
 
 

 TR 24/15 Tilbakemelding om arbeidet med interkommunale idrettsanlegg i Trondheimsregio-
nen. 
 
Jan Erik Landrø Melhus kommune presenterte arbeidet som har blitt gjort så langt. I 
diskusjonen ble viktigheten av politisk forankring understreket, og det ble foreslått et 
dagsmøte i løpet av høsten for å diskuterer saken grundigere. 

 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 TR 25/15 Kommunereformen – status i Trondheimsregionen 
 
Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen innledet. 

 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 

 TR 26/15 Årsrapport Ungt Entreprenørskap. 
 

Vedtak: 
Årsrapporten tas til orientering. 

 
 

 TR 27/15 Arbeidet med profilering av Trondheimsregionen. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 

 TR 28/15 Valg av valgkomite for oppnevning av leder, nestleder og AU i neste valgperiode. 
 
Vedtak: 

Sittende AU får fullmakt til å nedsette valgkomité blant de nyvalgte ordførerne etter valget. 
Valgkomiteen innstiller til Trondheimsregionen-regionrådets møte 23.102015. 

 

 

 TR 29/15 Revidert tidsplan for rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 
 
Vedtak: 

Regionrådet slutter seg til den foreslåtte prosessplanen for rullering av Strategisk nærings-
plan. 

 
 

 TR 30/15 Orienteringer 
• Saker fra Næringsrådet: 

• Det er bevilget midler til støtte for transportutgifter til studenter som vil skrive  
oppgaver i kommunene utenfor Trondheim. 
• Det er satt av midler til transport til Trondheim Makers for kommunene utenfor 
Trondheim. 
• Trondheimsregionen er med på å finansiere frokostmøter mellom ledende forsk-
ningsmiljø og relevante bedrifter. 

 
 
 

 TR 31/15 Eventuelt 
  Ingen saker. 
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Erling Lenvik Bård Eidet 
Leder Daglig leder 

  

  

 



 

 

 
 

 

Side 1 

 

Utviklingsplan 2015-18, Trondheimsregionen 
Utviklingsplan 2015-18 er utarbeidet i tråd med signaler fra Trondheimsregionens organer og rele-
vante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.    

1 Mål for Trondheimsregionen  

Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.   
 

 
 

2 Programområder: 

Inndelingen av virksomheten i fire programområder opprettholdes, med noen justeringer: 

 P1: Strategisk næringsutvikling. 

 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging. 

 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 

 P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk. 

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 

Hovedmål:  
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i 
2020 [Det vil si øke med 17 mrd]. 

Utdyping: 

Strategisk næringsplan. som ligger til grunn for næringsutviklingsarbeidet. vil bli rullert i 2015. Den 
toårige handlingsplanem for næringsplanen ble vedtatt i mars 2013, og det vil bli lagt fram en ny 
handlingsplan til vedtak i 2015. Budsjett 2015 øker aktivitetsnivået fra 2014.  

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF. 

Vedtatt Trondheimsregionen - regionrådet  
  

Foto: Carl Erik Erikson 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 2 

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til at vi har en stor by i regionen. Kommunene 
har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi viderefører den etablerte organisa-
sjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Næringsrå-
det styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen. I 2015 vil det jobbes med å samordne 
næringsutviklingsarbeidet i regionen enda bedre.  
 
 
Tiltak som pågår: 
- Forsker ut i bedrift: Kostnadsfri bistand til 

bedriftene, med sikte på nye FoU-prosjekt. 
Videreføring må vurderes i 2015. 

- Politikere ut i bedrift: Årlig bedriftsbesøk for 
hele kommune-/bystyret. 

- Bidra til etablering av aktive næringsfore-
ninger i regionen. 

- Tilrettelegging for næringsklynger. 
- Ny toårsavtale avtale inngått med Ungt Ent-

reprenørskap i 2014. 
- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 

Trondheimsregionen. 
- Kortere saksbehandlingstid for plan- og byg-

gesaker: Undersøkelse gjennomføres i 2015. 
- Realisering av næringsareal i IKAP. 

 

 

 

 

Nye oppgaver/prioriteringer i 2015: 
- Utvikle satsing på kommersialisering av tek-

nologi som nytt satsingsområde er den vik-
tigste prioriteringen i 2015. 

- Forum med ”FoU-kontaktene” (næringsmed-
arbeidere) i kommunene skal utvikles videre.  

- Etablere et godt mottaksapparat for interna-
sjonale eksperter til våre bedrifter i samar-
beid med Næringsforeningen. 

- Avklare rolle innen internasjonalt næringsut-
viklingsarbeid.  

 
NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2015: 6,0 mill kr. 

Det er avsatt fondsmidler for realisering av prosjekt i henhold til næringsplanen, som ved behov 
kan benyttes i tillegg til budsjettet. 

2.2 P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging. 

Mål: 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur, tilpas-
set morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved bruk av retningslinjene i IKAP. Trond-
heimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster. 

Utdyping: 
IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud til 
næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for Trond-
heimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling gjennom 
en samordnet avklaring av arealbruken. Dette gir bedre grunnlag for å avveie arealbruk mot ulike 
regionale og nasjonal mål. 
 
Analysene gjennomført i forbindelse med rullering av IKAP, viser at areal- og transportutviklingen i 
regionen er på rett veg. Kommunene har fokus både på klimavennlig arealutvikling og spare jord-
bruksareal, men det er et forbedringspotensial. IKAP skal være et verktøy for å beholde fokus på 
klima og jordvern, og tenke regionalt. 

Foto: Carl Erik Erikson 
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Det tas sikte på vedtak av IKAP2 i regionrådet februar 2015. Oppfølging av IKAP og politisk for-
ankring er en viktig oppgave i 2015. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i Trondheimsregi-
onen skal videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer, presentasjoner og via kart-
portalen. Samarbeid med NiTR om utvikling av næringsareal skal styrkes. 
 
Endelig vedtak av den regionale utredningen om massedeponi i Trondheimsregionen vil skje i  
regionrådet april 2015. Veilederen for saksbehandling skal videreutvikles og løftes opp på politisk 
nivå, slik at Trondheimsregionen vil ha en felles tilnærming til føringer ved regulering/byggesak av 
områder for deponi.  Det skal utvikles en kartportal som viser deponisituasjonen i Trondheimsregi-
onen, slik at vi kan følge utviklingen. 
 
Rapport om areal- og investeringsbehov for offentlige tjenester i 2040, skal ferdigstilles og presen-
teres for kommunene. 
 
Når de sørtrønderske kommunene i Trondheimsregionen er ferdig med sin kartlegging og verdiset-
ting av friområder, vil det regionale prosjektet om friluftsliv startes. Målet er å synliggjøre regionale 
sammenhenger og verdier, ved å kartlegge regionale friområder og utpeke viktige korridorer for 
friluftsliv.  
 
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. Trond-
heimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  
 

 
Sveberg i Malvik.  
 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2015: 3,0 mill kr.  

Budsjettet er styrket i 2015, gjennom skjønnsmiddelsøknad til Fylkesmannen til kunnskapsinnhen-
ting om håndtering av rene masser, som en oppfølging av deponisaken. Tildelingen fra KMD har 
blitt brukt til å styrke bemanning/ressursbruk innen statistikk/analyse, registreringsarbeid og bruk 
av GIS/databaser.  

2.3 3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

Mål: 
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt (og internasjonalt) som teknologihovedstad.  
For 2015 prioriteres: 
- ”Fortelling av suksesshistorier fra Trondheimsregionen.” 
- Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene. 

 

Foto: Carl Erik Erikson 
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Utdyping 
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer, det er den regionen flest kunne 
tenkt seg å bo og jobbe i. Ikke minst innen utdanning og FoU er omdømmet godt. Men vi er for 
dårlig til å fortelle suksesshistoriene våre fra FoU og næringsliv, både internt og eksternt. Derfor vil 
vi lage korte filmer om suksesshistoriene i regionen, til bruk for alle kommunene og for alle interes-
serte som ønsker i vise fram det alt det spennende som har skjedd og skjer i regionen. Videoene 
vil bli produsert både av profesjonelle og amatører/skoleelever/studenter. Det tas sikte på at disse 
vil bli brukt i en målrettet kampanje mot slutten av 2015. Det er også drøftinger i gang med Avinor 
om Værnes som profileringsarena. Det at attraktiv region føyes til som overskrift er for å kunne 
støtte prosjekt som har mer samfunnsutviklingsprosjekt i seg enn ren næringsutvikling og som det 
dermed i dag er vanskelig å støtte. 

 

   
Pendlerparkering Melhus.  Sjøgangen, ny regional adkomst til Fosen. 

 
Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2015: 3,0 mill kr. 

Det forutsettes bruk av fond, i henhold til at fondene er bygd opp for å ivareta ulike aktivitetsnivå.  

2.4 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid 

Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i kom-
munens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er 
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er 
etablerte tjenestesamarbeidsområder.  

Vedtektene for Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27). Ordførerne i regionrådet 
er styre. At Trondheimsregionen er organisert som politisk organ, og ikke som selskap, gir styrker 
og svakheter. Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi har med en svært tett kobling mot kom-
munenes politiske og administrative styringsorganer. 

Trondheimsregionen vektlegger effektiv ledelse og møtevirksomhet med en ryddig og oversiktlig 
tilrettelegging av saksdokumenter og aktivitet. Personalhåndtering ivaretas gjennom vertskommu-
nens regelverk og apparat for dette.  

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2014: 0,7 mill kr. 

 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 5 

 .    
Regionale busser – en suksesshistorie   Trondheimsregionen-regionrådet i Råkvåg. 

 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2015: 

 Trondheim kommune: 2,0 mill kr 

 Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr. 

 ST Fylkeskommune: 1,7 mill kr Som 2014  

 Fylkesmannen ST 0,5 mill kr  Søkt skjønnsmidler oppfølging deponi 

 Andel tilsudd fra KMD 1,4 mill kr 70% av 2 mill kr/år til regional arealplan 

 SUM 8,0 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene i 2015 er uendret fra tidligere år og fordeles som fastsatt i 2010. 

 

 

 

Orkdal, Grønøra 

Rissa sentrum 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 6 

Ressurstilgang 2015 fordelt på programområdene: 

  P1 Nærings-
utvikling 

P2 IKAP P3 
 Profilering 

P4 Ledelse/  
samarbeid 

Sum Herav fond Netto 
sum 

Kommunene 2.000.000 900.000 2.000.000 700.000 5.600.000 2.350.000 4.400.000 

STFK 4.000.000 200.000 1.000.000   5.200.000 2.350.000 1.700.000 

KMD   1.400.000     1.400.000   1.400.000 

Fylkesmannen 0 500.000    0 500.000   500.000 

SUM 6.000.000 3.000.000 3.000.000 700.000 12.700.000 4.700.000 8.000.000 

 

Selv om verken bidraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD), Sør-Trøndelag 
fylkeskommune eller skjønnsmidlene fra fylkesmannen  er endelig bekreftet ennå legges denne 
ressurstilgangen til grunn.    

Budsjettrammen for 2015 blir 12,7 mill kr, mot 10,7 mill kr i 2014.  

 

    
Orkanger.  Stjørdal sentrum 

3.2 Fond 

Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen. Fon-
det bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det har tatt tid 
å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av fondet 
som innebærer en reduksjon med til sammen 4,7 mill. kr. Fondets størrelse var ved regnskapsav-
slutning 2013 på 13,3 mill kr. 

3.3 Rapportering/revisjon 

Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for Trondheims-
regionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i programområ-
der for virksomheten. 

 

Foto: Carl Erik Erikson Foto: Carl Erik Erikson 



 

vedtatt i Trondheimsregionen 13. februar 2015 

IKAP-2 

Mål, strategier og retningslinjer  

for arealutvikling i Trondheimsregionen 

 

 

 
Klimavennlig areal- og transportutvikling 

 

 
Spare jordbruksareal 

 

 
 

 
Attraktiv region å bo og å drive næringsvirksomhet i 
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Samarbeid om areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen 

Om Trondheimsregionen 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik kommuner. I tillegg er Sør-Trøndelag fylkeskommune 
medlem. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeids- og serviceregion. 

Hensikten med samarbeidet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal 
konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, 
næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen. 

Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011: 
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon  
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.  
 

”Vi er ti kommuner som vil løfte hverandre framfor å konkurrere innbyrdes. Vi oppnår mer sammen 

enn hver for oss”.  

 

Hvorfor samarbeid om areal- op transportplanlegging i Trondheimsregionen 

Felles mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen er 

nødvendig for å oppnå målene om klimavennlig regionutvikling og å begrense nedbygging av 

landbruksareal. I tillegg gir det større gjennomslagskraft for å få statlig finansiering til store 

samferdselsprosjekter, samt belønningsmidler. 

 

Med å sikre diversitet og et bredt tilbud av næringsarealer og bomiljøer i Trondheimsregionen, har 

regionen i sin helhet en større tiltrekningskraft enn kommunene hver for seg. 

 

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP  

IKAP er en interkommunal arealplan utarbeidet av kommunene i Trondheimsregionen og Sør-

Trøndelag fylkeskommune. IKAP forutsettes fulgt opp av de respektive kommunene.  Retningslinjene 

er forpliktende for kommunene til å følge opp i sin kommuneplanens arealdel og ved behandling av 

reguleringsplaner, slik at alle bidrar til å oppnå målene for utvikling av regionen.  

IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud i forhold til 

næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for 

Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling 

gjennom en samordnet avklaring av arealbruken. Det legges til grunn at dette gir bedre grunnlag for 

å avveie arealbruk mot ulike regionale og nasjonal mål. 

IKAP er en langsiktig plan med en sammenhengende arealstrategi for regionen. Planhorisonten er 

2040, med mer konkret dimensjonering av boligbehov og behov for arealkrevende 

næringsvirksomheter for en 12-års periode, slik at dimensjoneringen kan legges til grunn i 

kommuneplanlegging. Det er hensikten at dette dokumentet skal vare lenge. Eventuell behov for 

rullering skal vurderes av Regionrådet. 

Mål, strategier og retningslinjer, IKAP-2, er vedtatt i alle 10 kommuner og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune.    
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Overordnete mål 
 

Utvikling av Trondheimsregionen 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon  

og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.  

 

Arealutvikling i Trondheimsregionen 

Trondheimsregionen skal bidra til at Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et 

konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster. 

 
 
Delmål samordnet areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen, IKAP 

 Trondheimsregionen skal ha en klimavennlig areal- og transportutvikling. 

 Jordbruksarealet skal opprettholdes for å sikre dagens og framtidas matproduksjon. 

 Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo i. 

 Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i. 
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Samordnet areal- og transport 

Mål 

Trondheimsregionen skal ha en klimavennlig areal- og transportutvikling. 

Strategi 

Flest mulig reiser i regionen skal skje med kollektiv, sykkel eller til fots og transportbehov i 

Trondheimsregionen skal begrenses og i Trondheim reduseres. 

 Tyngden av arealutvikling i Trondheimsregionen skal skje innenfor influensområde for kollektiv 

og innenfor gang-/sykkelavstand fra sentrene, slik at mange innbyggere har lett tilgang til 

kollektivtilbud og tjenester. 

 For å sikre passasjergrunnlag for økt jernbanetilbud i Trondheimsregionen, er det viktig å sørge 

for at innbyggerne i regionen har lett tilgang til en stasjon og at enkelte stasjoner blir et viktig 

målpunkt i regionen. Trondheimsregionen har pekt ut 6 stasjoner hvor det prioriteres satsning 

på videreutvikling av stasjonsområdet, både med arbeidsplasser, handelsetableringer og boliger.  

o Stjørdal stasjon  

o Hommelvik stasjon  

o Trondheim sentral stasjon  

o Heimdal stasjon 

o Melhus skysstasjon 

o Støren stasjon 

I tillegg prioriteres Leangen stasjon, Ranheim stasjon og Hell stasjon (Meråkerbanen) som viktige 

omstigningspunkt langs jernbanen. 

 I Trondheimsregionen skal det sikres tilgang til pendlerparkeringsplasser der hvor reisende med 

kollektivtransport er avhengig av å komme seg til holdeplassen med bil og sykkel (i låsbare skap). 

Retningslinjer 
Arealutvikling som begrenser trafikkomfang i regionen og reduserer trafikkomfanget i Trondheim 

 Kommunene skal prioritere utbygging i områder med gang-/ og sykkelavstand fra sentrene. 

 Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal skal styrke hovedknutepunktene langs jernbanetraseen. 

 Næringsareal til arealkrevende næringsvirksomhet skal lokaliseres mest gunstig i forhold til 

godsstrømmer og øvrig trafikkskaping. 

 

Stimulere reiser med kollektivtransport 

 Kommunene skal prioritere utbygging av boligområder, detaljhandel, offentlige tjenester og 

større arbeidsplasser i de best tilgjengelige områder med kollektiv. 

 Arbeidsplass-/ og besøksintensive virksomheter skal etableres i senterområder og inntil tunge 

kollektivakser. 

 Maksimalt 25/35 % av tomtearealet til parkering for henholdsvis kontor/forretning skal 

praktiseres (Trondheim har fastsatt 15/25 %).  

 Største delen av boligbygging i regionen skal realiseres i gang-/sykkelavstand fra 

senterområdene og holdeplassene for kollektivtransport. 
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Jordvern 

Mål 

Jordbruksarealet skal opprettholdes for å sikre dagens og framtidas matproduksjon. 

Strategi 

I Trondheimsregionen legges det opp til en arealutvikling som i størst mulig grad unngår nedbygging 

av jordbruksareal. 

Muligheter for å ta i bruk nytt landbruksareal skal benyttes. 

 

Retningslinjer 

Spare jordbruksareal 

 Kommunene skal ta vare på større sammenhengende arealer med dyrket mark eller dyrkbar 

mark av høy kvalitet, også i bynære strøk.  

 På gang-/sykkelavstand fra senterområder og på gangavstand fra holdeplasser i eksisterende 

tettsteder på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt 

enn vern. Forutsatt at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og 

grønnstruktur.  

 Eventuell nedbygging av landbruksareal skal avklares i kommuneplanens arealdel. 

 Nedbygging av landbruksareal skal vurderes erstattet, for å bidra til at det totale arealet til 

matproduksjon i regionen opprettholdes. 
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Bolig 

Mål 

Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo i. 

Strategi 

Trondheimsregionen skal utvikle en felles boligpolitikk og sikre variert boligtilbud med god  

bokvalitet. 

I Trondheimsregionen skal innbyggerne ha lett tilgang til friluftsområder med en variert grad av 

tilrettelegging. 

 

Retningslinjer 

Dimensjonering boligbygging 

 Kommunen skal prioritere de boligfeltene som best ivaretar IKAPs mål og strategier. 

 Boligfelt som ikke prioriteres innenfor det anslåtte behovet, tilrås avventet. Kommunen skal 

bruke de planmessige/juridiske virkemidler som den selv anser som mest hensiktsmessig for å 

porsjonere boligbyggingen, for eksempel rekkefølgebestemmelser. 

 

 

Variert boligsammensetting og attraktive bomiljøer 

 Det skal vektlegges boligområder med god bokvalitet, varierte bygningstyper og boligstørrelser.  

 Kommunene skal sikre sammenhengende grøntområder nær boligene og lett tilgang til 

friluftsområder. 

 Uterom skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og tilfredsstillende 

støynivå. Uterom skal være godt egnet som sosial møteplass for alle aldersgrupper og utformes 

slik at det kan brukes til alle årstider. 

 Prinsippene bak universell utforming skal legges til grunn i all planlegging. 

 Kommunene skal legge til rette for tiltak som fremmer fysisk og mental helse. 

 Etablering av sykkelstier og tilrettelegging for fotgjengere skal vektlegges. 

 

 

Effektiv arealutnyttelse 

 Kommunene skal prioritere utbygging innenfor eksisterende tettsteder – både som fortetting i 

regulert, utbygd strøk og som feltutbygging på ledig tomtegrunn. 

 Kommunene skal legge opp til en effektiv arealutnyttelse innenfor boligfeltene.  

- det skal angis omtrent antall boliger som skal bygges i boligfeltet 

- det skal angis hvilke boligtyper skal bygges i boligfeltet 

- det skal angis gjennomsnittlig boligtetthet i boligfeltet 
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Næring 

Mål 

Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i. 

 

Strategi 

I Trondheimsregionen skal det sikres tilgjengelig næringsareal til arealkrevende bedrifter. 

 

Rett virksomhet på rett plass: ABC-lokaliseringsprinsippet legges til grunn i tilrettelegging av 

næringsareal til forskjellige næringsbransjer.  

I Trondheimsregionen skal det være et godt og variert tilbud av attraktive næringsarealer for 

forskjellige typer næringsvirksomhet (bransjer). 

 

Retningslinjer 

Variert tilbud og attraktive næringsarealer 

 Kommunene skal sikre tilgang til attraktive næringsareal ut fra egne fortrinn og behov. 

 Korridorenes langsiktige potensial i forhold til arealtilgang og næringsklynger skal vektlegges. 

 

Areal til arealkrevende bedrifter 

 Nye Sveberg, Torgård, Tulluan og Stormyra og Øysand sør for E39 (med forbehold om medholdt 

fra departementet etter avklaring av innsigelse til KPA) skal prioriteres som regionalt 

næringsområde for arealkrevende næringsvirksomhet i Trondheimsregionen. 

 Grønøra sin regionale betydning for videreutvikling av Orkdal som industrikommune med havn 

skal vektlegges. 

 

Rett virksomhet på rett plass 

 Kommunene skal legge til rette for lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet i 

kommunesentra for å redusere behov for reiser, øke bruk av kollektivtransport i regionen, og for 

å oppnå tettere samhandling og dynamiske og aktive sentrumsmiljøer. 

 

Effektiv arealbruk 

 Kommunene skal legge opp til en effektiv arealbruk på både eksisterende og nye 

næringsområder, for å dempe behov for nye næringsareal i regionen, og dermed omdisponering 

av blant annet jordbruksareal. 

 Mer effektiv arealutnyttelse på eksisterende næringsarealer skal prioriteres. 
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Senterstruktur 

Mål 

Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo og drive næringsvirksomhet i. 

Strategi 

Regionale sentra og kommunesentrene skal styrkes.  

Bygde- og lokalsentra skal opprettholdes slik at eksisterende bosettingsmønster, lokalsamfunn og 

infrastruktur blir ivaretatt med god kvalitet. 

 

Retningslinjer 

Omforming større sentra 

Byområdet i Trondheim og senterområdene i eksisterende regionale sentra og kommunesentra, skal 

utvikles i forhold til næring og boliger gjennom fortetting/omforming. 

Næring i senterområdene 

Besøks- og arbeidsintensive virksomheter skal i størst mulig grad lokaliseres i de områdene som er 

best tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots, jamfør abc-prinsippet. I disse områdene skal andelen 

av besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter være større enn boliger. 

 

Bygde-/lokalsentra 

Dagens servicenivå i bygde-/lokalsentrene skal søkes opprettholdt og videreutviklet gjennom regulert 

boligutvikling. Nye senter-/servicefunksjoner kan etableres med utgangspunkt i senterets naturlige 

omland. 

Ikke nye sentra 

Dagens sentra gir en tilfredsstillende servicedekning i kommunene. Ut fra dette skal det  

ikke tilrettelegges nye sentra i regionen. Dette omfatter både kjøpesenterområder og bygde-

/lokalsentra.  
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Oppfølging av IKAP-2 
 

Planlegging i kommunene 
Kommunene skal følge opp retningslinjene i IKAP i all areal- og transportplanlegging. Kommunenes 

samfunnsdel skal legges til grunn. 
 

Metodikk for måloppnåelse 
Trondheimsregionen har utviklet indikatorer for vurdering av kommuneplanene i forhold til bidrag til 

måloppnåelse i regionen.  

Indikatorene skal brukes som grunnlag for årlig rapportering om utvikling i Trondheimsregionen og 

bør legges til grunn i den samlete vurderingen i konsekvensutredningen ved rullering av 

kommuneplanens arealdeler i kommunene i Trondheimsregionen. 
 

Avveining klimavennlig arealutvikling – spare jordbruksareal 
En av de store utfordringene ved arealutvikling i Trondheimsregionen er forholdet mellom 

klimavennlig arealutvikling og at de gunstigste arealene i denne sammenhengen kan innebære 

omdisponering av dyrka mark. IKAP søker å ivareta begge disse statlige og regionale målene, men det 

er uunngåelig at det her må gjøres politiske avveininger.  

Trondheimsregionen skal ta initiativ til å øke kunnskap om erstatning av landbruksareal. 
 

Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, bør det komme fram i konsekvensutredningen: 

 Alternativvurdering med beskrivelse av konsekvenser for landbruk, miljø og klima som 

grunnlag til valg av utbyggingsområder 

 Samlet vurdering av utbyggingsområder ift konsekvenser for landbruk, miljø og klima, basert 

på indikatorer for måloppnåelse utarbeidet i IKAP-2. 
 

Kunnskapsgrunnlag til all planlegging i kommunene 
 Trondheimsregionen skal hvert kvartal rapportere om befolkningsutvikling i kommunene. 

 Trondheimsregionen skal årlig oppdatere boligfeltbasen og næringsarealbasen. 

 Trondheimsregionen skal årlig rapportere om boligbygging i kommunene. 

 Trondheimsregionen skal utvikle en kartportal som gjør statistikk, boligfeltbasen og 

næringsarealbasen, tilgjengelig for alle via kart. 

 Oppdaterte kunnskapsgrunnlag legges ut på Trondheimsregionen sin nettside, og bekjentgjøres 

for kommunene. 

 

Samarbeid regionale næringsarealer 
Samarbeidet mellom kommunene og næringslivet om tilrettelegging av regionale næringsarealer skal 

styrkes. Det skal legges vekt på næringsutvikling i alle de fire korridorene: 

 Orkanger-Skaun-Melhus-Trondheim  

 Støren-Klæbu-Melhus-Trondheim 

 Stjørdal-Malvik-Trondheim 

 Fosen 

 

http://trondheimsregionen.no/kart/
http://trondheimsregionen.no/no/prosjekter/
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Vedlegg 

 

Kart:  

 Senterstruktur i Trondheimsregionen 

 Regionale hovedårer for kollektivtransport 

 Prioriterte stasjoner i Trondheimsregionen 

 Prioriterte næringsarealer for arealkrevende bedrifter 

 ABC-prinsippet for arbeidsplasslokalisering 

 Samarbeid om næringsutvikling i korridorene 

 

 

Kartportal: trondheimsregionen.no/kart/ 

 Boligfelt og næringsarealer i kommunene 

 Lokalisering bedrifter i Trondheimsregionen 

 Transport (publiseres i løpet av 2015) 

 

 

http://trondheimsregionen.no/kart/
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Om prosjektet 
 

Problemstilling 

Trondheimsregionen har en utfordring knyttet til deponering av rene overskuddsmasser fra 

byggeaktivitet. Den sterke befolkningsveksten i regionen fører til stor byggeaktivitet til ulike 

formål i mange år framover.  

Regulerte områder for deponering av rene masser vil i løpet av et par år være oppfylt og 

avsluttet. For å være forberedt på det framtidige behovet for deponiområder, og å gjøre det 

lettere for næringslivet å finne egnete områder for deponering av rene masser, er det 

gjennomført en regional utredning som utpeker aktuelle deponiområder. 

 

Avgrensning prosjekt 

Det kan skilles forskjellige typer deponi: 

 ut-/oppfylling 

 deponi (varig lagring av overskuddsmasser) 

 jordforbedring 

 midlertidig deponi 

 

Det regionale prosjektet om deponi er rettet mot: deponi, fordi der ligger de største 

arealutfordringene.  

Prosjektet er begrenset til deponi av rene masser fra byggeaktivitet. Å finne egnete områder 

til forurensede masser krever andre vurderinger og kan eventuelt tas opp i et eget prosjekt. 

De største utbyggingsaktivitetene i Trondheimsregionen er i og rundt Trondheim. Vi har 

derfor begrenset utredningen til Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu og Skaun. 

 

Utvalg av områder for regional vurdering 

Representantene fra kommunene i prosjektgruppa har utpekt områder som de ønskete å få 

vurdert i det regionale prosjektet. Områder som er vurdert er områder: 

- som oppfyller flere positive lokaliseringskriterier, som: 

o nærhet til utbyggingsområder 

o tilgjengelig for transport av masser 

o størrelse på areal 

o terrengforhold 

o relativ få konflikter i forhold til andre områder i kommune 

- som ligger nær eksisterende massedeponi eller masseuttak 

- hvor det foreligger initiativ til deponi som er konfliktfylt, og kommunen ønsker en 

vurdering i forhold til andre områder i regionen, før det tas endelig stilling. 



 
 

5 
 

 

Initiativ til områder for deponi hvor kommunen ikke ser merverdien av en regional 

vurdering, samt små områder, er ikke vurdert i prosjektet. Disse områdene vurderes internt i 

kommunen. Ved vurdering av områdene legges de samme vurderingskriteriene som er brukt 

i den regionale vurderingen til grunn, slik at det er en felles praksis i kommunene. 

 

Tilleggsområder 

Ved politisk behandling av høringsforslag til Massedeponi i Trondheimsregionen – regional 

utredning av områder for deponering av rene masser, datert 20. juni 2014 i Trondheim og 

Melhus kommune, ble det bedt om utredning av flere områder på regionalt nivå. Trondheim 

kommune forutsetter for områdene ved Leinstrandkorridoren at funksjonen til viltkorridoren 

vil bli bedre enn i dag etter ferdig oppfylling. 

 

For områdene i Trondheim er reguleringsplaner allerede igangsatt, unntatt for området 

Bratsberg. Den regionale utredningen og anbefalingen skal legges til grunn ved behandling 

av reguleringsplanforslagene. 

 

Administrasjonen i Malvik kommune har også spilt inn 2 ekstra områder for regional 

utredning. 
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Kommune Områder 

Trondheim Tesli, Reppe søndre, Ekle, Gisvål, Bjørka, Tiller nordre-vest, Tiller nordre-øst, 
Bratsberg-nord, Bratsberg-sør, Bratsberg, Torgårdsletta, Storler, Solberg-Røran, 
Skjefstad vestre-Benberg, Leinan øvre mfl., Brålykkjabekken, Smistad, Esp 

Malvik Bjørnstad,-vest, Bjørnstad-øst, Kvegjerdet, Elvetun, Hestsjøen, Skjenstad, 
Verkland, Engan, Buaas-nord, Buaas-sør, Karslyst, Bakken-vest, Bakken-øst 

Klæbu Sneega, Torvmyra, Lysklett, Fjærem, Nideng, Tanem-nord, Tanem-sør, 
Sørborgen-Granmo, Gjellia, Furuhaugen 

Melhus Udduvoll-vest, Udduvoll-midtre, Udduvoll-øst, Rødde-Havdal, Wold tip, Søberg-
nord, Søberg-sør, Høgmælen, Stokkan, Kneppet-vest, Kneppet-øst 

Skaun Brekkfjæra 

 
For hvert område er det lagt et vurderingsark med prosjektgruppens anbefaling, se vedlegg 
140620_høringsutkast_regional vurdering områder deponi og 
150213_høringsutkast_regional vurdering tilleggsområder deponi.  
 
 

Kommunedelplan for deponi 

Klæbu og Melhus kommune har samtidig med den regionale utredningen utarbeidet en 

Kommunedelplan (KDP) for deponi. Planarbeidene og vedtak er samkjørt med den regionale 

utredningen.  

 

Vurderingskriterier 

Alternativer for lokalisering av deponiområder er vurdert i forhold til både positive aspekter 

og konfliktgrad. For positive aspekter er det for hvert tema satt et vurderingstall fra +4 

(svært positivt) til 0 (ikke positiv verdi). For konflikttema er det for hvert kriterium satt en 

tallverdi fra -4 (svært stor konflikt) til 0 (ikke konflikt). Se for oversikt over vurderingskriterier 

vedlegg Vurderingskriterier deponi Trondheimsregionen.   

Tema som er vurdert: 

Positive aspekter: 

 Beliggenhet ift tyngdepunkt utbyggingsområder, framkommelighet via E6/E39, 

framkommelighet via hovedvegnett (asfaltert, min. 6 meter bredde, tåler 10T 

akseltrykk), muligheter for etterbruk, antall m3 masser som kan tas imot. 

Konflikttema: 

 Naturverdier/biologisk mangfold, vilt, jordbruk, skogbruk, landskap/kulturlandskap, 

vannmiljø/avrenning til vann-/vassdrag og grunnvann, grunnforhold, kulturminner, 

friluftsliv, naturressurser, nærmiljø langs transportrute, nærmiljø ved deponi.  
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Utredninger 

Prosjektgruppen har vurdert alternativer for lokalisering av deponiområder i forhold til 

behov, attraktivitet, konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier. 

Konsekvensvurderingen har resultert i en anbefaling om hvilke områder som bør tas i bruk 

som deponi, hvilke områder som bør avventes/ikke skal prioriteres og noen områder som 

frarås å ta i bruk som deponi. 

 

Det er gjennomført en kartlegging av naturtype i områdene som i første omgang ble vurdert 

(BioFokus 2013-30) og en supplerende kartlegging av viltverdier i områdene i Klæbu og 

Malvik (Ingvar Stenberg, sommer 2013). Viltkartleggingen i Melhus og Trondheim er vurdert 

som tilstrekkelig for prosjektet. 

Ved utredning av tilleggsområder som kom inn etter høringsperioden, har det ikke blitt 

gjennomført en kartlegging av naturtype, siden en slik kartlegging må gjennomføres i 

perioden april – september, som skulle føre til minimum et halvt år forsinkelse i prosjektet. 

Vurdering av tema naturtype og vilt er for disse områdene basert på kjent kunnskap i 

kommunene.  

 

For tilleggsområdene i og ved Leinstrandkorridoren i Trondheim har Bystyret i Trondheim 

kommune forutsatt at funksjonen for viltkorridoren vil bli bedre enn i dag etter ferdig 

oppfylling. For disse områdene er det gjennomført et ekspertmøte med konsulenter fra NINA 

og Vitenskapsmuseet (vedlegg: notat Leinstrandkorridoren fra ekspertmøte 15. desember 

2014; vedlegg Viltkorridorer og tilrådninger - vurderinger omkring utforming av funksjonelle 

viltkorridorer, Per Gustav Thingstad(2012)).  

 
Områdene som er vurdert i forhold til viltkorridor Leinstrandkorridoren er: Skjefstad Vestre og Benberg (1), 
Solberg og Røran (2), Storler (3), Leinan Øvre mfl.(4), Torgårdsletta (5)  
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Prosess 

Det var satt sammen en prosjektgruppe med representanter fra miljø-, landbruks- og 

planavdelinger fra Trondheim, Malvik, Melhus og Klæbu kommune. Prosjektleder IKAP var 

leder for prosjektgruppen.  

 

Referansegruppe: Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), NVE. 

 

Fylkesmannen plan- og landbruksavdeling deltok i prosjektgruppemøtene og møtene med 

referansegruppen. 

 

Resultat 

 Strategi for håndtering av rene masser i Trondheimsregionen 

 Anbefaling av områder for deponering av rene masser i og rundt Trondheim 

kommune 
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Strategi for håndtering av rene masser  

 

MEF har kartlagt et årlig behov for deponi av rene masser i regionen på 2-2,5 million m3. 

Dette er inklusiv vegutbygging. Andelen av overskuddsmasser som deponeres årlig på grunn 

av bolig-, næringsutbygging, skoler, barnehager osv. (ikke vegutbygging) anslås å være  

1,7 mill m3/år.  

Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har i sine prosjekter stor fokus på 

massebalanse. Der hvor det ikke er mulig å håndtere alle overskuddsmasser i selve 

prosjektet, blir det i en tidlig fase gjennomført en interessentanalyse, slik at 

overskuddsmassene kan brukes til et nyttig formål. Deponering av masser er en siste utveg. 

Ved utbyggingsprosjekter for bolig, næring osv. i Trondheimsregion er massebalanse sjelden 

et tema. Delvis fordi mange prosjekter er relativt små, men også i de større 

utbyggingsprosjekter står massebalanse ikke på agendaen. Det er ikke enkelt å finne egnete 

arealer til deponi med lavt konfliktnivå i nærheten til utbyggingsområder. Vi bør bli flinkere til 

å begrense behov for deponi. 

Trondheimsregionen har derfor utarbeidet en strategi for håndtering av rene masser, som 

bør legges til grunn i all arealplanlegging i regionen. Hovedmål er å begrense behov for 

deponi. 

Strategi for håndtering av rene masser: 

1. Massebalanse 

2. Gjenbruk av overskuddsmasser 

3. Utnytte potensial for energivinning (torv) 

4. Deponering av overskuddsmassen  

(i tilfelle ovennevnte punkt ikke/delvis er mulig)  
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Anbefaling områder - vedtatt 

 

 

Det er vurdert 53 områder.  

36 områder tilrås å ta i bruk som område for deponi;  

1 område tilrås midlertidig 

5 områder bør avventes, fordi konfliktnivået er større enn noen nærliggende områder;  

7 områder frarås å ta i bruk som område for deponi, fordi konfliktnivået er svært stort; 

4 områder utredes nærmere.  

 

Områdene som tilrås kan ta i mot rundt 30 mill. m3 rene masser. Dette dekker behovet for 

de kommende 18 år til utbygging i og rundt Trondheim. Når områdene også skal brukes til 

vegutbygging dekkes behovet for 12-15 år. Hvis vi blir flinkere til å begrense behov for 

deponi, kan tidsperspektivet bli lengre. 

Områder som tilrås er i hovedsak områder som er godt tilgjengelig og har et relativt lavt 

konfliktnivå. For noen av områdene er avgrensningen justert etter høringen for å redusere 

konfliktnivå. Vi vurderer det som svært positivt at noen av disse områdene fører til en økning 

av jordbruksareal i regionen etter at deponiet er avsluttet, til sammen 1.200 daa.  

Særlig temaene naturmiljø, vilt og nærmiljø har vært avgjørende for å frarå noen områder. 

Nærhet av potensielle områder for deponi med lavere konfliktnivå og/eller større positive 

aspekter har i noen tilfeller ført til at et område frarådes/bør avventes. 
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Tilleggsområdene i og ved Leinstrandkorridoren i Trondheim skal utredes nærmere i 

detaljreguleringsplanprosessene før det skal tas endelig stilling. Den regionale utredningen 

skal legges til grunn ved behandling av reguleringsplanforslagene. 

Også området Brekkfjæra i Skaun skal utredes nærmere for å synliggjøre mer detaljert 

positive aspekter og konfliktnivå.  

  



 
 

12 
 

Oppfølging 

Forankring regional anbefaling områder for deponi i kommunene 

- Strategi for håndtering av rene masser bør legges til grunn i all arealplanlegging i 

Trondheimsregionen 

- Kommunene Malvik, Trondheim, Klæbu og Melhus, skal stille seg positivt til oppstart 

av regulering av de tilrådde områdene 

- Det oppfordres til å prioritere de minst konfliktfylle områdene 

- Det kan være en fordel at kommunene utarbeider en kommunedelplan for deponi, 

som juridisk forankring av anbefalte områder for deponi, og med kriterier for 

vurdering av nye forslag 

 

Videre prosess 

 Veilederen for håndtering av rene masser skal oppdateres  

 Eksempler på massebalanse i utbyggingsprosjekter og gjenbruk av overskuddsmasser 

skal innsamles og gjøres tilgjengelig via www.avfallogmasser.info  

 Kart over regulerte områder for deponi skal jevnlig oppdateres, og gjøres tilgjengelig 

via www.avfallogmasser.info og trondheimsregionen.no/kart  

 Samarbeid om deponi skal fortsettes. Formålet er kompetansebygging, gjensidig 

forståelse og tillitt, samt likebehandling av initiativer til deponi i kommunene 
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Vedlegg 

 

 Kart IKAP deponi anbefaling - vedtatt 

 Vurderingskriterier deponi 

 

 

 



IKAP deponi - anbefaling
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Vedtatt i Trondheimsregionen-regionrådet 17. april 2015

anbefales
midlertidig
avventes
frarås
utredes nærmere

Tegnforklaring





ABC-prinsippet for arbeidsplasslokalisering 

Målsetningen med ABC-metoden er at lokalisering av næringsvirksomheter skal gi mindre bilbruk, 

sikre tilgjengelighet av næringsvirksomheter og et bedre tettstedsmiljø. 

Eksisterende og framtidige områder for næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- eller C-områder 

etter tilgjengelighet med kollektiv, sykkeltilgjengelighet, biltilgjengelighet og nærhet til boligområder. 

 

 

 

A-områder er områder som er godt tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots for mange.  

I Trondheimsregionen er kollektivbuen og kommunesentrene A-områder. Kollektivbuen er best 

tilgjengelig med kollektiv og har mange innbyggere på gang- og sykkelavstand. Kollektivbuen 

prioriteres derfor til etablering av de store kontorvirksomheter med mange ansatte. Kommunesentra 

i de øvrige kommunene i Trondheimsregionen egner seg godt til etablering av mindre 

kontorvirksomheter. 

Bedrifter som skal lokaliseres i A-områder er kontorbedrifter som har mange ansatte og/eller 

besøkende, samt besøksintensive tjenester som detaljhandel, sykehus, kommunehus. 

 

B-områder er områder som ligger i eller i tilknytning til tettsteder og har godt tilgang til 

hovedvegnettet.  

Alle næringsarealer i og i direkte tilknytning til tettstedene i Trondheimsregionen er B-områder. 

Typiske bedrifter som skal lokaliseres på B-områder er transportbedrifter, lagerhaller, bygg- og 

anleggsvirksomheter.  

C-områder er områder som ligger på avstand fra tettstedene, slik at det kan etableres 

industrivirksomheter som er støy- og støvproduserende. 











 

Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen 
Kortversjon med fundament, overordnet mål, mål og strategier 

Fullstendig versjon finner du på www.trondheim-chamber.no/snp 

 

 

 

 

Utarbeidet for Trondheimsregionen av Næringsalliansen for Trondheimsregionen   



Fundament for Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen: 
1. De elleve kommunene i Trondheimsregionen har ulike styrker og er gjensidig avhengige av 

hverandre. Det som gagner en kommune gagner regionen. Det er summen av det vi skaper i 

fellesskap som avgjør om vi får et lønnsomt næringsliv og et godt velferdstilbud. 

2. Det er verdiene som skapes i næringslivet (uavhengig av om det er offentlig eller privat eid) 

som er grunnlaget for velferdstilbudet i offentlig sektor. Vårt arbeid for et godt næringsliv er 

derfor et fundament for å kunne utvikle våre velferdstilbud. 

3. En god offentlig sektor er viktig for å skape et godt næringsliv og en attraktiv region. 

4. Kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Vår viktigste oppgave er å beholde dette 

fortrinnet, å bruke kunnskapen til å utvikle dagens bedrifter, og å starte nye basert på 

kunnskapsmiljøene. 

5. Uten et marked er det ikke et næringsliv. Vi skal derfor ha størst fokus på å utvikle de 

bedrifter der det er et stort marked og/eller der det er et voksende marked.  

6. Et godt hjemmemarked er som hovedregel en forutsetning for å lykkes nasjonalt og 

internasjonalt. Det er derfor viktig at kommunene og næringslivet gjennom innkjøp bruker 

lokale leverandører der dette er mulig. 

7. Salg av varer og tjenester til andre regioner eller til utlandet medfører pengestrøm inn til vår 

region. Dette er ekstra gunstig og skal ha ekstra fokus. 

8. Å ha en stor by er i næringssammenheng et pluss for regionen, og ikke en trussel. 

9. Vi ser positivt på dem som lykkes i næringslivet. Privat eierkapital er viktig for å utvikle et 

sterkt næringsliv siden fraværet av privat kapital er en begrensende faktor i 

Trondheimsregionen.  

10. All næringsvirksomhet og næringsutvikling skal være basert på et bærekraftig miljø. 

Miljøutfordringene medfører begrensninger, men også muligheter for nye produkter og 

tjenester. Trondheimsregionen må spille en aktiv rolle i å utnytte markedet for varer og 

tjenester knyttet til et bedre miljø. 

11. Vi skal satse mest på de områdene hvor vi allerede er gode, og/eller der vi har et potensial 

for å bli gode. 

12. Vi skal satse på ideen ut fra hvor god den er og ikke ut fra om hvor den er geografisk plassert. 

13. Næringsutvikling må stå på dagsordenen hele tiden, og skje i nært samarbeid mellom 

kommunene og næringslivet. Alle kommuner skal derfor hvert år evaluere og eventuelt 

revidere kommunens operative handlingsplan og selvangivelsen i samarbeid med 

næringslivet. At beslutningstagere forstår utviklingen som foregår og hvilke tendenser som 

lar seg forsterke eller svekke, er et fundament for alt næringsarbeid. 

14. Vi skal vite status og utviklingen på de viktigste indikatorene for næringsutvikling i regionen. 

Og vi skal gjøre disse tilgjengelig for alle på internett. 

15. Det tar lang tid å endre kultur og holdninger, og oppnå resultater. Vi må være langsiktige når 

vi setter i gang prosjekter. 

 

  



Overordnet mål  
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i 

2020 [Det vil si øke med 17 mrd] 

 

 

Mål og strategier 
 

1. Mål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsknings- 

og utviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene. 

 

Strategier: 

1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og 

FoU/utdanningsmiljøene 

1.2. Trondheimsregionen skal være best på industrielle læreprosesser  

1.3. Trondheimsregionen skal bidra til etablering av Nordens beste økonomi- og 

ledelsesutdanning innen kommersialisering av teknologi, kunnskapsøkonomi og finansiell 

økonomi.  

1.4. Trondheimsregionen skal være stedet hvor flest ansatte ved høgskole og universitet starter 

egne bedrifter. 

1.5. Trondheimsregionen skal ta i bruk innovasjonspotensialet som ligger i opplevelsesøkonomi 

(kultur og kreative næringer). 

1.6. Jordbruket og skogbruket i Trondheimsregionen skal være ledende i bruk av ny teknologi.  

1.7. Trondheimsregionen skal ha den høyeste andelen studentbedrifter som kan videreføres på 

kommersielt grunnlag. 

1.8. Næringslivet i Trondheimsregionen skal ligge helt i front i Norge mht. innovasjon og FoU. 

 

2. Mål: Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, 

FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter (Triple Helix) på områder hvor det er 

betydelige marked. 

 

Strategi 

2.1. Etablere en felles nettverksorganisasjon (”Triple Helix Trondheimsregionen”) for 

FoU/udanningsinstitusjoner, Næringsalliansen, Trondheimsregionen og 

virkemiddelapparatet  

 

3. Mål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge. 

 

Strategier: 

3.1. Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv og kommunestyre/fylkesting. 



3.2. Kommunene skal på hvert kommunestyremøte/fylkesting ha minst en næringsutviklingssak 

på agendaen knyttet til sin næringsplan. 

3.3. Kommunene skal arbeide for flere kommunestyremedlemmer fra næringslivet (se også 

”forventninger til næringslivet”). 

3.4. Alle politikere skal besøke minimum en bedrift hvert år. 

 

4. Mål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en 

bedrift. 

 

Strategier: 

4.1. Trondheimsregionen skal ha et moderne og effektivt transportnett for gods- og 

persontransport som er dimensjonert for den reelle trafikkveksten. 

4.2. Regionen skal score over landssnittet i realfagene, som er viktigst knapphetsfaktor for 

utdanningsinstitusjonene 

4.3. Tilgang på tomteareal er et konkurransefortrinn for Trondheimsregionen 

4.4. Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være blant de korteste i Norge 

målt hhv. fra første innsendte søknad, og fra komplett søknad. 

4.5. Trondheimsregionen skal være ledende på innovasjon i drift og tjenester i offentlig sektor. 

4.6. Trøndelag skal ha en strømpris som er lik eller lavere enn landet for øvrig. 

4.7. Næringslivet i regionen skal ha en sterk internasjonal forankring både på eksport og 

etableringssiden. Næringslivet i regionen skal ha en gjennomsnittlig økning av eksporten 

som er minst 7,5% over landsgjennomsnittet 

4.8. Regionen skal aktivt bidra til å forsterke kulturen for å starte bedrifter (gründerånd) 

4.9. Næringslivet og offentlige instanser skal bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle 

lokalt der dette er mulig 

4.10. Regionen skal få opphevet nasjonale føringer som diskvalifiserer storbyregioner i 

virkemiddelsammenheng 

 

5. Mål: Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav 

 

Strategier: 

5.1. Regionen skal velge ut og forsterker 1-3 internasjonale kunnskapsnav. 

5.2. Regionen skal vurdere å velge ut og forsterke 1-3 nasjonale kunnskapsnav 

 

6. Mål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge 

 

Strategier: 

6.1. Antallet mennesker som når Trondheim innen en times reising skal økes med ti prosent 

gjennom en større pendlerregion. 

6.2. Trondheim skal være studieby nr 1 

6.3. Øke antallet studenter som blir i byen etter studiene. 



6.4. Trondheimsregionen skal ta godt vare på utenlandsk arbeidskraft som ønsker å etablere seg 

i regionen. 

6.5. Trondheimsregionen skal ha en merkevare som er knyttet til kommersialisering av regionens 

FoU-kompetanse, som er nasjonalt kjent. 

6.6. Regionen skal legge til rette for en befolkningsvekst på 4.000 i året, og derigjennom bruke 

billigerte boliger enn andre storbyer som et konkurransefortrinn. 

6.7. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i 

Norge for å sikre en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

6.8. Trondheimsregionen skal jobbe for å få enda mer ut av den arbeidskraft som allerede er i 

regionen.  

6.9. Vi skal vite status for næringsutvikling i regionen slik at vi vet at vi alltid går i riktig retning. 

 



MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2016 
 
 

Næringsrådet:  Onsdag 20.01 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 27.01 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 03.02 kl 1300-1500  

Regionrådet:  Fredag 12.02 kl 0900-1500 
 
Næringsrådet:  Onsdag 16.03 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 30.03 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 06.04 kl 1300-1500  

Regionrådet:  Fredag 15.04 kl 0900-1500 
 
Næringsrådet:  Onsdag 25.05 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 01.06 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 08.06 kl 1400-1600  

Regionrådet:  Fredag 17.06 kl 0900-1500 
 
Næringsrådet:  Onsdag 24.08 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 31.08 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 07.09 kl 1300-1500 

Regionrådet:  Fredag 16.09 kl 0900-1500  
 

Næringsrådet:  Onsdag 12.10 kl 1200-1600  

 

Næringsrådet:  Onsdag 23.11 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 30.11 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 07.12 kl 1300-1500  

Regionrådet:  Fredag 16.12 kl 0900-1500 
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