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Alt på rett plass 

Type næringsvirksomheter: 

A: arbeidsplass-, besøksintensiv, få nærings-/arbeidsreiser med bil 

B: få ansatte, få besøkende, høy andel nærings-/arbeidsreiser med bil 

C: få ansatte, få besøkende, høy andel reiser med tungbiler, støy/støv 

produserende virksomheter 

A - kontor 

B - næring 

C - industri 

Mål med ABC-prinsippet er at lokalisering av næringsvirksomheter 

skal gi mindre bilbruk, sikre tilgjengelighet av næringsvirksomheter 

og et bedre tettstedsmiljø. 



Lokalisering bedrifter 
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Bransjer per kommune 
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Bransjer per kommune 
arbeidsplassintensiv mer detaljert 

20% 

6% 

27% 

28% 

4% 

14% 



Prognose behov areal til arealkrevende 
bedrifter 

  scenario 1 scenario 2 scenario 3 

2025 1209 daa 546 daa 1127 daa 

2040 2407 daa 1088 daa 2244 daa 

+ 1.340  daa erstatningsareal transformasjonsområder Trondheim 

                     Nyhavna, Lade-Leangen, Tempe 



Næringsareal i kommuneplanene i Trondheimsregionen 



Torgård 

Tulluan 

Nye Sveberg Stormyra 

Prioriterte næringsarealer store arealkrevende virksomheter 



Arealutnyttelse næringsareal 





Utredninger i IKAP2 

Arealkrevende næringsvirksomheter 

• Utvikling i arealkrevende næringsvirksomheter i 
Trondheimsregionen 

• Behov erstatningsareal arealkrevende bedrifter etablert i 
transformasjonsområder i Trondheim  

• Samlet arealbehov arealkrevende næring 
 

Næringsareal 

• Tilgjengelig areal på næringsareal i kommuneplanene 

• Arealutnyttelse på eksisterende næringsarealene 
 

Konklusjon:  

samlet sett tilstrekkelig areal til å dekke næringslivets behov til 2040 

 

 



Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen (2050) 

  Formannskapet i Trondheim ber Rådmannen å gå i dialog med 
næringslivet, og legge frem en plan for fortetting og bedre 
utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye 
områder for næringsareal. 
 

o Sikre tilstrekkelig og riktig næringsareal for å sikre 
nyetableringer og muligheter for utvidelse av etablerte 
bedrifter.  

o Ulike næringer kan ha ulike behov for viktig infrastruktur, 
derfor må nytt næringsareal ses i sammenheng med viktig 
infrastruktur og kostnader for utvikling av arealet til riktig 
formål.  

o Vi ønsker å bevare den plasskrevende industrien i 
Trondheimsregionen.  
 



Mer detaljerte utredning etter bransjer 
Kontor: A-bransjer 

• informasjon og kommunikasjon (NACE2007: 58-63) 

• finans forsikring (NACE2007: 64-66) 

• omsetning, drift eiendom (NACE2007: 68) 

• faglig, vitenskapelig, teknisk tjeneste (NACE2007: 69-75) 

• forretningsmessig tjeneste (NACE2007: 77-82) 

• offentlig administrasjon (NACE2007: 84) 

 

Lokalservice: B-bransjer 

• bygg-anlegg (NACE2007: 41-43) 

• varehandel, reparasjon motorvogner (NACE2007: 45-46) 

Lager og transport: B-bransjer 

• transport (NACE2007: 49) 

• transport kollektiv og post, distribusjon (NACE2007: 50-53) 

 

Industri: C-bransjer  

• industri (NACE2007: 10-33) 

 

virksomheter som ikke er  

del av ABC-kategorisering 
 

detaljhandel 

undervisning, helse/sosial, 

kultur/fritid 

overnatting, servering 

annen tjeneste 

jordbruk, skogbruk, 

fiske, bergverk 

elektrisitetsforsyning 

vann og avløp 



Utredninger Strategi næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen 

o trends bransjer  

o behov bransjer  

o tilgjengelig areal og egnethet 

o fortettingsstrategi  

o få fart i utvikling av arealer avsatt som framtidig næringsareal i 
kommuneplanene 

o vurdering behov mer areal til næring 

o til hvilke bransjer 

o hvor i regionen 



Prosess 

• har hatt første møte med representanter næringslivet: 
NiT, NHO, LO, Trondheim havn, Håndverkerforening Trondheim, 
Bygg og Anlegg entrepenører Trøndelag 

• kommunene i Trondheimsregionen inviteres til å delta i prosjektet 
 

Framdriftsplan: 
• mars 2016: oppstart 

• mars – september: utredninger/kartlegging/intervjuer 

• sept-okt: drøfting utkast med næringslivet og kommunene 

• nov-des: forslag på høring 

• februar 2017: vedtak i Trondheimsregionen-Regionrådet 

 
 



Resultat 

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen 

• kunnskap om næringsutvikling og næringslivets behov 

• hva må til for å sikre tilstrekkelig areal til alle bransjer 

– fortettingsstrategi 

– få fart i utbygging av områder avsatt som framtidig næring i 
kommuneplaner 

– vurdering behov mer næringsareal, til hvilke bransjer, hvor i 
regionen  

 

Vedtas i kommunene og i Trondheimsregionen 

 




