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NHP Eiendom AS 

Næringsareal til industri og 
arealkrevende virksomheter 
 
-en upopulær øvelse? 



PLASSKREVENDE VIRKSOMHETER 

FILM 

• Større enheter nå enn før - fra m2 til m3 
• Ulike plasskrevende har forskjellige behov og ønsker 
• Opptatt av beliggenhet, ansatte, pris og gode naboer 
• Transportintensive og ikke transportintensive virksomheter  
 



IKAP 

• En god ide, med mange kloke tanker for 
etablering av områder for arealkrevende 
næring 

• Men er dagens IKAP arealer de riktige? 

INTERKOMMUNAL AREALPLAN OG 
PLASSKREVENDE NÆRING 



ØVRIG AREAL FOR PLASSKREVENDE NÆRING 





FRA IKAP TIL VIRKELIGHET 

FILM 

IKAP  - beskrevet behov ?: 
 

• Årlig behov 200 daa 
• 1-2 større områder for framtidig regionalt behov 1.000 daa + 
• 600-800 daa trengs nå! 
• Av IKAPs definerte områder er Torgård regionens viktigste 

logistikknutepunkt 
 

 



HAR REGIONEN NOK AREAL TIL 
PLASSKREVENDE? 

• På papiret  har vi nok med IKAP og andre arealer for 
plasskrevende 

• I realiteten langt fra nok 
• Regulert areal ≠ bebyggbart areal til akseptabel pris 
• Ikke nok areal i pressområder – Hofstad leir og Torgård er 

nesten fylt opp 

 
 
 
 
 
 
 



Torgård 

 
 
 
 
 

REGIONENS NAV FOR 
TRANSPORTINTERSIVE VIRKSOMHETER? 



DAGLIG VAREDISTRIBUSJON 
UT AV TRONDHEIM 



TORGÅRD – NÆRINGSAREALER 



TILTAK FOR ØKT ATTRAKTIVITET IKAP  
AREALER – MEN ER DET NOK? 

Stjørdal  Tilkobling til E6 for Stormyra 
Malvik   Ny E6, med bedre kryss Sveberg og 
    Storsand 
Klæbu    Ny fylkesvei 704 + utbedring og  
    nytt kryss Sandmoen 
Trondheim  Utbedring og nytt kryss Sandmoen 
     Tilrettelegging av nye arealer   
    på Torgård vest og øst uavhengig 
    av godsterminal 

 



NYE ATTRAKTIVE AREALER FOR 
PLASSKREVENDE?  

Midtre Gauldal Nytt  areal ved E6 
Melhus   Øysand og Søberg 
Orkdal    Videre utvikling Grønøra 
Skaun    Næringsarealer ved sjø og E39 
Indre Fosen  Areal knyttet til eksisterende industrimiljø,  
     Leksvik og Kvithylla 
 
 
 
   



IKAP 

• IKAP løser pr nå ikke regionens behov for 
nok attraktive arealer 

• IKAP må bli mer markedsorientert ikke 
kun matriseorientert 

• Bør noe ut, for å få noe mer attraktivt 
inn? JA! 

• Må bli cluster-orientert 
• Hva kan gjøres for å erstatte 

landbruksareal? 

 

IKAP OG PLASSKREVENDE NÆRING 



DET ENKLE ER OFTE DET BESTE… 

• Rett virksomhet på rett sted 

• Tenk også marked for å være attraktiv i 
regional, nasjonal og skandinavisk 
sammenheng 

 

 

 



Takk for meg og 
god påske! 


