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Har vi nok egnet areal til alle? 



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.  
 



Utredninger Strategi næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen 

o trends bransjer 

o behov bransjer 

o tilgjengelig areal og egnethet, tidsperspektiv 

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

o fortettingsstrategi 

o hvilke areakrevende virksomheter passer inn i byområder 

o vurdering om det er behov for mer areal til næring 



Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen 

 
• kunnskap om næringsutvikling og næringslivets behov 

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

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

– fortettingsstrategi 

– vurdering om det er behov for mer næringsareal, til hvilke 
bransjer, hvor i regionen 

• i samarbeid med næringslivet og kommunene 

 

Vedtas i kommunene og i Trondheimsregionen 

 





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. 



Inndeling i bransjer 

kontor 

lokal- 

service 

lager/ 

logistikk 

industri 



Torgård 

Tulluan 

Nye Sveberg Stormyra 

Prioriterte næringsarealer store arealkrevende virksomheter 



Lokalisering bedrifter 2016 



Ansatte etter bransjer 

20% 

6% 

27% 

28% 

4% 

14% 

industri 

lokalservice, lager/logistikk 



Utvikling bransjer – antall etableringer 



Utvikling bransjer ansatte - etableringer 



Hvis alle arealkrevende 

bedrifter må flytte fra 

Nyhavna, Lade-Leangen, 

Tempe-Sluppen 

 

óg vil ha samme 

arealutnyttelse som i dag 

 

trengs det: 

 

1.340  dekar 

erstatningsareal 

Byomformingsområder i Trondheim 

Tempe-

Sluppen 

Nyhavna 
Lade-Leangen 

IKAP utredning behov areal til 

arealkrevende virksomheter 



Fortettingspotensial næringsareal 

Tiller 

Lade/Leangen, Tunga 



Fortettingspotensial næringsareal 

Tiller 

Lade/Leangen, Tunga 



Næringsareal avsatt i kommuneplaner, dekar ikke bygd ut 

Total 2.000 dekar sentralt beliggende store 

sammenhengende arealer tilgjengelig i et 

kort og langsiktig perspektiv, 

i tillegg til noen mindre arealer 300 dekar 

og mindre sentral beliggende arealer i 

regionen 

Heggstad 

115 daa 
Torgård 

500 daa 

Tulluan 

800 daa 

Svebergområdet 

660 daa Stormyra 

200 daa 

Ranheim 

160 daa 

Gjevingåsen 

124 daa 



Vi har nok egnet areal til alle bransjer 
forutsatt at vi samarbeider regionalt! 


