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Byvekst og byomforming 
Konsekvenser for Trondheim sin politikk på næringsareal   

Trondheimsregionen 2017.03.24 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bryggene er av de tidligste næringsbygg i Trondheim og er et tegn på tidlig urbanisering. De var funksjonelle lager-, logistikk og næringsbygg. Her foregikk omlasting fra sjø til land, fra båt til lager og videre kjerredistribusjon. Nå når byen har vokst foregår denne omlastingen på havna (enn så lenge), på Torgård, og etter hvert på Orkanger havn. Fordi transport og næringsmønsteret har endret seg må bryggene nå ha andre funksjoner.  Næring er så mangt og ulike næringer og typer av næringsareal har ulike krav til lokalisering og infrastruktur. Det er kontor, forretning og service, såkalt arbeids- og besøksintensiv næring. Denne lokaliseres i sentrum, som sentrumsformål. Deretter har vi lokal service som rørlegger, elektriker, håndverker mm. De yter service i lokalsamfunnet og har samtidig behov for nærhet til hovedveg. Til slutt har vi logistikk, lager, grossist, fabrikk/industri/produksjon. Denne næringen har få ansatte og få besøkende i forhold til arealbehov, men større vare- og godstransport. De må derfor være lokalisert langs hovedveg    



Økt fokus på næringsareal  

Fora for næringsareal 
▪ Etablert av Trondheim kommune i februar 2016 
▪ Møtes omtrent hver annen måned 
▪ Mål om en tettere dialog med næringen for økt fokus på 

næringsareal 
▪ For de som driver næring (LO, NHO, NiT, Entreprenørbedriftenes 

landsforening, håndverkerforeningen) i Trondheimsregionen 
▪ For drøfting av planer og enkeltsaker 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byplan har sett at næringsareal er under press. Det er behov for økt fokus på næringsareal både på grunn av transformasjon (Sluppen, Tempe, Nyhavna) og at næringsarealer splittes opp. Det blir søkt om endret arealbruk på næringstomter og dermed blir større næringsareal splittet opp uten at en ser det samlede volumet eller den samlede virkningen av dette.  Byplankontoret har etablert et godt samarbeid med næringen gjennom fora for næringsareal. Omtrent hver annen måned møtes foraet (Byplan og Trondheimsregionen møter LO, NHO, Entreprenørbedriftenes forening, håndverkerforeningen, Trondheim Havn og Næringsforeningen) Der drøftes enkeltsaker samtidig som foraet er referansegruppe for Trondheimsregionens utredning av ”Areal til arealkrevende næring”. Det er bevisst at det er de som driver næring som er invitert inn i foraet. 



Trondheim sin politikk for næringsareal 

Byvekst gir næringsvekst og behov for næringsareal 
Transformasjon medfører ofte at næringer må flytte 

▪ Egnede arealer, tomter og lokalisering må være tilgjengelig 

Behov for ulike typer næringsareal og lokalisering 
▪ A: kontor, handel og personservice, i sentrum, tilgjengelig kollektivt    
▪ B: lokal service (rørlegger, håndverker, elektriker ol) bynært og ved hovedveg  
▪ C: logistikk, lager og produksjon, ved hovedveg, bane/havn  

Rett virksomhet på rett sted  
Ta hele regionen i bruk 
Alle typer næringsareal innen regionen, ikke i hver kommune   
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksempel på transformasjonsområder er Nyhavna, Sluppen og Tempe. Virksomheter som må flytte ut har behov for nye arealer.Bedriften Isfjord sin flytting fra Kastbrekka til Orkanger er et eksempel på utflytting av næringsvirksomhet og at vi tar hele regionen i bruk.



Næringsareal må ivaretas  

Arealkrevende næring har behov for store og 
sammenhengende næringsområder  

Oppsplitting av næringsareal ved at enkelttomter 
tillates til annet formål er uheldig 
▪ Den totale reduksjon av næringsareal synliggjøres ikke i enkeltsakene 
▪ Nye næringsarealer må lokaliseres og etableres  
▪ Oppsplitting av næringsareal gjør restarealet mindre egnet for næring, 

andre formål og annen type aktivitet kan gi trafikksikkerhets- 
utfordringer, og redusert rasjonalitet 

 
 
 
  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I næringsområde i Nardolia (et typisk B område med Fretex, hundefrisør..) mellom Torbjørn Bratts veg og Omkjøringsvegen har det vært flere søknader om å gjøre om næringsareal til studentbolig og detaljhandel. Næringsområdene splittes opp og de gjenværende blir mindre attraktive og mindre egnet til næringsformål.  



Bilder fra Nardolia næringsområde  
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