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Disposisjon

Høringsutkast Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen foreligger

• Mål for prosjektet

• Orientering om hovedfunn, konklusjoner og anbefalinger

• Videre prosess til endelig vedtak



Har vi nok egnet areal til alle?



Bestillingen

sak 1/16: vedtak Formannskapet 5. januar 2016

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. 



Organisering prosjektet

Prosjektleder: prosjektleder IKAP

Referansegruppe:

Trondheim kommune (Byplankontoret + Rådmannens fagstab næring), 
NiT, LO, Entrepenørforeningen Bygg- og Anlegg Trondheim (EBA), 
Håndverkerforeningen i Trondheim og Trondheim Havn. 

Kommuneplanleggere og næringsrådgiverne i kommunene i 
Trondheimsregionen har bidratt aktivt i arbeidet.



Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen (2050)

Oppstartsmøte med næringsorganisasjonene 9. februar 2016
Enig om at det ikke skal være en plan men en kartlegging og strategi for næringsarealutvikling

Mål for prosjektet:

Skape enighet i virkelighetsforståelse

Vurdere om det er tilstrekkelig og egnet næringsareal til 
arealkrevende virksomheter 

Utredningsbehov: 

- utvikling forskjellige arealkrevende bransjer – arealbehov

- næringsareal i Trondheimsregionen – tidsperspektiv byggeklar

- fortettingsmuligheter på eksisterende næringsarealer (HUS arkitekter)

- muligheter for blanding av arealkrevende næring i 
byomformingsområder (Rambøll) 



Inndeling i bransjer

Lokalservice: Bygg- og anleggsvirksomheter, bilverksted og agentur-/engroshandel

Lager/logistikk: Samlastere, vareleverandører, post- og pakkedistribusjon

Industri: Produksjonsvirksomheter (både store og små)



Innhenting statistikk utvikling bransjer

bransjer etter næringskoder Virksomhets- og 
foretaksregisteret og Aa-registeret, SSB

bransjer
SN2007

(NACE2007)

hovedkategori
“Rett 

virksomhet på 
rett plass” 

ABC-lokalisering

informasjon og kommunikasjon 58-63 kontor A

finans forsikring 64-66 kontor A

omsetning, drift eiendom 68 kontor A

faglig, vitenskapelig, teknisk tjeneste 69-75 kontor A

forretningsmessig tjeneste 77-82 kontor A

offentlig administrasjon 84 kontor A

bygg og anlegg 41-43 lokalservice B

agentur-/engroshandel, 
reparasjon motorvogner

45-46 lokalservice B

transport 49 lager/logistikk B

transport kollektiv og post, 
distribusjon

50-53 lager/logistikk B

industri 10- 39 industri C

kontor

lokal-

service

lager/

logistikk

industri



Lokalservice



Lager/logistikk



Industri



Utvikling bransjer - konklusjon
 Vekst i antall etableringer i de arealkrevende bransjene i 

Trondheimsregionen er begrenset. 

 Men mange av de virksomhetene som er etablert skal vokse i 
antall ansatte og i aktivitetsnivå
 særlig logistikkvirksomheter og lokalservicevirksomheter

 Lokalservicevirksomheter kan relativt enkelt finne seg egnete 
arealer både i Trondheim og omegnskommunene. 

 De mindre virksomhetene som er etablert i 
byomformingsområdene kan integreres i det framtidige 
urbane miljøet, eller midlertidig som del av trinnvis utvikling

 Største utfordring er å sikre tilstrekkelig og egnet areal til
 logistikkvirksomheter 

 arealkrevende virksomhetene med behov for større uteareal som i dag 
er etablert i byomformingsområdene i Trondheim både de som har 
behov for tilgang til kai og landbaserte virksomheter



Næringsareal avsatt i kommuneplaner, dekar ikke bygd ut

Total 2.630 dekar sentralt beliggende store 

sammenhengende arealer avsatt 
(Tulluan, Torgård, Heggstad, Sveberg, Stormyra) 

I tillegg noen mindre arealer 450 dekar i østkorridor

+ et ukjent antall dekar på øvrig næringsareal i 

regionen 

Heggstad

115 daa
Torgård

855 daa

Tulluan

800 daa

Svebergområdet

660 daa
Stormyra

200 daa

E6 øst

100 daa

Malvik/Stjørdal

350 daa



Ferdig utbygd: 4 000 dekar

Byggeklar:  1 150 dekar

Innen 2020: 1 500 dekar

Innen 2030: 4 500 dekar

Næringsarealer  Trondheimsregionen 
tidsperspektiv byggeklar



Heggstadmoen/Torgård utfordringer

Søppelfylling Heggstadmoen (grå)

Behov avklaring jernbanetrasé godstransport
Kvikkleire (rød = høy, oransje = middels faregrad)

Behov avklaringer godsterminal og tilknyttende infrastruktur



Hovedbudskap

• All næringsareal i Trondheimsregionen er viktig, det fins et bredt 
utvalg som styrker (inter)nasjonal konkurransekraft 

• Tilstrekkelig og egnet næringsareal til alle i Trondheimsregionen

• For lokalservice- og små industrivirksomheter er næringsareal i by 
og tettsteder mest attraktivt  

• Tulluan/Torgård/Heggstadmoen/Sveberg/Stormyra er 
næringsarealer med sentral beliggenhet og attraktivt for store 
virksomheter Store sammenhengende arealer, store tomter, kort avstand til 

hovedmarkedsområde, adkomst dimensjonert for store og tunge lastebiler

• Torgård og Heggstadmoen er mest attraktive områder for 
logistikknæringen, behov avklaring grunnforhold og godsterminal 
Gods kommer til regionen fra sør

• Fv704 til Tulluan må legges utenom Tanem for å unngå økt belastning på 

veg gjennom boligområdet og dermed å gjøre næringsarealet attraktivt for 
transportskapende næringsvirksomheter



Anbefaling til TRR

• Kommunene i Trondheimsregionen kan bli enda flinkere til å tenke regionalt

• IKAP skal legges til grunn i næringsarealutvikling i Trondheimsregionen

• Trondheimsregionen bør følge næringsutviklingen i regionen, slik at det kan 
vurderes behov for nye grep dersom det blir nødvendig

• Status på tilgjengelig næringsareal i regionen bør oppdateres årlig og 
publiseres i kartportalen

Torgård/Heggstadmoen:

• TK bør gå i dialog med Bane NOR: avklaringer godsterminal 

– trasé godsspor og behov infrastruktur rundt terminalområdet

– når skal godsterminalen flyttes til Torgård



Tidslinje 2018

Forankring i Trondheim kommune

Byplan ledergruppa 
28. november 2017

Byutvikling 
ledergruppa

24. januar

Radmannens
ledergruppa

5. februar 

Finans og næring
Byutviklingskomite

orientering

15. februar

Regionrådet 
Trondheimsregionen

sende på høring

16. februar

Felles Formannskap 
Trondheimsregionen

22.-23. mars 19. april

Finans og næring-/
Byutviklingskomite

seminar

Bystyret
vedtak  

uttalelse TK

Regionrådet 
Trondheimsregionen

vedtak

Ekstern høring 

16. februar – 4. april

15. juni31. mai

Byplan, Eierskap, 
Kommunalteknikk 

Torgård/Heggstadmoen
17. januar 2018

Behandling i kommunene i 

TRR, frist 31. mai

Formannskapet
orientering

13. februar



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



og at Trondheim kommune tar vare på  
sine næringsarealer og bidrar mer 

aktivt i å få tatt i bruk potensialet for 
næringsetablering på Torgård og 

Heggstadmoen


