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1. FORORD 

Rådmannen i Trondheim kommune har fått en bestilling fra Formannskapet om å lage en plan for 

fortetting og bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye områder for 

næringsareal. Prosjektgruppa har kommet fram til at det ikke skal lages en plan i første omgang, 

men at det skal lages en «Strategi for næringsarealutvikling» i Trondheimsregionen.  

 

Rambølls oppgave er å se på delområdene Nyhavna, Sluppen og Lade/Leangen. Utredningen skal 

komme med en anbefaling om hvor det er ønskelig og mulig å blande arealkrevende 

næringsvirksomheter med andre formål i by-omformingsområdene. 

 

Rambøll har utarbeidet denne rapporten høsten 2017 med innspill fra en rekke aktører. Det har 

vært to underveis møter (5.10 og 21.11). På disse møtene har følgende vært representert: 

- Trondheim kommune v/kultur og næring 

- NIT (Næringsforeningen i Trondheim) 

- Trondheimsregionen 

- Entreprenørforretning Bygg og anlegg Trøndelag/Håndverkerforening 

- Trondheim kommune v/Byplankontoret 

- Trondheim Havn 

2. SAMMENDRAG 

MÅL 

 
Målsetninger med å blande arealkrevende næring med andre byfunksjoner: 
Spare grunnareal i eksterne beliggenheter, dvs unngå utflytting. 
Berikende funksjonsblanding i et mer mangfoldig bymiljø. 
Spare den enkelte bedrift for kostnadskrevende flytteprosess (eller nedleggelse). 
 

DEFINISJONER 

 
Arealkrevende virksomhet kan forstås på ulike måter: 

 Tomteareal målt relativt til antall ansatte eller til BRA bygningsmasse på tomta. 

 Tomteareal målt i daa. 
 
Her er den relative definisjonen brukt – arealkrav målt i forhold til ansatte eller bygningsmasse.  
Årsaken er at tomteutnytting (%BRA) og arealeffektivitet med hensyn til arbeidsplasser, er sentrale 
faktorer i det indre byområdet.  Arealkrevende virksomhet kan dermed også være liten og kreve lite 
areal, absolutt målt. Et større miljø av arealkrevende virksomheter vil alltid være arealkrevende, 
både absolutt og relativt. 
 
Et avgjørende kjennetegn på «arealkrevende virksomheter» er oftest et stort innslag av ubebygd 
areal på tomta (utelagring, parkering, manøvrering og kjøring), relativt til bygningsmassens BRA. 
Dette har i praksis betydning for en lavere utbyggingstetthet, lite attraktive omgivelser, og eventuelt  
miljøbelastninger i form av trafikkstøy, trafikk og annen støy. 
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NÅR KAN INTEGRASJON LA SEG GJENNOMFØRE? 

 
Bedriftenes behov 
Arealkrevende næringer har en lang rekke behov knytta til drift og logistikk, og til tilpasning til 
naboskap. Alle disse behovene, som hver for seg kan være konfliktskapende i et tett miljø, reduseres 
når bedriftenes størrelse og driftsomfang er mindre.  
 
Større bedrifter som vet de kan sjenere beboere, vil vite at de båndlegger seg selv for å unngå 
konflikter.  For å være villig til å investere vil de vite at det er fysisk og juridisk lagt til rette for at 
konflikter ikke skal oppstå (eller bli uhåndterlige).  
 
Uansett størrelse vil bedrifter innen enkelte bransjer kunne «føle» at de oppfattes som langsiktig 
uønsket.  
Også mindre bedrifter kan være utsatt for denne typen dynamikk. Hvis de har fått en planlagt og 
regulert situasjon, eller ligger som del av et planlagt miljø av flere bedrifter, vil de kunne finne seg 
varig til rette i en blandet bybebyggelse. Da vil de også i fellesskap ha forventninger til at deres 
situasjon er hensyntatt. 
 
Mange småbedrifter - som små verksteder - er ikke er opptatt av estetikken, men vil tvert imot kunne 
føle seg presset ut om denne typen forventninger fra de nybygde omgivelsene blir påtrengende. 
Dette er en utfordring til byomformingens estetiske program. Der det på forhånd finnes et røft preg 
(som i Nyhavnas bunkre) kan dette være lettere å håndtere. 
 

 

Rekkefølge og utviklingstid  
Det har stor betydning hva som kommer først. Når et eksisterende næringsområde skal urbaniseres, 
gjennom fortetting med boliger etc., vil de bedrifter kommunen ikke ønsker vekk kunne påvirke 
premissene for sin situasjon. Langt på vei er det boligprosjektene som da må tilpasses vedtatt 
regulering. 
 

I løpet av en lang utviklingsperiode vil bedrifter kunne befeste seg og tilpasses logistikk og estetikk – 
alternativt erstattes med mindre og «penere» bedrifter. 
 

Med tida vil eiendomsprisene øke som følge av urbanisering. Eksisterende arealkrevende næring vil 
få en mulig flytting ut av området aktualisert, ved at flytting kan betales av den reine verdiøkningen 
av tomtegrunnen ved et salg. 
 

Blanding hvordan 
I flerfunksjonelle bygninger - skilt på etasjer. 
På separate parseller, eller i egne avgrensede felt, skilt av grenser, grønnstruktur eller gater.  
 
For mindre og fleksible bedrifter, med lite spesialiserte behov, vil det kunne være uproblematisk å 
flytte inn i flerfunksjonelle hus – som det normalt er i et bysentrum. For arealkrevende bedrifter vil 
klare utfordringer og konfliktpotensial derimot tilsi at dette ikke bør være den løsningen en ser etter 
først. 
 
Om bedrifter får ligge på bakkeplan i separate bygninger er utfordringer og kostnader langt mindre.  
Eventuelle problemer med tett naboskap kan avhjelpes med flere typer virkemidler. Prisen for denne 
løsningen er noe lavere utbyggingstetthet – eller at tettheten kompenseres ved større byggehøyder 
for øvrig utbygging. 
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En bymessig struktur 
I denne strukturen må funksjonene underordnes de fysiske rammene. Når én bedrifts volum og 
arealkrav blir for stort, vil den føre til oppsplitting og ubalanse i konkurransen om utendørsarealene. 
En oppsplitting kan imidlertid også vendes til en positiv løsning, når den kan kombineres med f.eks. 
logiske tverrforbindelser, smale grøntdrag, eller kanskje en skolekretsgrense.  En arealkrevende 
bedrift kan også tenkes som avslutning på et byomformingsområde. 
 
Betydning av klynge 
I en klynge er virksomheter fra beslektede bransjer samlet, slik at en sikrest treffer kundene og får 
samspillvirkninger mellom virksomhetene. Kundene oppsøker steder der det finnes flere liknende 
butikker. En «utvidet klyngeteori» kunne innebære at bedrifter trives bedre i selskap med bedrifter 
med felles interesser også på andre felt, f.eks. i forhandlingssituasjoner med offentlig myndighet eller 
etat om byutvikling.  Å være del av en klynge antas å øke tryggheten og viljen til vedlikehold og 
investeringer.   
 
NÅR KAN INTEGRASJON VÆRE VELLYKKET? 

 
Miljøpåkjenning ved blanding 
I løpet av byomformingens lange utviklingstid vil enkelte bedrifter kunne tilpasse seg, mht. estetikk 
og logistikk. Friksjon og miljøpåkjenning kan også føre til at en arealkrevende bedrift søker seg vekk, 
hvis konfliktpotensialet ikke er forebygget i plan og avtaler.  
 
Konflikt kan forhindres ved å operere med klare og regulerte skiller mellom ulike revir. Bedriftene må 
også på andre måter bli gitt en lett «lesbar» legitimitet i nærmiljøet. 
 
Det er naturlig å anta at beboeres grad av tilfredshet med funksjonsblanding blir påvirket av 
forestillinger om hvem som har «førsteretten» til å stille opp krav og forventninger til omgivelsene. 
Hvilke forventninger er legitime?  Disse må klargjøres som premisser i utgangspunktet. 

 

Miljøverdier ved blanding 
Arealkrevende virksomheter vil sjelden berike et nærmiljø.  Særlig bedriftens krav til ubebygd 
tomteareal – til parkering og kjøring m.m., pluss dens transportaktiviteter – er avgjørende. Det kan 
likevel ha en viss positiv effekt om bedriftens virksomhet er synlig og forståelig, og om den betjener 
lokalmiljøet. 
 

Selv om den enkelte bedrift ikke har noen direkte positiv effekt på miljøet, kan det blandede 
totalmiljøet gi en positiv opplevelse, fordi bybildet blir mer mangfoldig og gir et mer reelt bilde av 
hva byen er. Det kan gi en fornemmelse av å bo sentralt, og ikke i en «drabantby». 

 

MARKEDSMEKANISMER 

Byomforming av områder som Nyhavna, Lade- Leangen og Sluppen vil endre de aktuelle områdenes 
karakter. Det er rimelig å anta at tilrettelegging for omfattende utvikling for bolig, handel og kontor 
vil gjøre områdene mer attraktive og dermed presse leieprisene opp sammenlignet med dagens nivå. 
 

ERFARINGER 

En finner svært få eksempler på blanding av arealkrevende næringer med boliger og mer generelle 
sentrumsformål. Trondheim kommune sin eksempelsamling av 18 havneområder i Europa viser at de 
mest vellykkede byutviklingsprosjektene fra Europa kjennetegnes ved langsiktige visjoner på byens 
vegne, med høy kvalitet og utvikling av gode fellesarealer for alle byens innbyggere. 
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Utvikling av levende bydeler på dag- og kveldstid fordrer en sammensatt funksjonsdeling med 
arbeidsplasser, boliger, kulturtilbud og uteliv, samt en vilje til å utvikle god arkitektur og vakre 
fellesområder. 
De danske byene Køge og Fredericia mener Trondheim kommune er interessante mht prosess, 
brukermedvirkning og vilje til å styre utviklingen. En egen strategi for midlertidig bruk av områdene 
som en premiss for en vellykket utvikling, er bl.a. utarbeidet. 
 

Vi har også intervjuet en rekke aktører i områdene og det var flere som benyttet anledningen til å 
påpeke at bygging av kontor og boliger er for sterkt vektlagt i transformasjonsområdene. Det savnes 
sentrumsnære arealer der små og mellomstore bedrifter/ håndverkere kan drive virksomheten sin. 
Dersom flere små og mellomstore bedrifter med stort transportbehov må flytte lenger ut, vil dette 
øke transportarbeidet totalt. 

 

HVORDAN KAN EKSISTERENDE OG NYE BEDRIFTER LOKALISERES I DE  3 BYDELENE? 

 
Integrasjonsmåter er drøftet i matrise, snittfigurer og kartutsnitt, for de tre områdene i rapporten. 
 
Tempe Sluppen: Tempeveien har en eksisterende klar parsell-struktur, der (en del) eksisterende 
bedrifter kan beholdes, og /eller blandes med ny bebyggelse, med høy utnytting. Kan være en 
permanent eller en «på vei»-struktur.   
 
Bilrelatert næring, særlig bensinstasjoner, har kanskje riktig beliggenhet i skjæringspunkt mellom E6 
og Omkjøringsvegen, og faller dermed vanskeligere inn i et prinsipp om urbanisering.  
Soner langs E6/Omkjøringsvegen, som er støyutsatt og lite attraktive for boligbygging, er særlig 
aktuelle for videreført næringsvirksomhet, arealkrevende og ikke. Arealkrevende bedrifter bør ikke 
tenkes inn i nye bygninger. 

 

Lade Leangen: Arealkrevende handel bør forutsettes tatt vare på, dels som konsekvens av områdets 
formelle status som avlastningssenter, dels fordi flere utgjør en rasjonell klynge innen byggevarer. 
Ekspansjonsareal foreslås ned mot jernbanen, men det påpekes at dette området er usikkert med 
tanke på grunnforhold. Arealkrevende bedrifter bør ikke tenkes inn i nye bygninger. Nilsson ligger i 
randsonen og beholdes. Også Rockwool beholdes i plansammenheng. Bilrelatert næring har kanskje 
riktig beliggenhet i skjæringspunkt mellom E6 og Haakon 7, og faller dermed vanskeligere inn i et 
prinsipp om urbanisering. 
 

Nyhavna: De største arealkrevende virksomhetene, som kan ha alternative lokaliteter, er lite aktuelle 
for integrasjon. De mellomstore og små arealkrevende er mest aktuelle å samle i egne 
tomtestrukturer, unntaksvis beholde i dagens beliggenheter. Aktuelle soner er Ladehammerkaia og 
byggebeltet mellom elva og Transittgata.   
 

Strukturen langs Transittgata har stor generalitet og mottakelighet, og er dermed svært egnet som 
ramme om en langsiktig utvikling med ukjent innhold. En behøver ikke ta standpunkt til dagens 
bygningsmasse, men legge opp til langsiktig effektivisering av utnyttelsen gjennom 
«utleiepolitikken». 
 

Ladehammerkaia har god utnytting, og er i bruk av bedrifter som har behov for kaia. Disse kan trolig 
også ha en høyere terskel for flytting, enn flere av de øvrige aktuelle virksomhetene.  
 

Røffe bedrifter som i dag ligger innen byomformingsområdene kan tenkes flyttet over i de foreslåtte 
soner, (med uendra leienivå), for å «rydde plass» til større bebyggelse i andre kvartal.  
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På Nyhavna kan arealkrevende bedrifter unntaksvis kunne tenkes inn i nye bygninger, men primært 
vil dette gjelde små og ikke-arealkrevende. 
 

Et større innslag av bedrifter i dette byomformingsområdet vil varsle om en mer variert visuell 
standard, som utfordrer den ensidige vekt på estetisering og fritid som oftest har vært rådende.  
 

Havneformål foreslås videreført som realitet særlig på Ladehammerkaia men også på Transittkaia. 
Kommuneplanens havneareal på Transittkaia oppfattes som en viktig ressurs for områdets bedrifter 
på kort og lengre sikt, men kan sannsynligvis reduseres betydelig i størrelse. Ved en større 
boligutbygging på Nyhavna blir tunge aktører med stort transportbehov og støyende lossing er 
mindre aktuelle som brukere Transittkaia på grunn av miljøulempene.   
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3. BAKGRUNN 

Rådmannen i Trondheim kommune har fått en bestilling fra Formannskapet om å lage en plan for 
fortetting og bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye områder for 
næringsareal. Prosjektgruppa har kommet fram til at det ikke skal lages en plan i første omgang, men 
at det skal lages en «Strategi for næringsarealutvikling» i Trondheimsregionen.  
 
Rambølls oppgave er å se på delområdene Nyhavna, Sluppen og Lade/Leangen. Utredningen skal 
komme med en anbefaling om hvor det er ønskelig og mulig å blande arealkrevende 
næringsvirksomheter med andre formål i by-omformingsområdene. 
 
Prosjektet har fokus på arealkrevende næringsvirksomheter. Det er stor enighet om at det er mer 
enn nok areal til kontor. Arealkrevende virksomheter er fra start delt inn i 3 hovedkategorier, utfra 
antatt ulike behov: 
- lokalservice: bygg og anlegg, engros/agentur, verksted. 
- lager/logistikk. 
- Industri 

 

Figur 1 Områdene som er undersøkt 
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4. DEFINISJONER OG KATEGORIER 

Det er mange ulike prinsipper å kategorisere næringsvirksomhet etter. Et av de mest vanlige er ABC-
prinsippet, som bygger på ‘riktig lokalisering på riktig plass’. På et mer detaljert nivå brukes NACE-
kodene som en statistisk standard for næringsgruppering og er grunnlaget for koding av næring på 
foretak og bedrifter i Brønnøysund-registrene og i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. 

4.1 ABC-prinsippet 

I Nederland utviklet planleggingsmyndighetene på 1990-tallet det såkalte ABC-prinsippet for 
arbeidsplasslokalisering (Verroen m.fl. 1990). Eksisterende og potensielle områder for 
næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- eller C-områder etter hvor godt tilgjengelige de er med 
bil, kollektiv transport og for gående og syklister (Petter Næss universitetet i Aalborg).  
 
Mål med ABC-prinsippet er at bevisst lokalisering av næringsvirksomheter skal gi mindre bilbruk, 
sikre tilgjengelighet til næringsvirksomheter og et bedre tettstedsmiljø. 
 

 

Figur 2 Skisse ABC-prinsippet (Trondheim kommune) 

 

Type næringsvirksomheter: 

 

Det er områdene som defineres som A-, B- eller C-område i tilgjengelighetsprofilet. Så skal 
bedriftenes egenskaper (mobilitetsprofilet) samsvare med den områdekategorien de er planlagt eller 
ligger i. Trondheim kommune har utvidet områdekategoriene til også å omfatte D-områder (svært 
dårlig tilgjengelighet for både bil og andre transportformer) og E-områder (svært god tilgjengelighet 
for både bil og andre transportformer). 
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 Biltilgjengelighet 

Dårlig  God 

Kollektiv-
tilgjengelighet 

Dårlig 
R C 

God 
A B 

 
Bedriftene kategoriseres etter mobilitetsegenskaper, som avgjør hvor de bør lokaliseres i ABC-
systemet. 
 

 Tilgjengelighetsprofil 

Mobilitetsegenskaper A B C 

Arbeidsplassintensitet Intensiv Middels Ekstensiv 

Bilavhengighet ved 
tjenestereiser 

Lav Middels Høy 

Besøksintensitet Intensiv Middels Ekstensiv 

Avhengighet av 
godstransport 

Lav Middels Høy 

 
 
Et problem med areal- og transportplanleggingen i Norge er at den nesten bare ser på transport som 
det viktigste målet i byutviklingen. Vi har egentlig mange andre mål, som ofte blir underordnet 
transportmålene. ABC-prinsippet bør brukes som ett av flere kriterier for lokalisering av virksomheter 
i byplanleggingen.  
 
Bruk av ABC-metodikk for rett virksomhet på rett sted viser at mange arbeidsplassintensive 
virksomheter er lokalisert i områder med relativt dårlig tilgjengelighet med miljøvennlig transport.  
 
Oppsummert søker husholdningsrettede næringer og arealeffektive bedriftsrettede næringer (eller 
arbeidsplassintensive næringer) seg inn mot befolkningskonsentrasjonene.  
En undergruppe av de arealkrevende bedriftene er de som er avhengig av stedegne kvaliteter som 
sjøfront, jernbanelinje, spesielle energikilder, nærhet til naturressurser og lignende for å drive sin 
virksomhet.  
 
Bedriftsrettede næringer søker nærhet til store befolkningskonsentrasjoner samtidig som de ønsker 
tydelig skjerming fra disse. De søker nærhet til det overordnede vegsystemet og høy 
parkeringsdekning, og de søker de store områdene med mange driftsfordeler og variert 
næringsstruktur. De har hovedfokus på næringstrafikken, og ønsker ikke store innslag av 
privattransport i sine nærområder.   

NACE -koder  

Standarden omtales ofte som NACE-kode som er en forkortelse for det franske ordret Nomenclature 
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (Statistisk klassifisering av 
økonomisk aktivitet i EU). Standard for næringsgruppering (forkortet SN) er en statistisk standard for 
næringsgruppering og er grunnlaget for koding av næring på foretak og bedrifter i Enhetsregisteret i 
Brønnøysundregistrene og i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. 
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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) 
 
Kategoriene skal gi uttrykk for typiske behov. Dette kan være:  
 

1. Noen kan ha adkomst til underordna veinett, kanskje boliggater. Kan ha behov for noe 

utendørs areal med kundeparkering, lasteplass, evt. avfallskontainer. Har ikke behov for 

utendørs lagring.   

2. Vil ha god tilknytning til hovedveinettet. Trenger en god del utendørs areal for manøvrering 

og oppstilling av store biler, lasteplasser, og eventuelt utendørs lagring av varer/utstyr. Kan 

ha behov for stor innvendig takhøyde. 

3. Noen kan ha adkomst til underordna veinett. Kan trenge noe utendørs areal for manøvrering 

av store biler, lasteplass, og eventuelt noe utendørs lagring av materialer/ferdigvare. Noen 

vil unngå støy- eller luktømfintlige omgivelser. Kan ha behov for stor innvendig takhøyde. (Få 

behov er generelt gyldige for denne kategorien).  

4. Vil ha god tilknytning til overordna veinett. Ønsker store utendørs areal for kundeparkering, 

dessuten for manøvrering av store biler, lasteplasser, evt. avfallskontainer.  Behov for stor 

innvendig takhøyde. 

4.2 Kategorisering for dette prosjektet 

Prosjektet fokuserer på arealkrevende næringsvirksomheter.  («Transport- og arealkrevende næring» 
er også et begrep i bruk i noen kommuner.) Det skal også analyseres forhold rundt handel med 
plasskrevende varer/varegrupper plassert eksternt, konkret Lade/Leangen. 
 
Vi ser to alternativer for å definere hva som er arealkrevende virksomhet: 

1. Målt relativt til antall ansatte eller til BRA bygningsmasse på tomta. 
2. Målt i daa. 

 
Vi vurderer at det blir mest hensiktsmessig å bruke den relative definisjonen, arealkrav målt i forhold 
til ansatte eller bygningsmasse.  Årsaken er at tomteutnytting og arealeffektivitet med hensyn til 
arbeidsplasser er sentrale faktorer man har fokus på i det indre byområdet.    
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Arealkrevende virksomhet kan dermed også være liten og kreve lite areal, absolutt målt. Et større 
miljø av arealkrevende virksomheter vil da være arealkrevende, både absolutt og relativt. 
 
I vår sammenheng har det også betydning om bedriften utnytter arealet sitt effektivt, eventuelt  
kompakt, som følge av knapt tomteareal. I så fall vil en flytting ut til en ekstern beliggenhet kunne 
føre til økt arealforbruk. 
 
Arealkrevende virksomheter er i bestillinga delt inn i 3 kategorier, etter sine ulike behov: 

- Lokalservice: bygg og anlegg, engros/agentur, verksted. 

- Lager/logistikk. 

- Industri.  

Ingen av disse inneholder ren handel. Ettersom prosjektet også skal omhandle «handel med 
plasskrevende varegrupper», og de samme spørsmål og utfordringer gjelder for denne kategorien,  
finner vi det oversiktlig å føye denne til: 

- Handel med plasskrevende varegrupper. 

Kategoriseringa er tenkt å avspeile de ulke typer bedrifters behov. Utredninga skal avklare 
omgivelsenes behov og mulighetene for tett sameksistens. Det følgende er en problematisering av 
dette, på et generelt nivå.   
 
Begrepet «lokalservice» kan normalt forstås som knytta til lokal-/bydelssenter, men det fins neppe 
annet enn enkel tjenesteyting (og dagligvarehandel) som vil ha lokal karakter. Alle andre bedrifter, 
håndverk, verksted, engros/lager, transport, utleie, byggevarer etc. har i realiteten 
byomfattende/regionalt marked, enten de er små eller store.  
 
I tråd med dette skrives i Byplankontorets notat «Arealkrevende bransjer» at lokalservice-
virksomheter i dette prosjektet i hovedsak har Trondheimsregionen som marked. 
Det er kanskje dessuten forutsatt at bedrifter i denne kategorien er mindre arealkrevende, men gitt 
et større nedslagsfelt finnes de i alle størrelser. Begrepet «lokalservice» blir dermed lite treffende. 
 
Med «lager/logistikk» menes lager- og distribusjonsfunksjoner, med midt- Norge som marked. Også 
disse bedriftene kan være både små og store, avhengig av bransje, med tilhørende liten eller stor 
trafikkmessig innvirkning på omgivelsene.  
 
Det er kanskje forutsatt at «lager/logistikk» er mer arealkrevende enn «lokalservice». Et eksempel 
kan være sentrallager for Rema 1000 på Torgård. Til tross for forutsetningen om regionalt 
markedsområde er imidlertid mange også relativt små – det kan gjelde bestemte «smale» 
varegrupper.  
 
For både «lokalservice» og «lager/logistikk» er det påpekt at det kreves god kontakt med 
hovedveinettet.  
 
Det er for begge disse kategoriene et grenseland mot detaljhandel. Et eksempel kan være Nilsson på 
Lade, som distribuerer til entreprenører, men også har et visst detaljsalg. Balanseforholdet mellom 
lager og detaljsalg må eventuelt vurderes konkret, men er i realiteten ikke mulig å styre. Det er også 
dynamisk og kan endre seg betydelig over tid. 
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«Industri»  finnes i alle format, og det er et grenseland mot «verksted», som i hovedsak dreier seg 
om størrelse, dvs. arealkrav.  Eksempler kan være Kjeldsbergs kaffebrenneri 1) og Amundsens mek. 
verksted på Nyhavna. De er begge industrielle, men har helt ulikt format. Samtidig finnes verksteder 
og kaffebrennerier i Trondheim som får plass på  
 
«Handel med plasskrevende varer/varegrupper» og «arealkrevende handel»  er begge begrep som 
er i bruk, men betydningen er ikke den samme. Handel med plasskrevende varegrupper beslaglegger 
store areal fordi en vesentlig del av vareutvalget består av store varer. Det blir dermed riktigst å 
snakke om «plasskrevende varegrupper» framfor «plasskrevende varer», fordi det ikke kan 
forutsettes at samtlige varer er store. Dette forholdet flyter og er i realiteten ikke mulig å styre. 
Virksomheten kan gli over til arealkrevende handel. 
 
Et eksempel er Gunnar T. Strøm på Lade som er en stor jernvarehandel, som også har en stor 
avdeling med trelast og store byggevarer, eller Lefdal, som selger stort inventar, men der de fleste 
varene er små.  
 
Arealkrevende handel beslaglegger ikke nødvendigvis store areal fordi varene i seg selv er store, men 
fordi det dreier seg om varehus. Et varehus er velassortert innen flere segment og har ofte hele 
varelageret i selve butikken. Eksempler kan være Jula på Lade og Biltema på Tiller. Denne typen 
forretninger er store fordi de bygger på et bestemt konsept, men de kan også gjøres små når 
lokaliseringen er attraktiv nok – som Clas Ohlson i Trondheim Torg.  
 
Det er også eksempler på bransjebutikker der ulikheten i arealkrav avspeiler om det finnes lager eller 
verksted utenom butikken eller ikke. Eksempler er K. Lund på Tempe og Rørbutikken i Fjordgata. Det 
finnes altså en fleksibilitet, men det vil trolig alltid kreves et minimumsareal for at logistikken i 
bedriften skal fungere. Minimumsarealet vil være ulikt for ulike bransjer.   
 
En bedrifts konkrete omfang er et hovedkriterium for om den lar seg innpasse i et område som 
urbaniseres. Generelt gjelder likevel for noen bedrifter at dette omfanget også kan la seg begrense 
av det areal som faktisk er til rådighet. Tempe Bil i Tempevegen kan være et eksempel på samspill 
mellom disse to faktorene.   
 
Viktig om arealkrevende næringer 
Et avgjørende kjennetegn på «arealkrevende virksomheter» er oftest et stort innslag av ubebygd 
areal på tomta (utelagring, parkering, manøvrering og kjøring), relativt til bygningsmassens BRA. 
Dette har i praksis betydning for en lavere utbyggingstetthet, lite attraktive omgivelser, og eventuelt  
miljøbelastninger i form av trafikkstøy. 
  

                                                
1 )  Kjeldsbergs kaffebrenneri er for øvrig neppe en arealkrevende virksomhet, målt etter %BRA bygningsmasse.  
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5. GENERELT OM Å INTEGRERE AREALKREVENDE 

NÆRINGER I BYOMFORMINGSOMRÅDER 

5.1 Mål  

Målsetninger med å blande arealkrevende næring med andre byfunksjoner: 
- Spare grunnareal i eksterne beliggenheter, ved å unngå utflytting. 
- Berikende funksjonsblanding i et mer mangfoldig bymiljø. 
- Spare den enkelte bedrift for kostnadskrevende flytteprosess (eller nedleggelse). 

 
Vi ønsker å se på kriterier for integrasjon av arealkrevende næring i en tett bybebyggelse.  
Når kan det la seg gjennomføre? Når kan det være vellykket?   

5.2 Når kan integrasjon la seg gjennomføre? 

Bedriftenes behov  

Den enkelte bedrifts mulighet til innpassing i et tett bymiljø avhenger av bransje og av 
omfang/størrelse. 
 
Det er i forrige kapittel konstatert at den siste faktoren langt på vei er avgjørende, sammen med dens 
transportbehov.  Tidligere undersøkelser har i hovedsak problematisert virksomheter som har såpass 
stort format at integrasjon umiddelbart byr på ulike begrensninger.  Dermed kan vi se nærmere på 
hvilke faktorer som kan være til hinder for integrering. 
 
Asplan Viak har foretatt en kartlegging av næringsmessige forhold i Fredrikstad og Sarpsborg 
kommuner: 
 

‘Arealkrevende bedriftsrettede næringer vil først og fremst være opptatt av nærhet til det 
overordnede vegsystemet, nærhet til sentrale terminaler og gode forhold for godstransport. 
Noen vil også ønske en lokalisering som sikrer dem langsiktig og effektiv skjerming i forhold til 
boligutbygging og institusjoner. Selv om disse bedriftene ønsker å trekke seg bort fra de 
tetteste befolkningskonsentrasjonene, er de likevel avhengig av å være sentralt plassert i 
regionen (….) De har ofte problemer med å oppfylle krav til høy arealutnyttelse fordi de har 
behov for kombinasjonsbygg tilpasset både lager/produksjon og kontor. Videre har de behov 
for store utearealer for lagring. manøvrering og parkering.’ (Asplan Viak 2013a).  
 

Alle disse behovene reduseres når bedriftenes størrelse og driftsomfang er mindre.  

Normativt press 

Det er grunn til å anta at større, arealkrevende virksomheter påvirker nærmiljøet mer enn mindre 
bedrifter. Større bedrifter som vet de kan sjenere beboere med parkering og manøvrering av store 
biler, utendørs lagring og tidvis støy, vil vite at de båndlegger seg selv for å unngå konflikter.  For å 
være villig til å investere vil de vite at det er fysisk og juridisk lagt til rette for at konflikter ikke skal 
oppstå (eller bli uhåndterlige). Den fysiske sida av dette handler om skjerming, separate adkomster 
o.l. 
 
Uansett størrelse vil bedrifter innen enkelte bransjer likevel «føle» at de oppfattes som langsiktig 
uønsket, og vil derfor være ute etter en ny lokalisering som kan oppfattes som tryggere.  Eksempler 
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kan være gjenvinnings-bedrifter med utendørs lagring, og bedrifter med grove og støyende 
prosesser. 
 
Også små bedrifter kan være utsatt for denne typen dynamikk. Hvis de får en planlagt og regulert 
situasjon, eller ligger som del av et planlagt miljø av flere bedrifter, vil de kunne finne seg varig til 
rette i en blandet bybebyggelse. Da vil de også i fellesskap ha forventninger til at deres situasjon er 
hensyntatt. 
 

‘Typiske småindustribedrifter og kombinerte ingeniør- og produksjonsbedrifter er opptatt av at 
områdene rundt dem skal være vel tilrettelagt, (…) men de er hver for seg for små til å kunne 
påvirke dette alene. God organisering og tilrettelegging er derfor viktig for denne gruppen.  De 
søker etter de markerte og veletablerte næringsområdene, hvor de finner både kunder og 
leverandører. Her finner de også en infrastruktur som de ellers ikke ville hatt økonomi til å 
skaffe selv.’ (Asplan Viak 2013a)  

 
I denne Asplan Viak-rapporten skrives også at småbedriftene er opptatt av estetiske kvaliteter. Dette 
er neppe riktig, så generelt uttrykt. Mange småbedrifter - som små verksteder - er ikke opptatt av 
estetikken, men vil tvert imot kunne føle seg presset ut om denne typen forventninger fra nybygde 
omgivelser blir påtrengende. Dette er en utfordring til byomformingens estetiske program. Der det 
på forhånd finnes et røft preg (som i Nyhavnas bunkre) kan dette være lettere å håndtere. 

Hva kommer først 

Det har stor betydning hva som kommer først. Når et eksisterende næringsområde skal urbaniseres, 
gjennom fortetting med boliger etc., vil de bedrifter kommunen ikke ønsker vekk kunne påvirke 
premissene for sin situasjon. Langt på vei er det boligprosjektene som da må tilpasses vedtatt 
regulering. 
 
For å få en bedrift flyttet internt i området kan utviklerselskapet sette av ny tomt, eller bygge nytt i 
form av kombinasjonsbygninger. Bedriften ledes da til å foreta et valg, mellom slik flytting innen 
bydelen, og flytting helt ut av det tette byområdet. Sammenlikning av kostnad vil da være vesentlig. 
Dessuten: hvor viktig er det å være sentralt? Hvor trygg blir framtida? Hvor store begrensninger vil de 
nye rammene legge på bedriften? 

Etablerings- og byggekostnad 

Hva er sentrale faktorer for den enkelte bedrift? 

 Terskelverdier for virksomheter til å etablere seg.  

 Attraktivitet for arealkrevende næring til å være etablert i det tette byområdet. 

 Eiendomssituasjon – tilgang til passende areal. 

 Utbyggerinteresser / langsiktig risiko på eiendom – eiendomsforvalterens intensjoner.   

 Hvem er interessert i å bygge kombinasjonsbygg?  Krever bl.a. samtidighet i etterspørsel.  
 
Bedrifter kan være tilpasset sitt utgiftsnivå, slik at det kan være vanskelig å forutsette langt høyere 
leiekostnader. Løsning kan ligge i stor omlegging - eller nedlegging. Langt høyere leiekostnader må 
kunne forsvares med fordeler ved å bli i bydelen, eller i alle fall i en sentral beliggenhet.  - Alternativt 
ved at andre tomter eller lokaler, innen rimelig avstand og til lavere kostnad, rett og slett ikke lar seg 
oppdrive. 
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Illustrasjon fra Hovinbyen 2016. 

Eksempel på tegnforklaring på plan, 

Hovinbyen 2016 

 

 

Blanding hvordan  

Hvordan kan det blandes? 
 

a. I flerfunksjonelle bygninger - skilt på etasjer.  
b. I egne avgrensede områder, eller skilt av grenser, grønnstruktur eller gater.  

 
Modell a.:    Å legge arealkrevende næring inn i kombinasjonsbygg byr på flere utfordringer for 
utbygger. Det er nødvendig med en garanti for noenlunde samtidig etterspørsel, og han vil ønske om 
en viss grad av generalitet i lokalene, i tilfelle utleie på mindre enn f.eks. 20 år.  
 
For boligene har det konsekvenser at de blir løftet opp over en første-etasje på 4- 5m høyde. En 
arealkrevende bedrift får bruke terrengplanet, mens boligene får uteareal på tak. Fra dette planet må 
det være heis/trapper/rampe ned til bakken. Dette kan fungere bra (f.eks. Beddingen/Trenerys gate 
og Falkenborg-vegen), men er neppe en ønskelig situasjon for familieboliger.  
 
Når eksisterende bedrifter (eller bedrifter utenfra) skal inn i en ny kombinasjonsbygning, altså på 
andres premisser, er det derfor mye som skal stemme: 

 Tilstrekkelig utvendig areal. 

 Gode nok adkomstforhold. 

 Innvendig romhøyde og spesielle krav til konstruksjonen for feste av utstyr etc. 

 Riktig tidspunkt tilpasset egen driftssituasjon. 

 Minst mulig støy og støv til sjenanse for naboer. 

 Pris. Alle aktuelle faktorer koker i realiteten mye ned til pris, og et kombinasjonsbygg vil fort ha 
for høy standard i forhold til behovet, og dermed for høy m2-pris. 

 
For små og fleksible bedrifter, med lite spesialiserte behov, vil det kunne være uproblematisk å flytte 
inn i flerfunksjonelle hus – som det normalt er i et bysentrum. For 
arealkrevende bedrifter vil de ulike utfordringer og problemer 
derimot tilsi at dette ikke bør være den løsningen en ser etter først. 
 

Modell b.:  Om bedrifter får ligge på bakkeplan i separate 
bygninger er utfordringer og kostnader langt mindre.  Eventuelle 
problemer med tett naboskap kan avhjelpes med flere typer 
virkemidler (skjerming, avstand etc.) Mulighetene for å kunne ligge 
i klynge med beslektede virksomheter er større. Muligheten for å 
utvide eller effektivisere egen arealbruk  er større. Boligene i 
området kan i større grad sikres bakkekontakt, og 
utbyggerselskapet får et enklere prosjekt.  
 
Prisen for denne løsningen er noe lavere utbyggingstetthet – eller at 
tettheten kompenseres ved større byggehøyder for øvrig utbygging. 
En kan også se lavere tettheten i sammenheng med verdien av mindre transport og/eller dyrka mark. 
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Innpassing i en bymessig struktur 

I et byomformingsområde vil en ofte tilstrebe bymessig tetthet. Dette innebærer i første rekke en 
romlig struktur, der det er bygningene i fellesskap som konstituerer og former denne romstrukturen. 
Boliger, kontor, tjenester og mindre forretninger lar seg i prinsippet lett innpasse, slik at også 
funksjonsblandingen oppfattes som «bymessig», med den enkelte funksjon underordnet den felles 
helheten.  
 
Når én bedrifts volum og arealkrav blir for stort, vil bedriften ikke lenger være integrert, men heller 
føre til en oppsplitting og ubalanse i konkurransen om utendørsarealene. Den arealkrevende 
bedriften faller da ut av strukturen og bryter den samtidig opp.   
 
Konsekvensen kan være negativ, og innebære til svekket sammenheng i romstrukturen, større 
gangavstander internt i bydelen, lavere sikkerhet på skolevei, og svekket stedskarakter/dårligere 
omgivelser. Det kan også innebære svekket orienterbarhet og kronglete adkomstforhold hvis en 
bedrift presser boligenes uterom opp 4-5 meter. 
 
En oppsplitting kan imidlertid også vendes til en positiv løsning, når den kan kombineres med f.eks. 
logiske tverrforbindelser, smale grøntdrag, kanskje en skolekretsgrense.  En arealkrevende bedrift 
kan også tenkes som avslutning på et byomformingsområde – i randsonen - ved at den har en urban 
side inn mot strukturen og en åpen side med transport- og lageraktiviteter. Nilsson på Lade kan bli et 
eksempel. 
 
Igjen er det i første rekke den aktuelle bedriftens omfang og aktivitetsnivå som avgjør om den kan 
integreres direkte i bygningsmasse – eller innpasses på en mer sideordnet måte – eller overhode 
ikke. 

Hvilke typer virksomheter passer inn? 

Oslo Byplankontor har visjoner for en finmasket integrasjon i Hovinbyen; her må det påpekes at 
ønsket primært ikke- arealkrevende næringer, men også slike som kan bli det. 

‘I de mest sentrale områdene bør det være en funksjonsblanding 
med minimum tre formål per bygg. Dette vil bidra til å skape dynamikk hele døgnet, og være en 
måte å beholde eksisterende næring kombinert med ny bruk, som bolig eller kontor.   

BYPLANPRINSIPPER FOR FUNKSJONSBLANDING: 

 Grad av funksjonsblanding må vurderes ut i fra områdets funksjon og rolle. 

 Det skal være størst variasjon i funksjoner ved kollektivknutepunkt, langs strøks- og 
kollektivgater og i tilknytning til holdeplasser og stasjoner. 

 50% av utviklingsareal ved knutepunktene skal avsettes til bolig for å oppnå en større 
blanding av funksjoner og aktive byområder både på dag- og kveldstid. 

 Det skal tilrettelegges for småskala produksjon, verksted og gründervirksomhet som en del 
av funksjonsblandingen i Hovinbyen. ’ (Strategisk plan for Hovinbyen, 2016). 

 
Erfaringene med Hovinbyen vil bli interessante å følge. Mange arealkrevende virksomheter 
forurenser, genererer mye trafikk, til dels tung trafikk til ugunstige tider, kan være estetisk 
utiltalende og krever disponible utearealer til transport og lagring. Konfliktpotensialet vil kunne være 
betydelig.  Hovinbyen er i dag i stor grad et næringsområde, og forventninger vil lett kollidere.   
En bedrift som er både stor og arealkrevende vil ofte ønske albuerom og fleksibilitet, og unngå å 
investere i en situasjon som over tid kan bli for trang, eller for rommelig (dvs. kostbar).  
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Mindre bedrifter kan være mindre opptatt av vekstareal, blant annet når volumet på virksomheten 
ikke har tydelig sammenheng med dens arealbehov. 

Betydning av klynger 

En næringsklynge finnes der man oppnår en dynamikk med både konkurranse, samarbeid og 
kompetanse-deling mellom høykompetente virksomheter, krevende kunder og leverandører. 
I noen tilfeller hevdes det at man har en næringsklynge så snart et antall virksomheter innen samme 
bransje etablerer seg med en viss geografisk nærhet.  
 
Det er delte meninger om hvor "dypt" dynamikken skal gå før man kan si at man har en 
næringsklynge. I mange tilfeller er det snakk om virksomheter innen samme eller beslektede bransjer 
som deler infrastruktur, som veg eller tilgang til kai. Kompetansedeling og dynamikk som gjør at 
utviklingen av kompetanse er mer omfattende enn den ville ha vært uten klyngen, er vesentlig for at 
man skal definere noe som en næringsklynge.  I andre tilfeller er det uformelle eller formelle nettverk 
som skaper kompetanseflyt og som skjerper konkurransen, samtidig som man samarbeider.  
 
Den mentale effekten av å ligge i en klynge kan være til stede bare ved å tilhøre beslektede bransjer, 
for eksempel «byggebransjen».  Det er her en sikrest treffer kundene. En «utvidet klyngeteori» 
kunne innebære at bedrifter trives bedre i selskap med  bedrifter med felles interesser også på andre 
felt, f.eks. i forhandlingssituasjoner med offentlige myndigheter eller etater om byutvikling.   
 
Å være del av en klynge antas å øke tryggheten og viljen til vedlikehold og investeringer.  
Lade/Leangen skal fortsatt være et handelsområde («avlastningssenter»), og mindre 
handelsbedrifter kan legge stor vekt på å ligge i et strøk sammen med andre handelsbedrifter i 
lignende bransjer – kunder besøker ofte flere butikker når de kjører Haakon VIIs gate. Det er for øvrig 
en økonomisk «lov» som sier at beslektede bedrifter søker sammen (Michael Porter, Paul Krugman, i 
A. Hervik 2000).  

5.3 Når kan integrasjon være vellykket?  

Betydningen av lang utviklingstid   

De forskjellige områdene har ulik grad av modenhet for byutvikling. Det kan derfor enkelte steder ta 
lang tid før en flerfunksjonell by som inkluderer boliger er etablert. I løpet av denne perioden vil 
bedrifter kunne befeste seg og tilpasses logistikk og estetikk.  Alternativt vil de ha tid nok til å søke 
seg vekk og erstattes med mindre og «penere» bedrifter. 

Tomteverdiene 

Etablering av arealkrevende næringsvirksomheter i tette byområder vil kunne påvirke markedspris på 
eiendom, bl.a. fordi det begrenser muligheter for boligbygging. I praksis kan dette vanskeliggjøre 
etablering av arealkrevende næring.   
 
Etablering av bymessige boligprosjekt vil dra opp grunnverdiprisene. En eksisterende arealkrevende 
næring vil få en mulig flytting ut av området aktualisert, ved at flytting kan betales av den reine 
verdiøkningen av tomtegrunnen ved et salg. Maskes flytting fra Lade kan kanskje være et eksempel. 
På Nyhavna vil dette ikke skje, fordi de fleste virksomhetene ikke eier grunnen de står på. Om en, 
som følge av et aktivt ønske om å beholde bedrifter, ønsker å unngå denne mekanismen, kan 
detaljregulering virke – men bare en viss tid etter vedtak. 
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Miljøpåkjenning 

Friksjon og miljøpåkjenning kan føre til at en arealkrevende bedrift søker seg vekk. Lokalene kan bli 
overtatt av nye selskaper, tomta kan bli delt mellom flere mindre brukere.  Over tid kan tomt og 
lokaler bli brukt til funksjoner som kan leve lettere sammen med boliger, «arealkrevende» eller ikke. 
 
Det er naturlig å anta at beboeres grad av tilfredshet med funksjonsblanding blir påvirket av 
forestillinger om hvem som har «førsteretten» til å stille opp krav og forventninger til omgivelsene. 
Det blir en diskusjon om hvilke forventninger som er legitime.  Disse må klargjøres som premisser i 
utgangspunktet. Konflikt kan forhindres ved å operere med klare og regulerte skiller mellom ulke 
revir. Bedriftene må også på andre måter bli gitt en lett «lesbar» legitimitet i nærmiljøet.  

Miljøverdi ved blanding? 

Ideen om at funksjonsblanding vil fungere berikende i et urbant miljø, har stor oppslutning, selv om 
det i praksis bare i liten grad blir gjort i nye eller omformede områder. Arealkrevende virksomheter 
som har store asfalterte utendørsareal og til dels støyende trafikk, vil ikke berike et nærmiljø.  
Bedriftens krav til ubebygd tomteareal – til parkering og kjøring – avgjør.  
 
Beboere vil dessuten ha større toleranse for virksomheter som henvender seg til nærmiljø og egen 
bydel, som barnehage, avfallsreturplass, butikker, kafé, bil- og sykkelverksted.  Kanskje vil man også 
ha større toleranse for en bedrift man kan forstå.  Trafikkstøy fra en lukket metallkasse på en 
asfaltflate er mindre lett å leve med enn f.eks. et gartneri som man kan se inn i, og kanskje besøke et 
utsalg. 
 
Selv om den enkelte bedrift ikke har noen direkte positiv effekt på miljøet, kan det blandede 
totalmiljøet gi en positiv opplevelse, fordi bybildet blir mer mangfoldig og gir et mer reelt bilde av 
hva byen er. Forutsetningen er at de arealkrevende bedriftene er relativt små og tettheten relativt 

høy.  

 
Dette er en hypotese som riktig nok vanskelig lar seg avvise eller dokumentere – noe den har til felles 
med mange idealer og konvensjoner innen byplanlegging.  Grunnlaget er de vanlige reaksjoner på at 
nybygde «urbane» områder ofte i stedet framstår som «monokulturer» - som sentrumsnære 
«drabantbyer». 
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6. MARKEDMEKANISMER 

6.1 Rammevilkår 

Byomforming innebærer et stort skifte for arealutnyttelse i de angitte områdene og kommunen 

som reguleringsmyndighet som har til oppgave å styre ønsket utvikling. For de angjeldende 

områdene i Trondheim har kommunen et uttalt mål om å bevare arealkrevende virksomhet og 

ønsker råd om hvilke strategiske alternativer som er tilgjengelig for å oppnå målet. 

 

De grunnleggende virkemidlene for kommunens arealstyring er plan- og bygningslovens 

virkemidler for arealstyring, herunder kommunal planstrategi, kommuneplan, reguleringsplan og 

midlertidig forbud mot tiltak. Disse virkemidlene krever bevisst anvendelse for å legge til rette for 

bevaring av arealkrevende virksomhet. 

 

Når det her er tale om å bevare arealkrevende virksomhet, dreier det seg om at virksomhet som 

allerede er etablert skal fortsette sin virksomhet innenfor områdene. Det er virksomhetene som 

skal bevares og hvem som er eiendomsbesittere er således underordnet. Det kan likevel ikke ses 

bort fra at virksomhetene selv eier eiendommene. I andre tilfeller kan eier være avtalepart i et 

feste- eller leieforhold med virksomheten som ønskes bevart. 

 

Uavhengig av eierforhold, herunder leie, feste med videre, vil markedsmekanismene spille inn for 

hvordan aktørene innordner seg etter de planene som vedtas. Det er til en viss grad mulig å 

forutse noe av utfallet, men det vil naturlig være knyttet noe usikkerhet til dette. Her må 

reguleringsmyndigheten foreta bevisste valg som legger til rette for at ønsket byomforming 

inntreffer, samtidig som at den arealkrevende virksomheten som den ønsker å bevare ikke presses 

ut av området.  

6.2 Avkastningskrav og yield 

Her skal det redegjøres for definisjonen av avkastningskrav og yield i prosjekter og litt om hvordan 

disse settes opp. For å forstå bruken av avkastningskravet i denne sammenheng vil det kort 

redegjøres for nåverdibegrepet i forbindelse med lønnsomhetsvurdering i prosjektanalysen. 

Nåverdien benyttes i prosjektanalyse til å sammenligne prosjekters lønnsomhet. Det vil si at det er 

dagens verdi (nåverdien) av de budsjetterte kontantstrømmene i prosjektperioden som gir uttrykk 

for lønnsomhet. 

 

Det er flere måter å beregne avkastningskravet på. Felles for alle er at det skal tas hensyn til 

risikofri rente og prosjektets risikopremie. 

 

Avkastningskravet kan oppsummeres som et minstekrav til avkastning på investerte midler i 

prosjekter. Ut fra en nåverdibetraktning følger det at et prosjekt er lønnsomt dersom dets nåverdi 

er positiv, men ulønnsomt med en negativ nåverdi. «Dette er det samme som å si at prosjektet er 

attraktivt hvis det gir en avkastning på investerte penger som er høyere enn diskonteringsrenten», 

jf. Bøhren og Gjærum Prosjektanalyse2. Det er altså snakk om en engangsavkastning i 

utviklingsprosjekter som realiseres ved salg når de er ferdig utviklet. Diskonteringsrenten er det 

samme som avkastningskrav i denne sammenheng. 

 

Investering i næringseiendom forholder seg noe annerledes til avkastningskravet. Slike prosjekter 

innebærer normalt at eiendommen forblir i porteføljen til investoren som et utleieobjekt over tid, 

                                                
2
 Bøhren, Ø. og Gjærum, P.I. 2003. Prosjektanalyse – Skarvet forlag 
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med periodiske inntekter og kostnader etter investeringstidspunktet. For å beskrive den årlige 

direkteavkastningen av et slikt prosjekt benyttes yield som parameter.  

«Yield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom. Yield for en 

eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket [eier]kostnader dividert med eiendommens 

markedsverdi.»3 

 

Som for avkastningskravet fastsettes ulike aktørers yieldkrav ut fra hvilken risiko de er villige til å 

ta med sin kapital. Forutsatt at eierkostnadene er kjent, vil yield ta utgangspunkt i risikofri rente 

med et tillegg av et risikopåslag. 

6.3 Beskrivelse av dagens situasjon 

Under dette kapitlet presenteres aktørene i byomformingsområder på generelt grunnlag og det 

drøftes omkring deres forutsetninger i dagens situasjon. 

 

Aktørene kan inndeles med utgangspunkt i deres tilknytning til eiendommene. En gruppe eier 

eiendom og driver utleie, neste gruppe er deres leietakere som er næringsdrivende virksomhet i 

området og den siste gruppen er næringsdrivende virksomhet som selv eier eiendommen. 

Eiendommene i den siste gruppen kan også delvis være utleid til andre virksomheter, som tilhører 

gruppe to med leietakerne. Leietakerne kan videre deles inn i to grupper, hvorav den ene er 

ordinære leieforhold og den andre er festeforhold. Disse to formene for leie har ulikt rettslig 

utgangspunkt og vern. 

 

Markedsmekanismene vil utspille seg forskjellig mellom aktørene, avhengig av blant annet 

tilknytning til eiendommen, formålet med tilstedeværelsen i området og krav til lønnsomhet. Eierne 

som driver sin egen virksomhet på eiendommen vil i mange tilfeller være fornøyd selv med lav 

lønnsomhet fordi det ikke er eiendommen som sådan, men heller driftsresultatet for virksomheten 

som avgjør lønnsomheten. At virksomheten eier eiendommen er et praktisk anliggende, blant 

annet for å huse virksomheten og skape en større trygghet for tilstedeværelse i området enn det et 

leieforhold innebærer. 

 

Eiendomsaktører innen utleie tenker gjerne annerledes og krever lønnsomhet med utgangspunkt i 

yield for at det skal være interessant å investere i eiendommer i området. 

Lønnsomhetsvurderingen gjøres av hver enkelt eier og er i denne sammenheng et uttrykk for viljen 

til å eie og investere i eiendommene. 

6.4 Vurdering av fremtidig situasjon 

For å drøfte hvilke tiltak som kan gjøres for at kommunen bevarer arealkrevende virksomhet 

innenfor byomformingsområdene vil vi her foreta en vurdering av hvordan endringene påvirker 

aktørene i et markedsperspektiv. 

 

Som tidligere nevnt vil byomforming kreve endringer i arealutnyttelsen innenfor de aktuelle 

områdene. Disse endringene innebærer et investeringsbehov og aktørenes handling gjøres gjerne 

på grunnlag av en lønnsomhetsvurdering. Hvor grundig denne vurderingen er, vil variere mellom 

de ulike aktørene.  

 

Noen sentrale momenter som gir utslag i lønnsomhetsvurderingen er leieinntekter og 

eierkostnader. Forholdet mellom disse påvirkes gjerne av hva eiendommen kan brukes til og i 

                                                
3
 UNION Eiendomsinvest Norge AS, kvartalsrapport 3. kvartal 2017 
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hvilket omfang, og reguleringsformål og utnyttelsesgrad er derfor en vesentlig del av vurderingen. 

Det kan tenkes at én enkelt eiendom innehar elementer av både engangsavkastning og periodisk 

avkastning, som for eksempel ved kombinerte formål av bolig på den ene side og kontor, handel 

eller lignende på den annen side. 

 

Når reguleringsformål og -bestemmelser benyttes til å sikre at arealkrevende virksomhet skal 

bevares, anbefales det at byrden ved å fastsette arealkrevende virksomhet innenfor et 

formålsområde kompenseres med høyere utnyttelsesgrad på andre deler av formålsområdet. 

Arealkrevende virksomhet omtales her som en byrde på grunn av at dette vil innebære en lavere 

utnyttelsesgrad sammenlignet med bolig, kontor, mv. Samtidig kan det vurderes om lav utnyttelse 

for arealkrevende næring skal utjevnes over flere formålsområder for å utjevne byrden. Dette vil 

kunne fungere som et incitament for hver enkelt eiendomsbesitter, der lønnsomheten er god for et 

prosjekt som omfatter lav utnyttelse på deler av eiendommen og en kompensert høyere utnyttelse 

på andre deler. Det står i praksis om valget mellom å investere for å oppnå byomformingsmålet 

eller å fortsette som før, eventuelt å selge. 

6.5 Leiepriser 

Byomforming av denne typen vil endre de aktuelle områdenes karakter. Det er rimelig å anta at 

tilrettelegging for omfattende utvikling for bolig, handel og kontor vil gjøre områdene mer 

attraktive og dermed presse leieprisene opp sammenlignet med dagens nivå. 

Det er ikke gjort en markedsanalyse av leieprisnivået i områdene i dag og heller ikke hentet ut 

sammenligningsgrunnlag fra tilsvarende byomformingsområder. Det er likevel interessant å se på 

leieprisutviklingen for Trondheim generelt og foreta forenklede antakelser. 

 

I følge siste kvartalsrapport fra UNION Eiendomsinvest Norge AS vil «kontormarkedet […] tilføres 

55 000 og 45 000 m² i henholdsvis 2017 og 2018»4. De siste årene har kontormarkedet til 

sammenligning absorbert ca. 25 000 m². Videre anslår kvartalsrapporten at kontorledigheten vil 

øke fra 9 % til 10 % frem mot 2019 som følge av at dette er mer enn markedets absorpsjonsevne.  

 

Dette vil igjen medføre en flat utvikling i leieprisene. 

I følge UNIONs markedsrapport M25 anslås toppleien i Trondheim sentrum å være rundt 2 300 

kr/m²/år. I randsonene er leienivået i nybygg typisk 1 700 til 1 900 kr/m²/år, avhengig av 

standard i bygget og mikrolokasjon. 

 

Leieprisene for 1. halvår 2017 på kontor i Trondheim ligger uendret fra samme periode i fjor på 

1 600 kr/m²/år i følge OPAK6. Det opplyses at det er vanskelig å differensiere mellom ulike 

segmenter av næringseiendommen og at vurderingene derfor er basert på gode og sentrale 

kontorlokaler som er moderne og effektive og som ligger i attraktive strøk. OPAK har tatt 

utgangspunkt i Dagens Næringslivs eiendomsindeks «Kysten rundt» og tabellen nedenfor viser 

prisutviklingen for kontorlokaler blant annet i Trondheim. 

                                                
4
 UNION Eiendomsinvest Norge AS. 2017. Kvartalsrapport 3. kvartal 

5
 UNION. 2017. Markedsrapport M2 – vår 2017 

6
 OPAK. Nr. 1/2017. OPAKs prisstigningsrapport 
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Figur 3 Hentet fra OPAKs prisstigningsrapport nr. 1/2017 

UNIONs markedsrapport M2 har med hjelp fra Norion Næringsmegling klart å foreta en viss 

differensiering i leieprisene, som viser nivået blant annet i sentrum, Sluppen og Lade. 
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Figur 1: Hentet fra UNIONs markedsrapport M2 - vår 2017 

Her ser vi et spenn fra 1 500 til 2 000 kr/m²/år i sentrum, fra 1 400 til 1 850 kr/m²/år på Sluppen 

og fra 1 300 til 1 600 kr/m²/år på Lade. 

 

Områdene Lade og Sluppen har i dag et sterkt innslag av næringsvirksomhet, med en voksende 

andel ny kontor- og handelsvirksomhet. Leieprisene i disse områdene ligger i dag rundt 

gjennomsnittet og oppover med utgangspunkt i OPAKS prisstigningsrapport.  

 

Nyhavna har svært sentral beliggenhet, men befinner seg likevel i utkanten av etablerte og 

attraktive områder ved Solsiden og Nedre elvehavn. Det antas at leieprisene her er lave, hvilket 

bekreftes av uttalelser fra leietakerne selv i spørreundersøkelse utført av Trondheim kommune og 

Trondheim Havn7. Ved byomforming av Nyhavna vil leieprisene sannsynligvis gradvis nærme seg 

nivået på Solsiden, Nedre elvehavn og andre sentrale områder. 

 

 

6.6 Til ettertanke 

Vil den arealkrevende næringsvirksomheten, som kommunen ønsker å bevare, ønske å forbli i 

området underveis og etter byomformingen? Selv om det legges til rette for dette i plan, kan 

det være andre årsaker til at slik virksomhet vil flytte ut? F.eks. på grunn av tilknytting til annen 

virksomhet som flytter, at den ikke finner innpass i det nye området, etc. 

 

 

                                                
7
 Trondheim kommune og Trondheim Havn. 10/2012. Relokalisering av eksisterende virksomheter på Nyhavna: 

Bedriftenes ønsker og krav 
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7. ERFARINGER  

Fjordbyen Lierstranda – hvordan håndteres eksisterende næring? 
Innerst i Drammensfjorden planlegger Lier og Drammen kommuner i fellesskap en fjordby på arealer 
som i dag er disponert til arealkrevende næring. Planarbeidet har foregått over mange år, og har 
blant annet resultert i en "Strategisk plattform med masterplan", som ble behandlet av kommunene i 
plansamarbeidet i 2015. Planen omtaler det nåværende næringslivet: 
 
"Store arealer på Lierstranda og deler av Brakerøya blir brukt av bedrifter med transport og logistikk 
som oppgave. De har stort arealbeslag og skaper mye trafikk med tunge kjøretøyer, både inne på 
området og på adkomstene til det. Dette er vanskelig å forene med den ønskede utnyttelsen av 
området. Beslaget av Tømmerterminalen og tomta der Lierterminalen ligger vil hindre ønsket 
transformasjon i området siden arealene er så store og sentrale.  Det er derfor behov for å få frigjort 
disse tomtene og etter hvert flere andre. Det kan dreie seg både om permanent flytting ut av 
planområdet og flytting til midlertidig lokalitet inne i området.  
Lokalisering for arealkrevende næring må ses i et regionalt perspektiv, der bl.a. Buskerud 
fylkeskommune er en naturlig samarbeidspartner. Kommunene vil, i samarbeid med regionale 
myndigheter, vurdere videre hvordan dette skal gjøres." 
 
Buskerudbyen, som er et samarbeid om areal, transport og miljø mellom kommuner og regionale 
organer, utredet behov og tilgang på områder for areal- og transportkrevende næring (AS Civitas 
2015). Funnene var at det er begrenset med tilgang til store arealer som har de egenskapene 
næringene etterspør. Spesielt er det vanskelig å finne nye arealer med tilgjengelighet til sjø og tildels 
også tilgjengelighet til bane. 

 

Figur 4 Masterplan for transport i Fjordbyen. Illustrasjon: Lier kommune og Drammen kommune 
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Buskerudbyens rapport peker på Gullaug, som er et fraflyttet industriområde ved Drammensfjorden, 
som en mulig lokalitet for næring med behov for sjøtilgang. Nå er det imidlertid satt i gang arbeid for 
å utvikle dette området til en ny bydel, der boliger vil utgjøre det aller meste av bebyggelsen.  
 
Et delvis svar på utfordringen med relokalisering av den arealkrevende næringen er utvikling av 
Holmen med jernbanegodsterminal og utfylling som vil gi betydelig økt areal. Holmen er et bynært 
område med industri og de viktigste havnefunksjonene i Drammen. Dette grepet vil imidlertid ikke 
kunne romme alle virksomheter som i dag har tilhold på Lierstranda. 
 

 

Figure 5 Mulige områder for arealkrevende næring i Buskerudbyen/Drammensregionen. Illustrasjon: AS 
Civitas 
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Fra intervjuer med næringsaktører i Østfold 

 Næringsområdene i en delregion bør komplementere hverandre. Bevisste og langsiktige valg 
av hva slags virksomheter som etablerer seg i de ulike næringsområdene er viktig for 
næringsattraktiviteten i regionen. Men det er skepsis til om denne styringen kan utøves 
hensiktsmessig og med tilstrekkelig skjønn gjennom plan- og byggesaksbehandling. 
 

 Informantene som representerer næringsinteressene understreker at en effektiv og 
forutsigbar plan- og byggesaksbehandling er viktig for å få nyetableringer av næringer. Lange 
og uforutsigbare prosesser betyr risiko og har ført til at bedriftseiere har endret planer om 
etablering eller omlokalisering. 

 

 De fleste informantene støtter tankegangen om at handel bør begrenses i næringsområdene, 
både fordi sentrumshandelen bør styrkes og fordi et stort innslag av handel i 
næringsområdene kan føre til arealkonflikter med annen næring og kan presse tomteprisen 
opp slik at prisen blir for høy for arealkrevende virksomheter. 

 

 Det er enighet om at handel med plasskrevende varer bør lokaliseres utenom 
sentrumsområdene, men delte meninger om denne handelen bør blandes med 
arealkrevende næringsvirksomhet eller om den bør konsentreres til separate områder. 
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8. DAGENS TRANSPORTSITUASJON 

Trafikkbelastning, og spesielt tungtrafikk knyttet til eksisterende virksomheter på Nyhavna, Leangen 
og Sluppen, kan gjøre det mer utfordrende å få gjennomført planlagt byomforming av nærliggende 
områder.  
 
Dersom byomformingsprosessen gjennomføres trinnvis, blant annet med bevisst styring av trafikk til 
gater og veger der konfliktnivået er minst, tror vi imidlertid at det kan være mulig å kombinere ulike 
formål; også virksomheter som genererer tungtrafikk, med byutviklingen.  
 
Vi anser at det er store forskjeller i betjeningsmulighetene til de tre områdene i dagens situasjon: 
 

 Nyhavna: Utenom hovedvegen gjennom Nyhavna (Skippergata- Losgata- Maskinistgata), har de 

fleste vegene i dag funksjon som interne betjeningsveger for lager, industri og annen virksomhet 

i området. Utenom hovedvegen, som har en overordnet funksjon i bydelen og mellom 

omkringliggende bydeler, er det ikke definert et skille mellom de viktigste og de mindre viktige 

vegene internt i området.  

 Lade- Leangen: Transformasjonen av Lade- Leangenområdet har kommet langt, og de viktigste 

delene av vegsystemet er på plass. All trafikk til områdene langs HVIIs gate betjenes fra denne 

overordnede vegen, med unntak av området i nordvest, som betjenes via Håkon Magnussons 

gate.  

 Sluppenområdet: Preges i dag av store vegsystemer, og en blanding av industri, verksteder og 

servicebedrifter. En transformasjon av området er i gang i nord og sør, med bygging av nye 

lokaler for offentlig tjenesteyting (Trondheimsporten) og utvikling av et tyngdepunkt for 

kontorvirksomhet i regi av Kjeldsberg eiendom. Det planlegges også boligbygging i nordenden av 

området som kan forventes å starte opp i løpet av relativt kort tid (NærByen) 

8.1 Beskrivelse av dagens transportsituasjon 

Tungtrafikk registrert i NVDB 
Norsk Vegdatabank (NVDB) gir et bilde av tungtrafikkandelen på offentlige veger. Andelen er enten 
anslått eller basert på reelle tellinger/ registreringer.  
 
Siden NVDB kun gir opplysninger om tungtrafikkandelen på de offentlige vegene, faller mye viktig 
informasjon om trafikksituasjonen på Nyhavna, Leangen og Sluppen bort.  
 
De mest overordnede vegene har en tungtrafikkandel som ikke skiller seg veldig mye fra andre 
viktige veger i Trondheim, mens mange av de mindre vegene internt i området på Nyhavna, Sluppen 
og Leangen er sterkt dominert av tungtrafikk i dag. Det må også merkes at busstrafikk regnes som 
tungtrafikk i registreringene.  
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Figur 6 Tungtrafikk Nyhavna 
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Figure 7 Tungtrafikk Sluppen 
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Estimerte trafikkmengder for internvegene på Nyhavna 
Trafikkmengden på den overordnede vegen gjennom Nyhavna; Losgata- Maskinistgata- Strandvegen 
er kjent fra tidligere trafikkmålinger og beregninger. Selv om det ble gjort en omfattende 
trafikkutredning for området i forbindelse med områdeplan for Nyhavna, ble det ikke gjort en 
vurdering av dagens trafikkmengder i det interne vegsystemet:  

 Losgata 

 Båtsmannsgata 

 Styrmannsgata 

 Skippergata (nordlig del) 

 Kobbes gate 

 Transittgata 

 

Grunnlag for beregning av trafikk 
Til beregninger av trafikk benyttes ofte erfaringsdata for turproduksjon fra Statens vegvesens 
håndbok for trafikkberegning (V 713). Tabell 1 gjengir turproduksjon per døgn for ulike typer 
arealbruk. Som det kommer fram i tabellen, er det et betydelig variasjonsområde for 
turproduksjonen.  
 
Valg av høyt eller lavt nivå innenfor variasjonsområdet må gjøres ut fra blant annet beliggenheten til 
området som skal vurderes, kollektivtilbudet og tilgang på parkeringsplasser.  

Tabell 1: Turproduksjonstall til bruk i estimat av trafikkmengder (Statens vegvesens håndbok V713) 
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Kontroll av turproduksjonstall 
Siden en del av den reelle turproduksjonen fra Nyhavna er kjent fra intervjuer med bedrifter, er det 
undersøkt hvordan den faktiske turproduksjonen stemmer overens med estimattallene: 

 

Tabell 2: Sammenligning mellom reelle oppgitte trafikktall og estimert turproduksjon 

Bedrift Areal Reell turproduksjon Estimert turproduksjon 

Norsk Stål 
AS 

Ca 
10 000 
m2 

Ca 60 personbilturer 
Ca 40 tungtrafikkturer 
 
Samlet ca 100 turer/ døgn 

Lager/ engros:  
2,0- 6 t/ døgn/100 m2 

 
Tilsvarer mellom 200 og 600 turer/ 
døgn 

Kjeldsberg 
AS 

Ca 3500 
m2 

Ca 30 personbilturer 
Ca 10 tungtrafikkturer 
 
Samlet ca 40 turer/ døgn 

Fabrikk: 
2,0- 6 t/ døgn/100 m2 

 
Tilsvarer mellom 70 og 210 turer/ 
døgn 

Unicon AS Ca 7000 
m2 

Ca 10 personbilturer 
Ca 50 tungtrafikkturer 
 
Samlet ca 60 turer/ døgn 

Fabrikk: 
2,0- 6 t/ døgn/100 m2 

 
Tilsvarer mellom 140 og 420 turer/ 
døgn  

 

Oversikten viser at det er et betydelig sprik mellom registrerte trafikkmengder og den estimerte 
turproduksjonen som ville ha kommet fram ved å bruke Statens vegvesens metodikk. De oppgitte 
tallene ligger langt lavere enn beregnede verdier, selv om det aller laveste nivået i variasjonsområdet 
legges til grunn.  
 
I tillegg til at gjennomgangen viser at det vil være stor usikkerhet forbundet med å bruke normtallene 
for industri/ lager- virksomhet, er det et stort innslag av virksomheter med lite erfaringstall for 
turproduksjon på Nyhavna. Blant annet er det mye kulturvirksomhet her, blant annet i Dora, Circa 
teater, atelier for kunstnere med mer. 
 
Et estimat på turproduksjon vil heller ikke gi gode svar på den sannsynlige tungtrafikkproduksjonen i 
de ulike gatene som går inn i Nyhavnaområdet, eller den interne trafikken i området som ikke 
berører hovedvegnettet.  
 
Observasjoner ut fra tilgjengelig grunnlag 
Selv om kun et fåtall av bedriftene på Nyhavna er intervjuet, tilsier opplysningene som har kommet 
inn at tungtrafikkinnslaget i lokalvegnettet er betydelig.  
 
I en fase der byutvikling av deler av området sameksisterer med eksisterende virksomhet med stor 
tungtrafikkproduksjon, vil det være svært viktig å ha et bevisst forhold til hvilke gater som skal 
dimensjoneres for å tåle tungtrafikk, og hvor dette må unngås.  
 
En måte å innrette dette på, kan være å legge baksiden til ny bebyggelse mot gatene som tenkes 
brukt til tungtrafikk. Herfra kan også nødvendig betjening av ny bebyggelse med tungtrafikk 
gjennomføres, slik som renovasjon og varelevering.  
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9. INTERVJU MED AKTØRENE I OMRÅDET 

For å få et bedre bilde av transportmønsteret, arealbehov og marked for eksisterende bedrifter på 
Nyhavna, Sluppen, og Lade/ Leangen har vi tatt kontakt med større og mindre virksomheter i 
områdene.  
 
Utvalg av bedrifter 
Det ble valgt å ta kontakt med en kombinasjon av håndverkerbedrifter, arealkrevende bedrifter og 
bedrifter som holder til i en- firmabygg, fordelt på områdene Nyhavna, Sluppen og Lade/ Leangen.  
Til hjelp i arbeidet med utvelgelse av bedrifter, ble oversikten over medlemsbedrifter i 
Håndverkerforeningen og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg benyttet. Til sammen 19 bedrifter 
ble valgt ut. 

 

Gjennomføring av intervjuene 
I samråd med referansegruppen for arbeidet, ble følgende spørsmål brukt til kartleggingen: 
Ca hvor mange tungtransporter (på vei) går til/ fra din bedrift per normaldøgn?  
  
Går det trafikk til og fra bedriftens området gjennom hele døgnet, eller er trafikken konsentrert til 
dagtid?  
 
Kan dere si omtrent hvor mange ansatte dere har, og jobbes det skift gjennom hele døgnet? 
 
Har alle ansatte tilbud om parkering på bedriftens område per i dag?  
 
Kan dere anslå omtrent hvor stor del av tomta dere disponerer som brukes til utendørs lagring/ 
mellomlagring av varer? 
 
Kan dere anslå omtrent hvor mange kundebesøk dere har i løpet av et normaldøgn? 
 
Hvilket geografisk område anser dere som hovedmarkedet deres, og kan dere anslå omtrent hvor 
stor andel av markedet som er i Trondheim og utenfor Trondheim? 
 
Spørsmål til bedrifter på Nyhavna: Går noen av leveransene til eller fra dere via sjø til/ fra Nyhavna? 
Hvis ja, vet dere omtrent hvor stor andel av de samlede leveransene dette utgjør?  
 
I motsetning til kartleggingen på Nyhavna i 2012, ble det ikke stilt spørsmål om omsetning ved 
bedriftene. Intervjuene ble i første omgang gjennomført via sending av e- post til bedriftene. De 
bedriftene som ikke besvarte henvendelsen i første omgang, ble kontaktet på nytt via e- post og 
deretter per telefon.  
Til sammen kom det inn 13 svar på spørsmålene, hvorav noen besvarelser ikke var komplette.  
 
Framstilling av resultatene 
Noen av bedriftene som ble intervjuet, regner svarene på spørsmålene som sensitive opplysninger 
I fremstillingen er svarene derfor framstilt anonymt i kategorier. Kategoriene samsvarer med 
inndelingen som er brukt i oversikten over virksomheter påNyhavna, Sluppen og Lade/Leangen.  
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Område Type bedrift  Kjennetegn transportbehov Lagerbehov Markedsområde 

Nyhavna Industri/verksted /håndverkerfirma 
(kun ett intervju).  
 
 

17 ansatte som alle har mulighet for å parkere ved behov.  
Neglisjerbar mengde kundebesøk. 
Ca halvparten av de ansatte har oppmøte på anleggsplass/ 
oppdragssted.  
Tungtransport er først og fremst knyttet til varelevering. 
Omfanget 1 varelevering (2 turer til/fra med lastebil) eller 
mindre per døgn.  
Ingen trafikk ut over normal arbeidstid (7- 16). 
Ingen behov for leveranser via havn.  
 

Har ikke behov 
for utendørs 
lagring.  

Betjener i all hovedsak i 
Trondheim/ 
nærliggende områder.  

Bygninger optimalisert for én bedrift 
(produksjon) 
(kun ett intervju). 
 
.  

15 ansatte som alle har mulighet til å parkere ved behov. 
Neglisjerbar mengde kundebesøk. 
Genererer ca 10 enkeltturer per døgn med lastebil/ trailer.  
Ingen behov for leveranser via havn  
 

Ikke behov for 
utendørs lagring.  

Betjener 
Trondheimsregionen/ 
Midt- Norge og 
Nasjonalt marked. 

Arealkrevende bedrift (Lager/ grossist, 
to produksjonsbedrifter). 
 
 

Mellom 6 og 26 ansatte, som alle har mulighet til å parkere ved 
behov. 
Neglisjerbar mengde kundebesøk.  
Genererer fra ca 30 - 60 enkeltturer per døgn med lastebil/ 
trailer. 
Arbeid i skift, som bidrar til trafikkbelastning ut over normal 
arbeidstid, også natt.  
Betydelig behov for leveranser via havn.  
 

Behov for 
utendørs lagring 
varierer fra 80 % 
av tomtearealet 
til null behov.  

Betjener 
Trondheimsområdet og 
Midt- Norge.  
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Sluppen Industri/verksted /håndverkerfirma (i 
alt 5 intervjuer).  
 

Mellom 7 og 110 ansatte. Alle har mulighet til å parkere ved 
behov.  
Neglisjerbar mengde kundebesøk til håndverkervirksomheten. 
En av virksomhetene er samlokalisert med faghandel som er 
åpen for allmennheten, med jevnlig besøk gjennom dagen. 
Tungtrafikk varierer fra mindre enn én vareleveranse per døgn 
til opptil 40 enkeltturer i døgnet.  
Generelt møter håndverkerne delvis opp på anleggsplass og 
delvis ved hovedkontor/ base.  
Det meste av trafikk genereres i vanlig åpningstid (7-16). Én 
bedrift har døgnvakt, og genererer noe trafikk også om natt. 
Noen overstiger normal arbeidstid i perioder.  

Har ikke behov 
for utendørs 
lagring.  

Betjener hovedsakelig 
Trondheim/ 
nærliggende områder. 

Arealkrevende bedrift (ett intervju, 
produksjonsbedrift). 
 
 

Ansattehar mulighet til å parkere ved behov (bedriften satser 
sterkt på å få flere til å sykle eller ta buss).  
Ukjent antall kundebesøk per døgn.  
Genererer ca 30 enkeltturer per døgn med lastebil/ trailer. 
Tidvis behov for spesialtransport til havn.  

Utendørs 
lagerbehov ikke 
oppgitt.  

Betjener et 
internasjonalt marked. 

Lade- 
Leangen 

Industri/verksted /håndverkerfirma (i 
alt 3 intervjuer).  
 

Mellom 5 og 12 ansatte. For to firma har alle har mulighet til å 
parkere ved behov. 
Trafikk til og fra bedriftene avvikles innenfor ordinær 
åpningstid. For én bedrift varer åpningstiden fram til kl 19. 
Genererer mellom 2 og 12 enkeltturer per døgn med lastebil/ 
trailer.  
To av bedriftene har opptil 30 kundebesøk per døgn.  
 

Utendørs 
lagerbehov 
varierer fra ca 25 
% av 
tomtearealet til 
null. 

Varierer mellom å 
betjene hovedsakelig 
Trondheim, til å 
betjene Sør- og Nord- 
Trøndelag.  
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Oppsummering 
Kartleggingen gir et visst bilde av transportmønster, arealbehov og markedsområde for eksisterende 
bedrifter på Nyhavna, Sluppen og Lade- Leangen. Det må understrekes at kartleggingen omfatter få 
bedrifter, og at resultatene derfor ikke må tillegges for stor vekt.  
 
De kan imidlertid betraktes som en indikasjon på visse mønster og karakteristikker ved de ulike 
typene bedrifter: 
 
Industri/verksted /håndverkerfirma  

 Til sammen er 9 bedrifter intervjuet. 

 Antall ansatte varierer sterkt, fra under 5 ansatte til over hundre.  

 En stor del av transportbehovet er knyttet til arbeidet som de enkelte ansatte utfører ute på 
anleggsområder. Dette gir relativt lite trafikkbelastning på nærområdet der bedriftene er 
lokalisert.  

 Tungtransport er først og fremst knyttet til varelevering. Antall tungtrafikkturer per døgn 
varierer fra under én til over ti. En god del av vareleveringen gjøres direkte til anleggsplass 
der firmaet er engasjert.  

 Antall kundebesøk i løpet av en vanlig dag er generelt lavt.  

 Trafikk er til og fra håndverkerbedriftene er i all hovedsak konsentrert til vanlig arbeidstid (7- 
16).  

 De fleste oppgir lite eller ikke noe behov for utendørs lagring.  

 Bedriftene har hovedsakelig Trondheim og nærområdet som markedsområde.  
 
Bygninger optimalisert for én bedrift  

 Kun én bedrift er intervjuet.  

 På grunn av få svar fra denne typen virksomhet er det ikke mulig å trekke ut noen 
karakteristikker.  

 
Arealkrevende virksomhet 

 Til sammen er 4 bedrifter intervjuet.  

 Antall ansatte varierer sterkt, fra under 10 til flere hundre.  

 For 2 av 3 intervjuede produksjonsbedrifter på Nyhavna, er tilgangen på transport via havn 
svært viktig. Vi kjenner også til at den ene produksjonsbedrift utenom Nyhavna har 
periodevis behov for spesialtransport via havn.  

 Bedriftene generer store mengder tungtrafikk per ansatt, og til dels foregår transport med 
tunge kjøretøy også om natten.  

 Bedriftene har et markedsområde som til dels går ut over Trondheim/ Trondheimsområdet.  
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10. DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET 

10.1 Nyhavna 

Nyhavna er et industri og næringsområde med aktiv havnevirksomhet. Kaier og havnebassenger er 
sentralt plassert. Området er preget av store bygninger som brukes til industri, næring og lager. Det 
er i tillegg etablert en del kulturinstitusjoner som nyter godt av billige lokaler her. Bygningene Dora 1 
og Dora 2 med ubåtdokken og andre bygninger fra andre verdenskrig setter et markant preg på 
området.  

Figur 8 Brukere av de ulike kaiene på Nyhavna (2012) 

Havnevirksomhet 

Strukturelle endringer innenfor gods og havnevirksomhet over tid har gjort at havnas tradisjonelle 
oppgaver er endret. For Nyhavnas del har dette medført at en stor del av landarealene leies eller 
festes bort til bedrifter som har varierende tilknytninger til havnefunksjonen.  
 
Nyhavnas tre viktigste godssegmenter (som kun tas inn over Nyhavna) er sement (Norcem), stål 
(Norsk Stål m/flere) og råstoff til Rockwood på Lade.  
 
Det er to anløp per dag på kai 41-57 på Nyhavna. Nyhavna hadde 751 anløp av skip i 2007 med en 
lastemengde på 312 473 tonn. Nyhavna har utfordringer i forhold til å tilfredsstille dagens og 
fremtidens krav til å være en effektiv havn. Over Nyhavna i dag losses/lastes ca 320 000 -350 000 
tonn gods. I tillegg er det vente og servicekaier for bla Taubåtkompaniet BOA v/Bjørnevik med flere.  
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Kommunedelplan 

Bystyret vedtok kommunedelplan for Nyhavna 28. april 2016. Dette er første skritt i en omforming av 
en sentral bydel. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert 
arealbruk, et finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en 
sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer. Kommunedelplanen legger føringer for 
videre planlegging av bydelen, og fremtidig arealbruk, herunder hvilket areal som skal benyttes til 
videre havnevirksomhet. 
 
Planen skal være en robust og fleksibel ramme for en utvikling som vil gå over lang tid. Områdets 
egenart og identitet knyttet til havnevirksomhet, kulturnæring og bebyggelse fra andre verdenskrig 
skal styrkes og videreføres i transformasjonen av Nyhavna. 
 

 

Figur 9 Kommunedelpan for Nyhavna 

 

Kartlegging av bedrifter på Nyhavna og deres ønsker 

Som et ledd i å involvere de eksisterende virksomhetene i prosessen med kommunedelplanen, ble 
det i februar/mars 2012 gjennomført en undersøkelse blant dagens bedrifter på Nyhavna av 
Trondheim kommune og Trondheim Havn. Virksomhetene på Nyhavna ble blant annet spurt om 
dagens varestrømmer, arealbehov og oppfatning om dagens lokalisering. I tillegg ble de utfordret på 
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følgende problemstilling: Hvis bedriftens virksomhet på Nyhavna skulle relokaliseres, hvilke steder er 
aktuelle, og hvilke forventninger og krav må være innfridd for at en ny lokalisering skal kunne ansees 
som aktuell? 
 
Det finnes i alt ca 150 bedrifter på Nyhavna i dag. De fleste har egne bygg som står på grunn leid av 
TH, andre leier lokaler av TH. Lager og grossistvirksomhet er dominerende aktiviteter i tillegg til 
virksomheter innen bygg og anlegg, mekanisk og maritim industri. 15 bedrifter får hele eller deler av 
varebeholdningen med skip. 

 

Figur 10 Bedrifter, eiere og festere på Nyhavna 

 

Andre faktorer enn havn kan være viktige. For mange bedrifter som ikke er havnerelaterte, er det 
viktigere å ligge nært E6/hovedvegnett. Nærhet til Midtbyen er viktig for mange, trolig også nærhet 
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til andre bedrifter i samme område. Norcem og Unicon er eksempel på bedrifter som har 
avhengighet til hverandre.    
 
Mange virksomheter på Nyhavna har lav omsetning. 30 bedrifter har omsetning på under 10 mill, 
bl.a. små bedrifter og enkeltmannsforetak, men også bedrifter som kun har lager på Nyhavna og 
holder til andre steder. Hvorvidt det er økonomisk mulig for disse å holde til på Nyhavna ved en 
transformasjon av området vil variere.  

 

Figur 11 bedrifter som bruker havnefasilitetene på Nyhavna.  

10.2 Lade/Leangen 

Lade/Leangen-området fikk økt fokus i etterkrigstiden, etter som byen vokste utover. Langs Haakon 
VIIs gate ble det fra 60-tallet utviklet et betydelig næringsområde med industri-, produksjons-, lager- 
og handelsbedrifter.   
 
Nordlandsbanen har helt fram til 2013 og åpningen av Bromstadvegens forlengelse ligget som en 
barriere og vanskeliggjort en god kobling på tvers. Samtidig som vegsystemene utviklet seg 
transformertes delområder fra produksjonsbedrifter og lagervirksomhet til mer rendyrket handel. 
Området har fortsatt stor skala, med store bygningskomplekser og store avstander, noe som 
konserverer bilbasert transport. 
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Asplan Viaks utredning av 2013 predikerte trafikktall etter åpning av Bromstadvegens forlengelse. 
Det ble bla framholdt kapasitetsproblemer i Haakon VIIs gate og overløp til bl.a. Lade Allé. 
 

 

Figur 12 Trafikktall Lade/Leangen 

 
Trafikktallene for 2016 viser at Haakon VIIs gate har fått større trafikk (ÅDT) enn antatt, 16030, og 
det har også Lade Allé med 4300, Bromstadvegens forlengelse med 12600 og forbindelsen mot Tunga 
med 11600. 
Lade-/Leangenområdet har hatt stor trafikkmengde, og den er faktisk økende. Boligveksten i 
området kan neppe være grunnen til hele denne veksten, og det er derfor grunn til å tro at økt 
publikumsrettet handel kan være hovedgrunnen til dette. 
Figuren nedenfor viser områdene som nylig er regulert og transformert, fra arealkrevende 
næringseiendommer til bolig og handelskvartaler (blått). Videre viser skissen røde prosjektområder 
der områder står framfor og til dels er i gang med transformasjon med hovedtyngde bolig og  

Figur 13 Områder som er transformert eller i prosess (rødt og blått) 
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handel, skole (allmennyttige formål). Handelskravene her er at områdene ikke skal konkurrere med 
sentrum eller lokalsenter.  
 
Områdene som er markert med svarte omriss er ikke pr dags dato inne i transformasjonsprosesser. 
Innenfor disse er det arealkrevende virksomheter, i den forstand at det er relativt store utearealer 
for transport, lagring og parkering. Det er dermed disse områdene som også er aktuelle å diskutere i 
forhold til integrering av arealkrevende næringer. 
 

 
Dette utsnittet viser det mest sentrale området langs Haakon VII’s gate, som ikke er i transformasjon. 
Lenger bak i rapporten diskuteres om byutviklingen kan skje med en, flere, eller alle disse fortsatt 
værende i området. 
 
Nye arealkrevende virksomheter, med stort transportbehov, vil neppe kunne innpasses, verken på 
grunn av tilpasningsvansker, men også på grunn av allerede overbelastet vegnett – se generelle 
kapitler. 
 
De østre områdene som ikke er under transformasjon vil lettere kunne være virksomheter med store 
krav til transport og utearealer, delvis fordi de ligger tett på eksisterende vegsystem med høy 
kapasitet og delvis fordi de ligger i randsonen av områder som har fått fokus på bolig/urbane 
kvaliteter. 

 

 

 

  

Figur 14 Områdene som er aktuelle å diskutere i forhold til integrering av arealkrevende næringer. 



 

44 (75) AREALKREVENDE NÆRINGER I TRE AV TRONDHEIMS BYOMFORMINGSOMRÅDER 

 

 

 

 

 

Rambøll 

10.3 Tempe/Sluppen 

Sluppenområdet er den sørlige innfallsporten til Trondheim. Dovrebanen gikk på bru over Nidelva og 
ned til byen, fram til flyttinga til vestsiden av Nidelva. E6 har på sin side flyttet fra vestsiden til 
østsiden og E6 og Omkjøringsvegen slik vi kjenner vegsystemet i dag kom på plass på 60/70-tallet. På 
samme tid ble også Sluppen avviklet som søppelfyllingsområde, selv om sporene fortsatt finnes, 
særlig i traséen til Fredlybekken, der det er og vil være krevende med tyngre bebyggelse.  
 
Med tanke å hvordan delområdene henger sammen kan Sluppenområdet gjerne forstås som firedelt.  
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Del 1, Tempe, begge 
sider sør for 
Lerkendal  

Del 2, Vest for E6, 

området/strengen 

mot Nidelva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1, Tempe nord: Byen vokste seg sørover i mellomkrigstida og området mellom Lerkendal og 
Tempe ble fullt utviklet som boligområder, slik vi stort sett kjenner det i dag på slutten av 50-tallet. 
Mye av bebyggelsen kom bla med bakgrunn i utbyggingene på NTH/SINTEF (Gløshaugen/Lerkendal). 
Som et slags vedheng til området er Valøya, drifts- og lagerområde for Trondheim kommune. Valøya 
ligger lavere og litt for seg selv på elveslyngen ved Nidelva. I hovedsak framstår dette området som 
ferdig utviklet og lite aktuelt for integrering av arealkrevende virksomheter. 
 
Del 2, Tempe sør: Dette er et næringsområde som i hovedsak hadde utspring i 60- tallets 
kommunaltekniske virksomhet, men hadde også noe privat næringsvirksomhet, virksomheter som 
har styrket seg gjennom de påfølgende perioder. Dette er virksomheter som i dag kan oppfattes som 
organisert mot Tempevegen, med tomter som kan tåle høyere utnyttelse enn i dag. Imidlertid ligger 
området i «klem» mellom transportåren Tempevegen og Nidelvkorridoren. I så måte henger det ikke 
sammen med andre byutviklingsområder, og det kan derfor vurderes om dette er en øy eller 
ytterkant som kan ha baksider og arealbruk som ikke er i tråd med urban bruk og kvaliteter. Det er 
noen nyere reguleringsplaner for søndre deler i området (blått på skissen nedenfor). 
Nidelvkorridoren synes uaktuell å vurdere som utbyggingsområde. Et midtre parti kan synes å ha et 
framtidig potensial for utvikling, og eventuelt fortetting/høyere utnyttelse. 
 
Området kan også ha kvaliteter også som framtidig boligområde, vestvendt mot Nidelva og nær 
byen.Området har et godt kollektivtilbud,sykkeltraséer, og ligger i den såkalte «kunnskapsaksen». 
Dog ligger en side mot sterkt trafikkert E6, med den støy som følger med det. 
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Del 3, Sorgenfri og sørover: Området ligger som 
en streng mellom E6 i vest og boligbebyggelse i 
nord og øst. I sør ligger Siemens på en relativt stor 
tomt, og her synes det ikke å være planer eller 
interesse om å endre bruken på tomta. Det er 
utviklingsprosjekter i deler av området, se blå 
skravur nedenfor, og noen av disse prosjektene er 
ferdigstilte. Potensialet for nye etableringer er i 
realiteten på AtB’s arealer på Sorgenfri. Dette er 
et kvartal som på grunn av beliggenheten vil ha 
framside til alle kanter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del 3, Sorgenfri, Øst for E6, mellom Lerkendal og Omkjøringsvegen  
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Del 4, Sluppen: Dette området ligger mellom 
E6/Omkjøringsvegen, Bratsbergvegen og høyden 
mot Fossegrenda og Nidelvkorridoren. Øst for 
Bratsbergvegen ligger offentlige tjenestetilbud og 
det er ikke før en kommer over Klæbuvegen at en 
når i boligbebyggelsen på Nidarvoll. Området 
henger i så måte i liten grad sammen med 
tilstøtende urbane utviklingsområder. 
 
Området er delt av Sluppenvegen, som med sin 
«slangeform» bidrar til at området framstår 
uryddig og ustrukturert. Uryddig og ustrukturert 
er det også fordi det er en rekke arealkrevende 
virksomheter innenfor området med lav 
utnyttelsesgrad og som disponerer store 
utearealer til utelagring og parkering. Den mest 
kompakte bebyggelsen er i vestre og sørlige deler, 
der noe av bygningsmassen, kontorbyggene, rager 
i høyden. Her er det samtidig en viss indre 
struktur. 

Del 4, Sluppen, sør og øst for E6 og Omkjøringsvegen 
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Som det kommer fram av kartfiguren under, er noen områder planlagt og bygd ut nylig (blå skravur), 
eller er under planlegging (rød skravur).  Det er i områdene med rød og svart skravur potensialet for 
nye prosjekter synes å være størst. Områdene ligger relativt tett på hovedveg-systemet, og de har 
baksider. Det er over alt behov for en oppstramming i arealbruken og ny inndeling av eiendommer. 
Som det drøftes annet sted ansees det som mulig med etablering av noen arealkrevende 
virksomheter i disse områdene. Disse bør legges mot ytterkant eller i en struktur der bakside 
skjermes.  

 
Støyende hovedvegsystem vil prege deler av området, og således kunne bety noe for valg av type 
utvikling, framfor alt vil det i soner langs Omkjøringsvegen og E6 være mindre aktuelt med 
innblanding av boliger. Kjeldsberg Eiendom er allerede i ferd med å realisere en komplett rekke 
kontorbygg mot E6. 
 
Tempe/Sluppen har i dag ikke et lokalsenter innen gangavstand fra de boligkonsentrasjonene som vil 
forventes i forbindelse med en urbanisering.  Det finnes i dag 4 dagligvarebutikker: En i «Max-
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bygget» på Tempe og tre rundt Bratsbergveien på Nidarvoll.  Ett sted i bydelen bør det innrettes et 
lokalsenter, i sammenheng med en urbanisering. Bratsbergveien peker seg ut.  I seg selv vil 
lokalsenter oftest kategoriseres som  «arealkrevende» som følge av lav utnytting og mye kjøre- og 
parkeringsareal. Det er også tenkbart å erstatte begge butikkene på Sluppen med et lokalsenter som 
er mer integrert i tett bebyggelse. 

 

11. KATEGORISERING OG EKSEMPLER  

 

Bedriftskategorisering 

Kategoriseringen er gjort for å få mer enhetlige beskrivelser av de ulike typene bedriftene som 

finnes i Byutviklingsområdene.  

 

Fot Nyhavna byggerkategoriseringen grunnlaget som ble kartlagt i rapporten «Eksisterende 

bedrifters framtidige lokaliseringsbehov» fra 2012. Rapporten ble utarbeidet i samarbeid mellom 

Trondheim havn og Trondheim kommune. Grunnlaget fra 2012 er supplert med nye virksomheter 

som vi har fått oversikt over gjennom arbeidet, og bedrifter fra 2012 som ikke er funnet gjennom 

søk på internett er fjernet. For Sluppen og Lade/ Leangen bygger kategoriseringen på opplysninger 

fra bedriftsregisteret. Ikke minst er kategoriseringen for alle områdene resultat av befaringer. 
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 Kategori Forklaring/ Kjennetegn 

1 Kontor-
/flerbruksbygninger 

Typisk fordelt på flere firma i samme bygning, kontor, enkelte med litt 
lager (engros) el. verksted. Virksomhetene er fysisk lette å integrere i 
generelle bygninger. Bygningene karakteriseres av stadige endringer i 
bruk og leietakere. De trenger ikke store uteareal. De kan ses som 
arealkrevende hvis de har mindre enn 3 etasjer.   > 3 etg.  vurderes 
integrert, underveis eller varig.  
 
 

2 Industri/verksted 
/håndverkerfirma 

Ikke stort arealbeslag (typisk 50-500 m2), få besøkende, plass til 2-5 
biler ute/inne. Likevel middels lav utnytting pga. 1-2 etasjer. Bedrifter 
bør kunne bestå eller flyttes internt, til «klynge-bygninger». Bør ikke 
legges til «estetisk profilerte» deler av et område. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Bygninger optimalisert for 
én bedrift 

Verksted/ industri med rasjonell utnytting, få besøkende og lite behov 
for utelagring. Hver bedrift må vurderes for seg:  miljøeffekter og 
transportbehov. utnyttingsgrad, antatt økonomi i en evt. flytting, antatt 
utnytting ved en evt. flytting,  

4 Lavutnyttet areal  Tomter med lite bygningsmasse i forhold til nyttbar tomt, og ekstensiv/ 
ineffektiv bruk av utendørsarealene.  

5 Arealkrevende virksomhet Tomter med lav utnytting, med bedrifter i 1-2 etasjer, som har reelt 
behov for stort areal (større engrosfirma, industri/verksted, 
bensinstasjon, parkering av busser og maskiner, trelast etc). Hver 
bedrift vurderes i forhold til sin situasjon og overordna mål med 
beliggenheten. Stor grad av besøksparkering bør ses som aktuelt kun 
på Lade/Leangen. 

 Annet (Bedrifter/ virksomheter som ikke passer inn i kategoriene.  
Kommentarfeltet gir nærmere beskrivelse.)  
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Tempe / Sluppen 

På Tempe/Sluppen er det registrert nærmere 320 bedrifter. Tallene er i stadig endring, særlig i bygg 
og anlegg som er fleksible. 

 
Ca 64% av bedriftene er kontorbrukere, og er enten i rene kontorbygg eller i kombinasjonsbygg 

hvor det er håndverkerfirma eller annen type virksomhet. Disse bedriftene kan lett integreres i 

urbaniseringsprosesser på Tempe/Sluppen, enten ved at de blir der de er, eller flytter inn i andre 

eksisterende eller nye lokaler. Ca 8 (25) av bedriftene vurderes som arealkrevende og bør i 

hovedsak flyttes ut i urbaniseringsprosessen. Noen kan kanskje også flyttes til randsonen dersom 

de skal bli i området. 

Bedrifter i kategorien med lavutnyttet areal må effektivisere, men kan trolig bli værende dersom 

dette skjer. Bedrifter med egne bygg, optimalisert for egen virksomhet, samt håndverkerbedrifter i 

klynger kan som hovedsak også bli i området. Det vil imidlertid innebære at det gjennomføres en 

strukturering av arealbruken mtp transportårer og kvartaler, slik at bedriftene kan organiseres med 

fornuftig bygningsutforming og utearealer
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 Kategori Foto  Bedrift Håndtering 

1 Kontor-
/flerbruksbygninger 
 
 
 
 
 

 

Sluppenveien 5 
Diverse 
bedrifter 

Kan innpasses i en næringsklynge. Kan 
temporært bli værende. 

2 Industri/verksted 
/håndverkerfirma 
 
 
 
 
 

 

Diverse 
småbedrifter, 
Sluppenvegen 8 

Kan innpasses i en næringsklynge. Kan 
temporært bli værende. 
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3 Bygninger 
optimalisert for én 
bedrift 
 
 
 
 

 

Velo 
Sluppenvegen 1 

Kan innpasses i en næringsklynge. Kan 
temporært bli værende, men 
utearealene må kunne 
effektiviseres/utnyttes bedre. 

4 Lavutnyttet areal  
 
 
 
 
 

 

Statens 
vegvesen 
Trafikkstasjon 
Sluppen 

Kan blir værende, men med betydelig 
effektivisering av utearealene. 
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5 Arealkrevende 
virksomhet 
 
 
 
 
 

 

Unibus Behov for store 
parkerings/oppstillingsplasser. Kan i 
liten grad øke utnyttelsesgraden. Bør 
flyttes ut av urbaniseringsområder. 
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Nyhavna 
Karaktertrekk ved sammensetningen av virksomheter Nyhavna 
Vi har oversikt over ca 50 av virksomhetene som er lokalisert på Nyhavna per i dag. Fordelingen av 
virksomhetene er vist i diagrammet.  
 

 
 Nyhavna forbindes ofte med arealkrevende virksomhet, men ut fra antallet bedrifter i området 

utgjør disse kun en liten del. Vi har registrert i at ca 1 av 5 virksomheter i området faller inn 
under denne kategorien. Virksomhetene er imidlertid med på å prege området sterkt ut fra 
volumet sitt.  

 Kontor utgjør nær halvparten av de registrerte bedriftene. I løpet av de siste to årene har to nye, 
større kontorbygg blitt bygget på området. I tillegg er mange kontorer lokalisert i bygg som 
opprinnelig er bygget for industri, lager, håndverkervirksomhet eller annet.  

 Industri, verksted- og håndverkerfirma utgjør ca 1/5 av bedriftene i området. Virksomhetene 
ligger delvis i flerbruksbygninger som også huser andre virksomheter, i egne bygg (som ikke er 
bygget spesifikt for kun å fungere for bedriften) eller i eldre lager og industribebyggelse. Flere av 
de virksomhetene som havner i denne kategorien, har også en betydelig kontormessig 
virksomhet. Dette gjelder for blant annet bedrifter som driver med teknologisk utviklingsarbeid, 
slik som GeoSI AS og Fugro Seabed Seismic Systems AS.  

 Til sammen utgjør kategoriene «Annet», «Bygninger optimalisert for én bedrift» og «Lavutnyttet 
areal» ca 1/5 av bedriftene. Det er tilsynelatende relativt få spesialbygg i området. Det er 
sannsynlig at kategorien «Lavutnyttet areal» i virkeligheten er større, men innenfor rammene til 
arbeidet har det ikke vært mulig å kartlegge hvordan hver enkelt virksomhet bruker arealet sitt i 
detalj. Kategorien «Annet» omfatter blant annet underholdningstilbud, kunstnerverksteder og 
annen kulturell virksomhet.

Kontor 
43 % 

Bygninger optimalisert 
for én bedrift 

4 % 
Lavutnyttet areal 

2 % 

Arealkrevende 
virksomhet 

18 % 

Industri/verksted/hån
dverkerfirma 

20 % 

Annet 
13 % 
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 Kategori Foto  Bedrift Håndtering 

1 Kontor-
/flerbruksbygninger 
 
 
 
 
 

 

Rambøll 
Nyhavna 1 

Typisk kontorbygg med en eller flere 
leietakere som lett kan integreres i 
urbaniseringen. 

 Industri/verksted 
/håndverkerfirma 
 
 
 
 

 

Værnes VVS AS Håndverkerfirma som ligger i bygg 
som let kan huse andre lignende 
formål. Relativt liten 
transportproduksjon lokalt og lite 
behov for utendørs areal. Kan inngå I 
urbaniseringen som eget bygg eller 
integreres i flerbruksbygg. 
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3 Bygninger 
optimalisert for én 
bedrift 
 
 
 
 

 

Kjeldsberg 
Kaffebrenneri 
AS 
Værnes VVS AS 

Kan inngå som del av byutviklingen, 
enten i eget kvartal eller integrert i 
klynger. Må ha bakside for 
varehåndtering, men trenger lite 
parkering ut over det. 

4 Lavutnyttet areal  
 
 
 
 
 

 

TROMEK Bygningshall med få etasjer og 
utelagringsområder med varierende 
intensitet i bruk og utnytting. Krever 
store rom og bør flyttes ut av 
urbaniseringsområdene. 

5 Arealkrevende 
virksomhet 
 
 
 
 
 
 

 
 

Norsk Stål AS 
Ruikki etc 

Bedrifter med stort arealbeslag, både 
inne og ute, trafikk- og lagerplass, 
store kjøretøyer, støyende 
 
Passer ikke inn i 
urbaniseringsprosesser og bør flyttes 
ut. Norcem og bedrifter på 
Ladehammerkaia kan beholdes.  
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Lade / Leangen 

På Lade/Leangen pågår en rekke transformasjonsprosesser. Det vises til egen omtale av dette. 

Lade/Leangen er i hovedsak i prosess fra å være dominert av industri og lager til å bli storhandel, 

kontor og boligområde. Denne studien viser at det kun er begrensede områder sentralt på Lade, 

samt i randsonen mot Leangen at det ikke pågår aktive utviklingsprosjekter. 

 

Generelt kan en si at all virksomhet har store bygg med få etasjer, stort arealbeslag (tomter), og 

noen viser en redusert bruk av utearealer i forhold til hva tomta gir mulighet for. Kjerneområdet 

framstår derfor som lavt utnyttet. 

 

Utviklingen på Lade/Leangen er svært avhengig av hva grunneierne og bedriftseierne måtte ønske, 

men i et langt perspektiv er det noen som kan ha plass i en urban sammenheng, mens de fleste 

nok bør gjennomgå en transformering. 
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 Kategori Foto  Bedrift Håndtering 

1 Kontor-
/flerbruksbygninger 
 
 
 
 
 

 
 

 

Turnhall, 
Sykkelreperatør, 
Comfort VVS, 
mfl. 
 
Diverse 
lager/verksted 

Bygningsmasse som huser tilbud 
rettet mot urban etterspørsel, bør 
innpasses, evt i klynge. 
 
Bebyggelsen har et stort fotavtrykk, 
er i få etasjer. Utearealene er i liten 
grad i bruk. Utnyttelsesgraden bør 
økes. Området er gammel fylling og 
det er i så måte krevende med tunge 
konstruksjoner her. 
 
Tomta ligger mot jernbanen og kan 
således ha «bakside» mot denne, noe 
som igjen tilsier at næring i bunn, 
med kontor eller bolig i etasjer bør 
være relevant framtid for tomta.  

2 Industri/verksted 
/håndverkerfirma 
 
 
 
 

 

Fjeldseth AS 
Bergersen Flis AS 
 

Butikk og store lagerlokaler, en del 
uteplass for parkering, men begrenset 
lagervirksomhet ute. Stort fotavtrykk 
på stor tomt, men med få etasjer blir 
eiendommen lavt utnyttet. Deler av 
virksomheten bør kunne innpasses i 
urbanisering, men lager bør trolig 
flyttes ut. 
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3 Bygninger 
optimalisert for én 
bedrift 
 
 
 
 

 

Gunnar T Strøm 
AS 

Stor arealbeslag, utnytter tomta med 
bygg og utelager, kjøre- og 
parkeringsarealer tilpasset bedriften. 
Kort fasade mot hovedveg. Forstyrrer 
ingen. Kan bli selv om området 
urbaniseres, men ny arealkrevende 
virksomhet bør ikke være aktuelt, da 
utnyttingsgraden på sikt kanskje bør 
økes. 
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4 Lavutnyttet areal  
 
 
 
 
 

 

Franzefoss 
Gjenvinning AS 
Trondheim 
Shoddy 

Gjenvinning og bearbeiding av 
metaller. Lav utnyttelsesgrad, 
støyende. Trenger slike arealer for 
virksomheten, men bør flyttes ut i 
urbaniseringsprosessen. 

5 Arealkrevende 
virksomhet 
 
 
 
 
 
 

 

Rockwool AS, 
Bilcentrum AS, 
mfl 

Industri/produksjonsbedrifter, 
bilforretninger med verksteder og 
utelager. Ligger i randsone for 
pågående urbaniseringsprosesser. 
Industribedriftene bør flyttes når 
denne delen av Lade/Leangen skal 
utvikles. Bilforretningene kan 
effektiviseres og moderniseres og 
muligens bli en del av bybildet. 
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innblanding av boliger. Kjeldsberg Eiendom er allerede i ferd med å realisere en komplett rekke 
kontorbygg  mot E6. 
 
Tempe/Sluppen har i dag ikke et lokalsenter innen gangavstand fra de boligkonsentrasjonene som 
vil forventes i forbindelse med en urbanisering.  Det finnes i dag 4 dagligvarebutikker:  En i «Max-
bygget» på Tempe og tre rundt Bratsbergveien på Nidarvoll.  Ett sted i bydelen bør det innrettes et 
lokalsenter, i sammenheng med en urbanisering. Bratsbergveien peker seg ut.  I seg selv  vil 
lokalsenter oftest katagoriseres som  «arealkrevende» som følge av lav utnytting og mye kjøre- og 
parkeringsareal. Det er også tenkbart å erstatte begge butikkene på Sluppen med et lokalsenter 
som er mer integrert i tett bebyggelse. 

 

 Del 4, Sluppen, sør og øst for E6 og 

Omkjøringsvegen 

 

 

 

 



 

Ramboll 

 

 

12. HVILKE AREALKREVENDE BEDRIFTER KAN EVENTUELT 

INNPASSES I DE TRE BYDELENE?      
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A 

B 

C 

 

Bymessig gaterom, bebyggelse med i hovedsak boliger.  
1. etasje settes av til næring. Arealkrevende næring beslaglegger areal 
bakover i kvartalet og tvinger deler av boligenes uteareal bort eller opp.  
Ikke egnet der en vil ha familieboliger: folk bør ha direktekontakt med gate- 
og gårdsrom. Mest tenkbart for Nyhavna. Arealkrevende næringer krever 
normalt også store etasjehøyder, min. 5m, som medfører mye trapper og 
ramper.   
Arealkrevende handel er bør være uaktuelt hvis det forutsetter betydelig 
kundeparkering. 
 
 
Boliger og bedrifter ligger på linje i et felles parsellmønster, langs gate.  
De skilles av beplantning/grønnstruktur, gjerder, turveier, adkomstgater. 
Mindre aktuelt for bedrifter som avgir støy, støv eller lukt, men likevel 
større toleranse for dette når bedriftene er eksisterende. Tomtene 
reguleres for hvert sitt separate formål, som de ønskes å ha. 
Situasjonen kan også oppfattes som en «på vei»-struktur, der parseller 
gradvis ønskes bebygd urbant. I så fall vil det reguleres for dette hensynet, 
dvs. generelt stripet bolig/næring på hele raden. Med en generell striping 
vil en over tid miste funksjonsblandingen, på grunn av utviklinga i 
grunnprisene (gjelder ikke Nyhavna). 
 
 
Arealkrevende bedrifter med en «pen side» med front og adkomst mot 
bymessig gaterom. Motsatte side vender mot reint næringsmiljø, trafikk-
område, bufferbelte  eller annen randsone. 

Prinsipper for sameksistens mellom arealkrevende bedrifter og boligbyggeri 
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Mest aktuelt for mindre bedrifter som kan innpasses på rekke i et parsell-
mønster med relativt god utnytting og begrensede parsellbredder (f.eks. 
30-70m). Og som dessuten ikke etterspør ekspansjonsrom. Arealkrevende 
handel kan innpasses på linje med andre. Kundeparkering bør da legges 
bak bebyggelsen, og bare i mindre grad ved gata. Mindre aktuelt for 
bedrifter som avgir støy, støv eller lukt, men likevel større toleranse for 
dette når bedriftene er eksisterende. 
  
Som C.  Ny bymessig (bolig)bebyggelse og næringsklynge får hver sin side 
av gate.  
Ny bebyggelse følger fasadeforløp. Eksisterende næringsbebyggelse kan 
ha varierende front, med og uten parkering  mellom fasade og gate. 
Kraftig markering av selve gateforløpet med treplanting vil sørge for en 
helhet i gaterommet, og vil dessuten bidra til å filtrere næringsbebyggel-
sen visuelt. Dermed kan det skapes høyere terskel for aksept av enkle  
næringsbygg. 
  

D 
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BYDEL 

 

Karakteristikk Integrasjon av eksisterende bedrifter? Integrasjon av nye 

bedrifter? 

Nyhavna  Reint næringsområde i dag, med bedrifter 
over hele skalaen, spredt i hele området.  

 Nesten ingen detaljhandel. 
 Oppdelt i 2-3 hoveddeler av bassenget. 
 Enkle eierforhold gir muligheter for å styre 

leiepriser og flyttedynamikk utenom 
markedet.  

 Flere av de arealkrevende er små, men 
røffe i driftsmåte og visuelt uttrykk. 

 

 Norsk stål og Unicon skiller seg ut ved sitt store 
arealforbruk, og er uaktuelle for integrasjon.   

 En kan trekke et skille mellom bedrifter som har en 
«pen side» som lett kan vendes til et bymessig gaterom 
(C, D), og bedrifter som er for røffe eller for store, og 
derfor passer best i et reint næringsmiljø.  

 Arealkrevende bedrifter bør unntaksvis kunne tenkes 
inn i nye bygninger (A). 

 Det må kunne være aktuelt å 
innpasse nye bedrifter i nye 
bygninger, men en må unngå 
bedrifter med behov for mer 
enn 10-20% utendørsareal av 
BYA, dvs. arealkrevende 
bedrifter bør være uaktuelle. 

 Arealkrevende bedrifter kan 
inviteres utenfra inn i en 
tomtestruktur lagt for bevaring 
av eksisterende arealkrevende 
bedrifter, så fremt de er små 
el. av moderat størrelse, og 
ikke vil gi vesentlige 
miljøulemper.  
 

 Det vises for øvrig til generelle 
kapitler om forutsetninger for 
at integrasjon av arealkre-
vende næring kan lykkes.  

Tempe Sluppen  Reint næringsområde i dag (nord for 

Valøyvegen), i hovedsak småbedrifter på 

egne eiendommer. 

 Lite er detaljhandel, men noe på Tempe, 

og noe knytta til bil/bensin i sør. 

 Oppdelt i 3 helt atskilte delområder av 

E6/Tempevegen og Siemens-eiendom-

men. 

 

 Tempeveien har en eksist. klar parsell-struktur, der 

eksisterende bedrifter kan beholdes, og /eller blandes 

med ny bebyggelse, med høy utnytting  (B, D). 

 Andre deler – særlig helt i sør – har i dag uklare 

strukturer som gjør det vanskelig å forene en 

urbanisering med å beholde eksist. bedrifter, (dvs =>  

lav utnytting). 

 Arealkrevende bedrifter bør ikke inn i nye bygn. (A). 

 

Lade Leangen  Området har status som detaljhandel-
område innen bygg og store varer.  Halve 
området er næring, for øvrig  idrett og 
boligkvartaler, ferdige eller under 
oppføring/planlegging. 

 De fleste bedriftene er arealkrevende 
detaljhandel. Flere bedrifter som ikke 
driver innen detaljhandel har flyttet ut. 

 Området er inne i en dynamisk trans-
formasjon på store deler av området nord 
for jernbanen. Mer stabilt i sør. 

 

 I stor grad er sørsida av H 7 en næringsklynge, dvs. de er 
hverandres grunn til å være der.  Lav %BRA er derfor 
ikke grunn nok til å fjerne bedrifter i denne kategorien. 
Kan beholdes (D)? 

 Ekspansjon kan skje ned mot jernbanen. 

 Arealkrevende bedrifter bør ikke inn i nye bygninger (A). 

 Nilsson beholdes (C). For øvrig få/ingen aktuelle å 
integrere nord for jernbanen. 

 Rockwool beholdes i plansammenheng.  

 

 

Bydelenes egenskaper og muligheter 
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Lade Leangen:   
Haakon 7 er aksen for handel, 
mer og mindre arealkrevende: 
gul farge. Oransje indikerer 
ekspansjonsområde for dette 
formålet, men først etter en 
strukturering, og utskifting av 
dagens funksjoner. Grønn angir 
industri og arealkrevende 
næring i dag, og kanskje også 
framtidig – gitt alternative 
lokaliseringer. 
 
Tempe Sluppen: 
Tempeveien kan være akse for 
bevarte, men effektiviserte 
næringsparseller, eventuelt 
blandet med andre formål som 
får høy utnytting. 
 
Begge: 
Røde linjer angir akser som 
ordner mer og mindre 
arealkrevende bedrifter. 
 
For begge bydeler gjelder at 
bilrelatert næring, særlig 
bensinstasjoner, kanskje har 
riktig beliggenhet i skjærings-
punkt mellom E6 og Omkjø-
ringsvegen/Haakon 7, og 
dermed vanskeligere faller inn i 
et prinsipp om urbanisering. 
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Nyhavna: 
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Skisse av hvordan lav utnytting i soner og tomter for arealkrevende virksomheter kompenseres med høy tetthet i soner med høy boligandel. 
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Sluppenområdet kan struktureres med støypåkjente soner som ramme, i hovedsak om en kjerne rundt Bratsbergveien. 

 



 

Ramboll 

 

13. VIRKEMIDLER 

Det kan sies å være tre hovedtyper av virkemidler i byutviklingen: Juss, økonomi og visjon. (Bente 

I. Nordahl i Hanssen m.fl. 2015: Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer.) Gjennom 

plansystemet behersker kommunen et betydelig juridisk virkemiddel. Kommunen kan vedta 

arealbruk, egenskaper ved bebyggelsen, rekkefølgekrav som må oppfylles m.m. Dette gjøres både 

på helt overordnet nivå i kommuneplan ned til nokså detaljert nivå i detaljreguleringsplaner.  

 

Når det gjelder tilrettelegging for næring er imidlertid virkemidlene i plan- og bygningsloven noe 

begrenset. Det er for eksempel ikke anledning til sette krav til bestemte bransjer i 

reguleringsbestemmelsene, ut over de formål og underformål som er klart nevnt i lovverket. Det er 

også vanskelig å regulere arbeidsplassintensitet, "publikumsrettethet", om virksomheten skal være 

transportkrevende eller ikke m.m. Til en viss grad kan man forsøke å styre dette ved å sette krav 

til parkeringsdekning og egenskaper ved bebyggelsen. Når det gjelder reguleringsformålet 

"forretning" har Kommunal- og moderniseringsdepartementet klargjort at man i tillegg kan ha krav 

i reguleringsbestemmelsene om det skal være dagligvarer eller ikke og om det skal være handel 

med plasskrevende varer eller ikke. 

 

I tillegg har kommunen juridiske virkemidler som byggesaksbehandling, utbyggingsavtaler, 

ekspropriasjon, urbant jordskifte m.m. Urbant jordskifte vil være et virkemiddel som kan utløse 

utvikling av områder med en eierstruktur som ellers ville ha forhindret eller forsinket utviklingen.  

 

Kommunens økonomiske påvirkningskraft kan være begrenset til at den kan finansiere deler av 

den offentlige infrastrukturen, som veg, vann og avløp. Det kan imidlertid også ha stor betydning 

for byutviklingsprosjektene at kommunen utvikler sosial infrastruktur innenfor eller i nærheten av 

prosjektet. Kommunen kan også kunne være grunneier, utbygger eller leietaker, og får da en 

ekstra rolle, som gir økonomisk påvirkningskraft. I havneområder er ofte kommunen en betydelig 

økonomisk interessent gjennom havneselskap. 

 

Kommunen skaper visjoner gjennom overordnede planer, men som regel ikke for enkeltprosjekter. 

Det hender imidlertid at kommunen bidrar til parallelloppdrag, arkitektkonkurranser eller andre 

aktiviteter for å skape eller forankre visjoner i prosjekter.  

 

De "rene" rollene og virkemidlene innen juss, økonomi og visjon er av og til ikke tilstrekkelige til å 

oppnå god byutvikling. I tillegg er det behov for koordinering ut over den lovpålagte. 

14. OPPSUMMERING OG ANBEFALING 

Eierstruktur og tomteverdier 

En stor forskjell på de tre områdene er at mens alt på Nyhavna er i hovedsak eid av Trondheim Havn 
er det en rekke grunneiere både på Lade og Sluppen. Dette gir Nyhavna en helt unik mulighet i 
forhold til å utvikle området sammen med Trondheim kommune slik de ønsker det.   
Etablering av bymessige boligprosjekt vil dra opp grunnverdiprisene. Arealkrevende 
næringsvirksomheter i tette byområder vil kunne påvirke markedspris på eiendom, sånn at det 
begrenser muligheter for boligbygging.  

Etablerings- og byggekostnad  
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Bedrifter kan være tilpasset sitt utgiftsnivå, slik at det kan være vanskelig å forutsette langt høyere 
leiekostnader. Dagens lokaler kan være enkle, men optimale i forhold til behovet. Byomforming  kan 
kreve stor omlegging - eller nedlegging. Langt høyere leiekostnader må kunne forsvares med fordeler 
ved å bli i bydelen, eller i alle fall i en sentral beliggenhet.   Alternativt ved at andre tomter eller 
lokaler, innen rimelig avstand og til lavere kostnad, ikke lar seg oppdrive. 

Nyhanva 

Vedtatt kommunedelplan som legger opp til et område med næring og boliger med relativt høy 
utnyttelse (sentrumsformål). Støy, tungtransporter og store arealkrav vil samlet være problematisk å 
integrere i vedtatt plan, gjeldende for bedrifter som Norsk stål, Unicon, Ruukki og Norsk Gjenvinning 
med fler. 
 
I prinsippet kan flere av dagens bedrifter fortsatt være på Nyhavna etter transformasjonen både i 
forhold til arealkrav, transport og miljøforhold, men mange av virksomhetene har lav omsetning. 30 
bedrifter har omsetning på under 10 mill og er små bedrifter og enkeltmannsforetak. Hvorvidt det er 
økonomisk mulig for disse å holde til på Nyhavna ved en transformasjon av området er heller 
tvilsomt.  
 
En mulig løsning er å lokalisere en del arealkrevende næringer i en eller to separate soner med 
tilpasningsdyktig struktur. Røffe bedrifter som i dag ligger innen byomformingsområdene kan tenkes 
flyttet over i foreslåtte soner, med uendra leienivå. Strukturen langs Transittgata har stor generalitet 
og mottakelighet, og er dermed svært egnet som ramme om en langsiktig utvikling med uvisse 
trender. Bedrifter som gir støy, krever tung trafikk og har store arealkrav vil lettere falle ut ved en 
konkret avveining.  («Røff» betegner her både generell storskala produksjonsmåte, og det estetiske 
uttrykket utad, med enkel byggstandard og utelagring.)  
 
Ladehammerkaia har en etter forholdene god utnytting, og er i bruk av bedrifter som har behov for 
kaia. De kan også ha en høyere terskel for flytting enn flere av de andre aktuelle.  
 
Havneformål foreslås å videreføres som realitet både på Transittkaia og Ladehammerkaia. Men med 
strengere krav til støy og trafikk på Transittkaia. Kommuneplanens havneareal på Transittkaia 
oppfattes som en viktig ressurs for områdets bedrifter både på kort og lengre sikt, men kan 
sannsynligvis reduseres betydelig i størrelse.  
 
Det er få av bedriftene som alene og hver for seg vil berike et urbant miljø. Det er som innslag og 
klynger i et helhetlig miljø de kan vise fram hva en komplett by faktisk består av, og dermed gi en 
opplevelse av et urbant miljø som mer ekte og komplett, enn det som er blitt standarden for 
sjøfront-prosjekt.  En mer variert visuell standard utfordrer den ensidige vekt på estetisering og fritid 
som ofte har vært rådende. 
 

Lade/Leangen 

Lade/Leangen er i transformasjon i dag, og det er ikke så mange tomter igjen når vi ser på hvilke 
planer som foreligger for de ulike delene. Forretning og boliger er planlagt på mange tomter.  
Nye arealkrevende virksomheter, med stort transportbehov vil neppe kunne innpasses, verken på 
grunn av tilpasningsvansker, eller på grunn av allerede overbelastet vegnett.  
 
Arealkrevende handel bør forutsettes tatt vare på, dels som konsekvens av formell status, dels fordi 
flere utgjør en rasjonell klynge innen byggevarer. Ekspansjonsareal foreslås ned mot jernbanen, 
skjønt usikkerhet mht. grunnforhold. Arealkrevende bedrifter bør ikke tenkes inn i nye bygninger.  
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De østre tomtene, som ikke er under transformasjon, vil lettere kunne beholde virksomheter med 
store krav til transport og utearealer, delvis fordi de ligger tett på eksisterende vegsystem med høy 
kapasitet og delvis fordi de ligger i randsonen av områdene med fokus på bolig/urbane kvaliteter. 
Bilrelatert næring, særlig bensinstasjoner, har kanskje riktig beliggenhet i skjæringspunkt mellom E6 
og Haakon 7, og faller dermed vanskeligere inn i et prinsipp om urbanisering. 

Tempe/Sluppen 

Tempeveien kan være akse for bevarte, men effektiviserte næringsparseller, eventuelt blandet med 
andre formål som får høy utnytting, permanent eller en «på vei»-struktur.  
Bilrelatert næring, særlig bensinstasjoner, har kanskje riktig beliggenhet i skjæringspunkt mellom E6 
og Omkjøringsvegen, og faller dermed vanskeligere inn i et prinsipp om urbanisering.  
Soner langs E6/Omkjøringsvegen, som er støyutsatt og lite attraktive for boligbygging, er særlig 
aktuelle for videreført arealkrevende næringsvirksomhet.  

15. ANBEFALING FOR VIDERE ARBEID 

- Det er ikke gjort en markedsanalyse av leieprisnivået i områdene i dag og heller ikke 

hentet ut sammenligningsgrunnlag fra tilsvarende byomformingsområder. En 

markedsanalyse av leieprisene på de tre områdene bør gjennomføres.  

- Maskinelle og/eller manuelle trafikktellinger internt på Nyhavna bør gjennomføres. 

Maskinelle tellinger med radar gir både oversikt over total trafikk, andel lange kjøretøy og 

fartsnivå. Manuelle tellinger som gjennomføres av tellemannskaper gir mulighet til å 

registrere fotgjengere og syklister samtidig som motorisert trafikk registreres, men kan 

være mer krevende å gjennomføre på grunn av mannskapsbehov. 

- Forslag i denne rapporten må ses opp mot funn i HUS arkitekter sin rapport som ser på 

områdene, Torgård/Heggstadmoen, Tunga og Fossegrenda. 

- Trondheim Havn sin rapport «eksisterende bedrifters ønsker og krav» fra 2012 er et godt 

grunnlag for å se mer detaljert på realiteten og muligheten for å flytte aktuell bedrifter til 

ønskede områder.  
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