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BAKGRUNN
Trondheim kommune engasjerte høsten 2017 Hus arkitekter i samarbeid med Plan arki-
tekter og IN`BY for å vurdere fortettings- og arealeffektiviseringspotensialet i næringsom-
rådene Tunga, Fossegrenda, Heggstadmoen og Torgård. Bakgrunnen for arbeidet er den 
pågående bytransformasjonen i indre bys næringsområder og et økende behov for å kun-
ne tilby fleksible rammer for lokalisering av arealkrevende næringsvirksomhet i et marked 
med stor dynamikk. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Trondheim kommune 
v/Esther Balvers.

Det er gjennomført to møter med en referansegruppe. 

Referansegruppen har hatt følgende deltakere:
• Esther Balvers, prosjektleder (Trondheim kommune v/Byplankontoret, Trondheimsregi-

onen)
• Jofrid Burheim (Trondheim kommune v/Byplankontoret)
• Birger Elvestad (Trondheim kommune v/kultur og næring)
• Børge Beisvåg (Næringsforeningen i Trondheimsregionen)
• Hans Petter Øien Kvam (Næringsforeningen i Trondheimsregionen)
• Svein Åge Samuelsen (LO)
• Rigmor Bjerche (LO)
• Kristian Dahlberg Hauge (Entrepenørforening Bygg og anlegg Trøndelag/Håndverker-

forening Trondheim)
• Tove Kulseng (Trondheim Havn)

Fra konsulentene har følgende deltatt:
• sivilarkitekt Lars Christian Koren Hauge 
• landskapsarkitekt/professor Ola Bettum (IN’BY)
• arealplanlegger Tormod Osen (Plan)
• praktikant Elise Shumei L. Villanger
• sivilarkitekt Christian R. Hemmingsen

METODE
Notatet bygger på datasett fra andre kilder, informantintervjuer, drøftinger i prosjektets 
referansegruppe samt feltregistrering/befaring og dokumentering av områdene.

Virksomhetsdata
Datagrunnlaget er hentet fra SSB’s Virksomhets- og foretaksregister (VoF) 2015, tilpasset og 
utlånt av Trondheim kommune. VoF er et kvalitetssikret register over alle foretak ( juridiske 
enheter) og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge. Alle virksomhetene er klassi-
fisert etter Standard for næringsgruppering (SN)NACE. For utredningen er det laget en ny 
klassifisering hvor kategoriene i NACE er aggregert (se vedlegg 1).
Datasettet har flere feilkilder som begrenser hvordan det kan brukes forsvarlig. Dette 
gjelder særlig endringer siden 2015 som ikke er fanget opp, og at antall ansatte som er re-
gistrert ikke nødvendigvis har adressen som arbeidssted. SSB anslår at 90-95% av virksom-
hetene i Norge er riktig lokalisert i basen.
Datasettet er også supplert med baser som f.eks. Gule Sider ved behov. 
Næringskategoriseringen er basert på kategorisering i Kathrine Strømmens PhD-avhand-
ling ”Rett virksomhet på rett sted” (2001).

FKB
Utvalgte FKB-data om bygg er utlånt fra Trondheim kommune. 

OM PROSJEKTET OG DE VIKTIGSTE KONKLUSJONENE
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Matrikkeldata
Utredningen har hatt tilgang til utvalgte matrikkeldata, utlånt av Trondheim kommune. 
Disse er à jour pr. 14.9.2017, men i de tilfellene vi har hatt lokalkunnskap om endringer si-
den den gang er dette også vurdert. Eierskap er kun undersøkt i spesielle tilfeller gjennom 
innsyn i grunnbok (seeiendom.no).

Plandata
Plandata er hentet fra kommunens plandatabase pr. september 2017, samt at pågående 
prosesser er sjekket i kommunens nett-kart.

Informantintervjuer
Høsten 2017 intervjuet vi tre større eiendomsutviklere med kjennskap til og erfaring med 
næringsarealer i Trondheim, og særlig innen utredningsområdene. Det er også gjennom-
ført to intervjuer med en større næringsmegler. Totalt er det gjennomført ca. 10 timer 
intervjuer.

Vurdering av areal
For vurdering av hvilke tomter som er ledige har vi lagt til grunn at dette er tomter som 
ikke er tatt i bruk, men som er planmessig avklart. På Torgård er et større areal ikke re-
gulert, men avsatt i kommuneplanens arealdel. Samtidig ligger deler av dette arealet i 
kvikkleiresone med høy faregrad. Selv om uregulerte områder kan stoppes ved innsigelse, 
har vi ikke lagt vekt på dette. Derimot mener vi at kvikkleiresone med høy faregrad gjør 
at tomtene ikke kan ses som utbyggingsklare, og det er stor usikkerhet til muligheten for 
gjennomføring. Andre deler av utredningsområde ligger i kvikkleiresone med middels fa-
regrad, men erfaringsmessig er dette løsbart, og er ikke lagt vekt på. Dette er kommentert 
når det gjelder vestre del av Heggstadmoen.

Vurderingen av omformingspotensiale er basert på en helhetlig vurdering av flere kriterier. 
Utgangspunktet er tomter som er i bruk, eller av annen fysisk grunn ikke er bygd ut (f.eks. 
høyspenttrasé), eller er parsellert.

Områder som er under regulering (men tatt i bruk). Dette gjelder to prosesser på Tunga, 
og deler av planen for Heggstadmoen.

Områder hvor byggverdien er lav sammenlignet med tomteverdien. Dette gjelder særlig 
Tunga utenfor omkjøringsvegen, men også nordre del av Heggstadmoen.

Områder med virksomheter som har relativt lave flyttekostnader, samt er bedre egnet for 
annen type virksomhet eller at virksomheten enkelt kan lokaliseres annet sted. Dette gjel-
der særlig deler av Heggstadmoen.

Potensialet for «eplehagefortetting» ved at en ubebygd del av en større tomt skilles ut, er 
vurdert som svært lite. Mange av virksomhetene har enten behov for store utearealer, eller 
har så høy flyttekostnad at press på areal vil være en stor belasting.

KONKLUSJONER
Næringsutvikling og virksomhetslokalisering i byer som Trondheim er i svært stor grad 
markedsstyrt. 

Det offentliges rolle i disponering og utvikling av næringsareal er først og fremst som 
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reguleringsmyndighet. Gjennom plan- og bygningsloven definerer kommunen rammer for 
næringsvirksomheten. Oppdaterte reguleringsplaner sikrer gode rammevilkår for fleksibili-
tet i arealbruken og forutsigbar framdrift for bygging av nye næringsanlegg.

De private aktørene vil tilpasse sin aktivitet til de rammevilkårene som gis i regulerings-
plangrunnlaget, men det er ulike markedsmekanismer som til enhver tid er avgjørende for 
hvordan virksomheter lokaliseres og utvikles.

Utviklingsmodellen for næringsområder kan i grove trekk beskrives som et samvirke mel-
lom de tre typiske private aktørene:

Utvikleraktørene
Industrielle aktører
Institusjonelle aktører

Utvikleraktørene er de typiske næringsutbyggingsselskapene. De erverver arealer eller 
gamle anlegg og planlegger og bygger ut for nye virksomheter. Utvikleraktørenes 
økonomi bygger i stor grad på fortjeneste fra utviklingen av enkeltobjekter, og de er derfor 
sentrale aktører for å få endret bruken av et område ved fortetting eller omforming.

Industrielle aktører er virksomhetene som drives i næringsområdene. De kan bygge ut til 
eget formål, men er nå i stadig større grad leietakere i ferdig utbygde anlegg. De indus-
trielle aktørene har ikke sitt inntektsgrunnlag fra eiendommen, men fra virksomheten som 
drives der. Med noen få unntak (som IKEA, Tine) inngår industrielle aktører samarbeid med 
utvikleraktørene basert på langsiktige leieavtaler.

Institusjonelle aktører representerer rent finansielle interesser, som forsikringsselskaper og 
fond, som typisk overtar eierskapet fra utviklere eller industrielle aktører når anleggene er 
ferdigbygget. De baserer sin økonomi på løpende leieinntekter som sikrer avkastning på 
investert kapital. I noen grad er disse aktørene også orientert mot transaksjonsgevinster 
gjennom kjøp og salg av eiendom. 

Tidligere skjedde utvikling av næringsanlegg i stor grad gjennom utbygging i egenregi av 
industrielle næringsaktører. Dette er fortsatt den viktigste utviklingsmodellen for de aller 
største aktørene, men flertallet av næringsvirksomhetene i en by som Trondheim baserer 
nå sine lokaliseringsvalg på et samarbeid med utvikleraktørene eller som rene leietakere 
hos institusjonelle aktører.

Analysen av de fire næringsområdene viser at de til tross for betydelige strukturelle ulikhe-
ter har viktige fellestrekk:

I alle områdene drives en svært sammensatt og dynamisk næringsvirksomhet, som gjen-
nomgående benytter hele det tilgjengelige arealet i bebyggelse og på ubebygd del av 
tomt. Arbeidsplass-statistikken viser samlet over 11.000 arbeidsplasser i de fire nærings-
områdene denne analysen omfatter. Det er store ulikheter i arbeidsplasstetthet i forhold til 
virksomhet. Store lager og logistikkvirksomheter anvender store arealer, men har relativt 
få arbeidsplasser, mens handelsvirksomheter, kontor og enkelte produksjonsanlegg er mer 
arbeidsplassintensive. 

Det er svært lite ledige utbyggingsarealer i de fire områdene, hverken som ledige tomter 
eller som lite utnyttede deler av eiendommer. Med ledige utbyggingsarealer i dettet nota-
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tet forstås arealer der det foreligger planvedtak om utbygging til næring.

Innenfor flere av næringsområdene ligger det ikke-utbygde felt der dårlige grunnforhold, 
her definert som høy faregrad i NVEs geotekniske oversiktsdatabase, legger sterke be-
grensninger på framtidig arealbruk. Disse arealene kan ikke regnes som utbyggingsreser-
ver.

Innenfor alle næringsområdene er det et betydelig transformasjonspotensial gjennom sa-
nering av enkle, eldre næringsbygg og nyarrondering av tomtestrukturen. Det er imidlertid 
få eksempler på at slike prosesser er i gang, med et unntak for deler av Tungaområdet. 
I intervjuer med sentrale næringseiendomsaktører påpekes det at utbyggingspresset på 
næringsareal for plasskrevende virksomheter i Trondheimsområdet ikke er stort nok til at 
omfattende transformasjoner kommer i gang. Dette er en hovedårsak til begrenset trans-
formasjonsaktivitet i de etablerte næringsområdene.

Omforming av disse områdene må også ta høyde for den betydelige aktiviteten som fore-
går der i dag:

Totalt areal 
daa 

Omformingsareal 
daa

Virksomheter på 
omformingsareal

Ansatte på 
omformingsareal

Tunga 527 218 109 1313
Fossegrenda 546 403 322 2188
Heggstadmoen 1447 845 181 1514
Torgård 3386 196 182 917
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TUNGA

OMRÅDEKARAKTERISTIKA
Utredningsområdet på Tunga består av 64 eiendomsteiger på totalt 527 daa. Området er 
relativt flatt med en sammensatt næringsbebyggelse som spenner fra bygg under oppfø-
ring til 50 år gamle kombinasjonsbygg i ulike størrelser. Området har god tilgjengelighet 
fra overordnet vegnett og brukbar dekning med kollektivtrafikk.
Tunga ble i sin tid lagt ut som et næringsområde med prioritering av produksjonsanlegg 
for landbruket. Tine og Norturas anlegg er anlagt som følge av denne strategien.

FORMALIA AREALBRUK
Området er regulert i sin helhet. Tunga har det eldste plangrunnlaget av de 4 utrednings-
områdene, med store områder regulert på 60-tallet, og ingen reguleringsvedtak av betyd-
ning siden 2012. Trondheim kommune vedtok i 2012 en presisering til kommuneplanens 
arealdel der det ble definert et tak på 80.000 kvm arbeidsplassintensiv næring, hovedsake-
lig forankret i den opprinnelige strategien om prioritering av produksjonsanlegg og ut fra 
en relativt begrenset bussbetjening.
Det er økende planleggingsaktivitet i området -  flere tomter er for tida under regulering.

EIENDOMS- OG BEBYGGELSESSTRUKTUR
Tomtene er av varierende størrelse. Mot nord eier IKEA, COOP, Felleskjøpet og Tine fire 
store tomter som skiller seg ut. IKEAs er størst av disse med 62 daa. Sør-øst for omkjø-
ringsveien ligger de minste tomtene, mange er under 5 daa og ingen over 16 daa. 

Eierstrukturen reflekterer ulikheten i tomtestørrelse. 
Tunga er bygningsmessig relativt høyt utnyttet, høyest blant utredningsområdene. Dette 
gjelder både de største og de mindre tomtene. 

OMRÅDEDYNAMIKK
Det er de siste årene økt omsetningstakt i eiendomsmassen, og omsetningsprisene reflek-
terer økt posisjonering fra profesjonelle eiendomsutviklere med forventning om kommen-
de utviklingsmuligheter. Informanter blant Trondheims eiendomsutviklingsaktører bekrefter 
denne tendensen.

VIRKSOMHETER
Med forbehold om unøyaktigheter i datagrunnlaget viser grunnlagsdata relativt stor 
variasjon i virksomhetstypene i området. Tyngre logistikkanlegg synes å være på vei ut 
av Tunga, mens det er vekst i varehandel med plasskrevende varer, som IKEA, Skeidar og 
flere bilforretninger. Informanter blant næringsinteressene i området understreker omfang 
og mangfold i områdets næringsvirksomhet og påpeker nødvendigheten av at etablerte 
anlegg som Tine og Nortura gis utviklingsmuligheter på stedet.

UTVIKLINGSMULIGHETER
Tunga er under transformasjon, men foreløpig går prosessen langsomt. I området ligger 
bare 15 daa ledige tomter som kan utvikles direkte. Det kan anslås 218 daa transforma-
sjonspotensial i de eldste kombinasjonsbygg-eiendommene og områdene som er til 
regulering, men den oppdelte eierstrukturen i området øst for omkjøringsvegen begrenser 
disse mulighetene. De store varehandelsaktørene er godt etablert, produksjonsanlegge-
ne til TINE og Nortura er relativt moderne og ligger fast med mindre eierkonsern gjør 
strukturelle endringer i sin virksomhet. Området ligger godt til rette for servicebedrifter og 
varehandel med plasskrevende varer. Eiendomsprisene og tomtestrukturen gjør det mindre 
sannsynlig at det vil være interesse for større kombinasjonsbygg i området. På Tunga er 
det liten variasjon mellom et framskrivingsscenarie og et utviklingsscenarie. 
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Bare framdriften i transformasjonen av området kan være ulik. 

En samlet planrevisjon for Tungaområdet i regi av Trondheim kommune peker seg ut som 
et formålstjenlig tiltak for å øke takten i transformasjonen og målrette modernisering av 
området. En slik planrevisjon vil blant annet kunne erstatte 2012-vedtaket til kommunepla-
nens arealdel med en ny, samlet vurdering av aktuelle utviklingsrammer for området.

Et nytt, samlet plangrunnlag vil aktivisere Tunga som en reserve for næringsutbygging.
Mange servicebedrifter vil neppe vente 2-3 år på avklaring av arealbruk gjennom ny detal-
jregulering, og det er prinsipielt uheldig at byggesaker for moderne næringsbygg baseres 
på dispensasjoner fra et delvis utdatert plangrunnlag. En ny, samlet områdeplan for Tunga 
kan gi enkle rammer for næringsformål, byggevolumer og trafikkløsninger/parkering, slik 
at mindre byggesaker kan administreres som enkle rammetillatelser. Større og mer kom-
plekse næringsbygg vil uansett utløse krav om detaljregulering.
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TUNGA
Topografi og infrastruktur

Figur 1.1

Kilder: WMS kartverket, matrikkel, Qgis
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TUNGA
Bebyggelse

Figur 1.2

Dagens bebyggelse. Kilde: Offentlig grunnlagskart 2017
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TUNGA
Virksomheter

Figur 1.3

Hvert punkt representerer én virksomhet, klassifiseringen er en forenklet utgave av SN/
NACE. Tunga har en relativt høy andel større kontorvirksomheter, særlig på utsiden av 
omkjøringsveien. Kilder: VoF-registeret 2015, Google maps, Qgis.
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TUNGA
Bebygd areal i %

Utnyttelse er beregnet utfra FKB-data om bygg og matrikkeldata om eiendom. Øvrige 
kilder: Google maps, Qgis

Figur 1.4
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TUNGA
Eiendomsteiger

Figur 1.5

Kilder: matrikkel, Google maps, Qgis
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TUNGA
Alder på siste reguleringsvedtak

Figur 1.6

Kilder: Trondheim kommunes planbase, Google maps, Qgis
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TUNGA

Landbruksvegen 2, IKEAs varehus med utendørs parkering

Tungasletta 8, Nyanlegg for bil kombinert med moderne kontorbygg for utleie til profilerte 
leietakere

Fotoregistrering
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Enkelt kaldtlager for byggevarer

Ingvald Ystgaards veg 3, Eldre utleieanlegg med flere leietakere

TUNGA
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TUNGA

Magnus Lagabøters veg 2, PON anleggsmaskiner med stort utendørs areal for maskinhen-
stilling

Magnus Lagabøters veg 8, Stålgrossisten Heidenreich med stort utendørs lagerareal
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TUNGA
Utbyggingsklart ledig areal

Figur 1.7

Kilder: matrikkel, Google maps, Qgis
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TUNGA
Omformingspotensial

Figur 1.8

Kilder: matrikkel, Google maps, Qgis



HUS arkitekter AS      Nordre gate 10      7011 Trondheim        firmapost@husark.no          974 394 618 MVA22

FORTETTING AV 
NÆRINGSAREALER I 

TRONDHEIM

Rapport desember
 2017

FOSSEGRENDA

OMRÅDEKARAKTERISTIKA
Fossegrenda er sammensatt av 129 eiendomsteiger på totalt 546 daa. Området er rela-
tivt kupert med en vegstruktur som reflekterer topografien. Topografien og strukturen på 
atkomstvegene gir området et mer bortgjemt og lite tilgjengelig preg enn de tre andre 
næringsområdene i denne studien. Fossegrenda ligger sammenvevd med tilliggende bo-
ligområder og inneholder også et lokalsenter som betjener deler av disse.

FORMALIA AREALBRUK
Hele området er regulert, store deler på 70- og 80-tallet. Nyeste enkeltplanvedtak er fra 
2013.

EIENDOMS- OG BEBYGGELSESSTRUKTUR
Tomtestørrelsene er varierte på liknende måte som Tunga, men med en større andel tom-
ter under 5 daa. Kun fire tomter er over 20 daa. Sammenliknet med Tunga er det relativt 
flere tomter med lav eller ingen utnyttelse, men dette skyldes i stor grad bratte skråninger 
og vanskelig byggegrunn, dessuten utgjør flere steder naboparseller en felles bruksenhet. 

OMRÅDEDYNAMIKK
Liten omsetningsgrad i eiendomsmassen. Tomtestrukturen hindrer rasjonell arrondering, 
minst ett prosjekt har nylig strandet på grunn av dette.

VIRKSOMHETER
Med forbehold om unøyaktigheter i datagrunnlaget viser grunnlagsdata betydelig vari-
asjon i virksomhetstypene i området. Tyngre produksjon/logistikkanlegg finnes ikke med 
unntak av sementfabrikken som sannsynligvis drives på tidsbegrenset tillatelse. Typiske 
virksomheter er servicebedrifter og byggevarehandel. Byggevarer var tidligere et hoved-
innslag i området. 

UTVIKLINGSMULIGHETER
Området viser liten dynamikk i forhold til utvikling og taper i lokaliseringskonkurranse med 
Tunga og områder lengre sør på grunn av tomtestruktur, topografi og atkomstveger. Ledi-
ge tomter utgjør 17 daa, antatt transformasjonspotensial 404 daa. 

Området kan ligge godt til rette for mindre service- og håndverksbedrifter med kort av-
stand fra Midtbyen. Antakelig må samlet, offentlig planrevisjon gjennomføres for å utløse 
fortettingspotensialet. 

Som for Tungaområdet bør det vurderes om en samlet planrevisjon for Fossegrenda i regi 
av Trondheim kommune kan være et formålstjenlig tiltak for å sette i gang transformasjon 
og modernisering av området. En planrevisjon kan også gi bidrag til en nødvendig revisjon 
av tomtestrukturen og forbedring av lesbarheten i atkomstvegene. Manglende planavkla-
ring kan være en av flere grunner til fraværet av interessen for lokalisering i Fossegrenda. 
En ny, samlet områdeplan bør gi enkle rammer for næringsformål, byggevolumer og 
trafikkløsninger/parkering, slik at mindre byggesaker kan administreres som enkle ram-
metillatelser. Et nytt, enkelt byggesaksregime kan også brukes som del av en markedsfø-
rings-strategi for å gjøre Fossegrenda attraktiv for servicebedrifter.
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Figur 2.1

Kilder: WMS kartverket, matrikkel, Qgis
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FOSSEGRENDA
Bebyggelse

Figur 2.2

Dagens bebyggelse. Kilde: Offentlig grunnlagskart 2017
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FOSSEGRENDA
Virksomheter

Figur 2.3

Hvert punkt representerer én virksomhet. Klassifiseringen er en forenklet utgave av SN/
NACE. Kilder: VoF-registeret 2015, Google maps, Qgis.
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FOSSEGRENDA

Figur 2.4

Utnyttelse er beregnet utfra FKB-data om bygg og matrikkeldata om eiendom. Øvrige 
kilder: Google maps, Qgis

Bebygd areal i %
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FOSSEGRENDA
Eiendomsteiger

Figur 2.5

Kilder: matrikkel, Google maps, Qgis
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Alder på siste reguleringsvedtak

Figur 2.6

Kilder: Trondheim kommunes planbase, Google maps, Qgis
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Fotoregistrering

Unicons betongfabrikk i Leirfossveien 27 preger de vestlige delene av området

Kombinasjonsbygg i Leirfossvegen 45 inneholder flere ulike virksomhetstyper
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Kombinasjonsbygg i Fossegrenda 7 har nylig gjennomgått enkel fasaderehabilitering og er 
fullt utleid

FOSSEGRENDA

Nordslettvegen 2 inneholder flere bilvirksomheter
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Den ledige byggetomta i Hornebergvegen 8 er på 7 daa.

FOSSEGRENDA

Fossegrenda 44, Skippysenteret er lokalsenter for næringsområdet og boligområdene 
inntil Fossegrenda
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FOSSEGRENDA

Figur 2.7

Kilder: matrikkel, Google maps, Qgis

Utbyggingsklart ledig areal
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Omformingspotensial
FOSSEGRENDA

Figur 2.8

Areal som er vurdert som ikke bebyggbart er klippet ut av teigarealene. Kilder: matrikkel, 
Google maps, Qgis
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HEGGSTADMOEN

OMRÅDEKARAKTERISTIKA
Heggstadmoen består av 164 teiger på totalt 1447 daa. 14 av disse er over 20 daa.
Området har en blanding av flate partier og leirskråninger med noe trevegetasjon. Det 
utgjør en vesentlig reserve blant Trondheims næringsarealer i sør.

FORMALIA AREALBRUK
Bortsett fra planer for ny E6 er planverket gammelt, og mesteparten av området er re-
gulert på 70- og 80-tallet. Mange av de nyere planvedtakene er reguleringsendringer for 
delingssaker. Utredning og vurdering av andre forhold enn atkomst og tomtestruktur, som 
formål og utnyttelse, er enda eldre.
Gjennom området ligger en traséreservering for godsspor til den planlagte, nye godster-
minalen for jernbane. 

EIENDOMS- OG BEBYGGELSESSTRUKTUR
Utnyttelsen er klart lavere enn områdene lenger mot nord, med en stor andel tomter med 
under BYA 15% utnyttelse. Dette skyldes til dels vegareal og bebyggbarhet, men også at 
utearealet brukes intensivt for de arealkrevende virksomhetene som holder til her.

OMRÅDEDYNAMIKK
Området preges av store eiere. Trondheim kommune kontrollerer 286 daa, for det meste 
tilknyttet renholdsverket. Det er liten omsetning av eiendom, Heggstadmoen oppfattes 
som en framtidig utbyggingsreserve for Trondheims utviklingsaktører. Bortimot 10 år med 
planlegging og bygging av ny E6 har bremset interessen for lokalisering av ny virksomhet 
i området før hovedvegen er ferdig og usikker framdrift for godsterminalen holder også 
dynamikken nede.

VIRKSOMHETER
Med forbehold om unøyaktigheter i datagrunnlaget viser grunnlagsdata en viss konsentra-
sjon om arealkrevende virksomheter som lager/logistikk/avfallsbehandling, men området 
inneholder også kontorvirksomheter.

UTVIKLINGSMULIGHETER
Heggstadmoen har et betydelig potensial for nybygging med 154 daa ubebygde tomter 
som del av pågående planprosess for Heggstad. Det er også anslagsvis 845 daa utviklings-
areal. I forhold til utbyggbarheten ligger et forbehold i dårlige grunnforhold lengst vest i 
området. 

Det er behov for en samlet oppdatering av områdeplanene for Heggstadmoen pga gamle 
reguleringsvedtak. Det foreligger ikke noen forankret formålsstrategi for typer næring det 
legges til rette for i området, og ved ferdig E6-anlegg må det forventes at området blir at-
traktivt for alle typer service- og logistikkvirksomheter. Området har potensial for å romme 
virksomheter med relativt store arealkrav, og det kan være et element i en arealstrategi å 
finne virkemidler for å differensiere utbyggingsstrategien her fra Tunga og Fossegrenda. 
Selv om Heggstadmoen prioriteres for arealkrevende virksomheter med logistikk-karakter 
i framtida kan det ligge til rette for en strukturering og effektivisering av deler av området. 
Det kan også reises spørsmål om kommunens egen virksomhet. Hvor stort skal Renova-
sjonsetatens anlegg være her i et lengre tidsperspektiv? Usikkerhet om grunnforholdene 
kan begrense utviklingen i deler av området og nærmere analyse av grunnforholdene må 
også inngå i en samlet planaktivitet. I dette området er Trondheim kommune en betydelig 
eiendomsaktør, og det bør også vurderes om kommunen kan bruke denne posisjonen til 
en mer offensiv tilretteleggingspolitikk. 
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Figur 3.1

Kilder: WMS kartverket, matrikkel, Qgis
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HEGGSTADMOEN
Bebyggelse

Figur 3.2

Dagens bebyggelse. Kilde: Offentlig grunnlagskart 2017
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HEGGSTADMOEN
Virksomheter

Figur 3.3

Hvert punkt representerer én virksomhet. Klassifiseringen er en forenklet utgave av SN/
NACE. Kilder: VoF-registeret 2015, Google maps, Qgis.
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HEGGSTADMOEN

Figur 3.4

Utnyttelse er beregnet utfra FKB-data om bygg og matrikkeldata om eiendom. Øvrige 
kilder: Google maps, Qgis

Bebygd areal i %
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HEGGSTADMOEN
Eiendomsteiger

Figur 3.5

Kilder: matrikkel, Google maps, Qgis
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Alder på siste reguleringsvedtak

Figur 3.6

Kilder: Trondheim kommunes planbase, Google maps, Qgis



Industriveien 49, Byggevarer med store utendørs lagerarealer

Heggstadmyra, Det er stor bransjespredning på næringsaktørene
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Fotoregistrering



Heggstadmyra 6, Betongfabrikk skaper betydelig tungtransport

Heggstadmoen 53, Trondheim kommune er største gjenvinningsaktør i området
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Sandmoflata 6, Hotellet har mange faste kunder fra områdets bedrifter

Industriveien 57, Kombinasjonsbygget til Beslagconsult har utvidelsesmuligheter på egen 
eiendom
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Figur 3.7
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HEGGSTADMOEN

Kilder: matrikkel, Google maps, Qgis

Utbyggingsklart ledig areal



Figur 3.8
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HEGGSTADMOEN
Omformingspotensial

Kilder: matrikkel, Google maps, Qgis
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TORGÅRD

OMRÅDEKARAKTERISTIKA
Torgård består av 3386 daa næringsareal, men kun deler av dette er regulert, se figur 4.6. 
De uregulerte områdene er avsatt til næringsformål i kommuneplanen.

FORMALIA AREALBRUK
Med unntak av områdene langs E6 er Torgård stort sett regulert etter år 2000, og de 
tomtene som er regulert er med få unntak bygd ut med effektiv utnyttelse for spesialiserte 
logistikkanlegg. Denne næringsvirksomheten har store krav til tomtestørrelse, manøvre-
ringsareal for store kjøretøy og til dels for utendørs lagring og oppstilling av tomcontainere 
og semitrailere. I forbindelse med forberedelsene til en eventuell ny jernbaneterminal for 
gods er det satt av store arealer i den vestre og sentrale delen av Torgård til dette formålet. 
Det er få anlegg for samlastere i Torgård og Heggstadmoen og jernbanemyndighetenes 
terminalplaner har også lagt inn reserver for dette .

EIENDOMS- OG BEBYGGELSESSTRUKTUR
Torgård er i hovedsak bygget ut i løpet av de siste 20 årene med store, spesialiserte anlegg 
for lager og logistikk. Virksomhetene her har stort behov for romslig arronderte tomter for 
manøvrering og oppstilling av store kjøretøy og området har god utnyttelse i forhold til 
dette.
Den nordligste delen av området har eldre kombinasjonsbygg på noe mindre tomter. 

En enkel undersøkelse av større logistikkfirma viste at selv om kun 14-25% av tomtene er 
bebygd, er utearelene i full bruk og nødvendig for virksomheten. Det kan ikke uten videre 
antas at slike tomter kan «eplehagefortettes».

OMRÅDEDYNAMIKK
Området er utviklingsområde for logistikk og tilgjengelige tomter er i ferd med å fylles opp 
med i hovedsak slike virksomheter.

VIRKSOMHETER
Torgård er det delområdet som utvikles mest målstyrt i forhold til lokalisering av byens 
største logistikkanlegg. Dette reflekteres i dominans av store tomter og tunge, institusjonel-
le logistikkaktører. De eldre kombinasjonsbyggene rommer et bredere spekter av service-
bedrifter. 

UTVIKLINGSMULIGHETER
Dårlige grunnforhold begrenser videre ekspansjon mot øst i området innenfor det om-
rådet som er avsatt til utbygging i kommuneplanen. Området er Trondheims viktigste 
arealressurs for tung logistikk og store sentrallagre og bør reserveres for dette. Disse 
virksomhetene vil vanligvis utarbeide egne, skreddersydde detaljreguleringer parallelt med 
utvikling av planer for nyanlegg og det er neppe behov for en helhetlig, samlet kommu-
nal områderegulering som styringsredskap i Torgård. Det er registrert 258 daa tilgjenge-
lig utbyggingsareal i området og det kan anslås et transformasjonspotensial på 196 daa, 
hovedsakelig i det eldre kombinasjonsbyggområdet i nord. Ledige tomter som ligger i 
kvikkeliresone med høy faregrad er ikke regnet med, da de ikke kan anses som umiddel-
bart utbyggbare.



Figur 4.1

Kilder: WMS kartverket, matrikkel, Qgis
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Figur 4.2
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Dagens bebyggelse. Kilde: Offentlig grunnlagskart 2017



Figur 4.3
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Virksomheter

Hvert punkt representerer én virksomhet. Klassifiseringen er en forenklet utgave av SN/
NACE. Kilde: VoF-registeret 2015, Google maps, Qgis.



Figur 4.4

Utnyttelse er beregnet utfra FKB-data om bygg og matrikkeldata om eiendom/områder i 
KPA. Øvrige kilder: Google maps, Qgis
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Figur 4.5

Kilder: matrikkel, Google maps, Qgis
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Figur 4.6

Kilder: Trondheim kommunes planbase, Google maps, Qgis
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Alder på siste reguleringsvedtak
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Østre Rosten 76, Et mindre, eldre kombinasjonsbygg med flere virksomheter

Østre Rosten 82, Statkraft fjernvarmeanlegg
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Løvåsmyra 2, Stort og moderne lageranlegg tilrettelagt for tungtransport

Djupmyra 1, Buddhisttempelet er Torgårds mest eksotiske innslag
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Torgardsvegen 12, Hovedlager for Servi Group 

Torgardsvegen 3, Hovedlager for Rema
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Figur 4.7

Arealer som ligger i kvikkleiresone «høy faregrad» er ikke tatt med, på grunn av stor 
usikkerhet rundt utbygging. Kilder: matrikkel, Trondheim kommunes planbase, WMS NVE, 
Google maps, Qgis

Utbyggingsklart ledig areal
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Omformingspotensial

Figur 4.8

Kilder: matrikkel, Google maps, Qgis
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Godsterminalen
HEIMDAL

Figur 5.1

Område avsatt til godsterminal av statlige myndigheter. Kilder: Multiconsult, Google maps, 
Qgis



HUS arkitekter AS      Nordre gate 10      7011 Trondheim        firmapost@husark.no          974 394 618 MVA 59

FORTETTING AV 
NÆRINGSAREALER I 

TRONDHEIM

Rapport desember
2017

Gjennomgangen av de fire næringsområdene har avdekket at de i svært begrenset grad 
har utbyggingsreserver som kan gi vesentlige bidrag til Trondheim kommunes prinsipp-
vedtak om et tilgjengelig utbyggingsareal på 2000 daa til næring.Analysen viser samlet 
kun 117 daa som er ubebygd, regulert og kan tas direkte i bruk. Bare en del av dette er 
egnet til å ta imot store utbyggingsenheter med arealkrevende næringer.I tillegg kommer 
Heggstad på ca. 154 daa, hvor det pr. i dag foreligger innsigelse. På Torgård er dessuten 
173 daa ledig og ikke i kvikkleirsone med faregrad 1 men ikke regulert. Om man ikke tar 
hensyn til reguleringsstatus eller kvikkleiresone er det 1072 daa ledig areal på Torgård.

Over tid ligger det muligheter i transformasjon av eldre anlegg i næringsområdene, først 
og fremst på Tunga og i Fossegrenda. Det må imidlertid påpekes at analysen har påvist 
svært få anlegg som står tomme eller er klart underutnyttede. I de fire næringsområdene 
er det samlet over 11.000 arbeidsplasser.

De fire områdene har ulike karaktertrekk, og det kan antydes en varierende strategi for en 
målrettet, videre næringsutvikling i disse viktige delområdene i Trondheim.

TUNGA: En viss økning i plasskrevende varehandel, bevaring og utvikling av produksjons-
anlegg i samarbeid med eierne, målrettet tilrettelegging for mindre servicebedrifter. Det 
bør utarbeides ny områdeplan som forenkler transformasjon av områder med utdatert 
bebyggelse. Tunga kan ligge til rette for et samarbeid mellom Trondheim kommune og 
næringsutviklingsaktører for tilrettelegging av et område som næringspark/næringsklynge 
for service- og håndverksbedrifter.

FOSSEGRENDA: Området trenger en ny områdeplan som legger til rette for tomtearron-
dering og bedre atkomstveg. I likhet med Tunga egner Fossegrenda seg for servicebedrif-
ter, håndverkere og mindre produksjon og lager.

HEGGSTADMOEN: Med beliggenheten ved E6 og en framtidig godsterminal bør området 
reserveres for lager og logistikk. Det kan være et mulig område for en aktiv kommunal 
tomtepolitikk med utgangspunkt i de betydelige arealene som i dag i stor grad anvendes 
av Renovasjonsetaten.

TORGÅRD: Utviklingsområde for lager og logistikk, noe rom for mindre servicebedrifter i 
nord der de eldre kombinasjonsbyggene på sikt kan fornyes.

SAMLET DRØFTING
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Diagrammet viser gjennomsnittskoordinat for de ulike virk-
somhetskategoriene. Tyngdepunktet er sør for Fossegrenda 
for alle kategoriene, med unntak av kontorer etc. med over 
fem ansatte. Det er svært lite spredning, og med unntak av 
de største kontorvirksomhetene er virksomhetskategorien ikke 
styrende for lokalisering innen utredningsområdet. Selv om 
det må tas høyde for en viss spredning innen hver kategori, er 
det overraskende liten differensiering av næringstyper mellom 
områdene.
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1a: Ssb’Katrine Strømmens 
kategorisering (2001) 
basert på SN94 

1b: Strømmens 
kategorisering omsa� 
�l SN2007 

2: Våre �lpasninger  Vår kategorisering 
(1b+2) 

D: Industri C: Industri 38 Innsamling, 
behandling, og 
disponering av avfall 

Industri 

G 51: agentur og 
engroslager, unnta� med 
motorkjøretøyer og 
motorsykler 

 

G 46 Agentur- og 
engroshandel, unnta� 
med motorvogner 

 

B Bergverksdri� og 
utvinning 

49.3 Annen 
landtransport med 
passasjerer 

52.2 Andre tjenester 
�lkny�et transport 

Engros- og 
transportvirksomhet 

I 63.1: Las�ng, lossing og 
lagring (ekskl. gods- og 
transportsentral) 

H 49.4 Godstransport på 
vei, herunder 
fly�etransport 

H52 Lagring og andre 
tjenester �lkny�et 
transport 

H 53 post- og 
distribusjonsvirksomhet 

 

 

G 50 Handel med, 
(vedlikehold og reparasjon 
av) motorkjøretøyer og 
motorsykler motorkjøretøy  

G 52.443 Handel med 
møbler 

52.451 bu�kkhandel med 
elektriske 
husholdningsapparater, 
radio og �ernsyn 

52.46: handel med 
jernvarer, fargevarer og 
andre byggevarer 

G 45 Handel med og 
reparasjon av 
motorvogner 

G 47.52 Bu�kkhandel 
med jernvarer, 
fargevarer og glass 

G 47.53 Bu�kkhandel 
med tapeter, guvtepper 
og gardiner 

G 47.54 Bu�kkhandel 
med elektriske 
husholdingsapparater 

G 47. 591 Bu�kkhandel 
med møbler 

 

 

Bilforretning, 
byggevarer, 
hvitevarer 

Arealkrevende 
forretning 

Vedlegg 1



G 52.11 Butikkhandel med 
bredt vareutvalg med 
hovedvekt på nærings- og 
nytelsesmidler 

52.2 Butikkhandel med 
nærings- og nytelsesmidler i 
spesialforretninger 

O 93: Annen personlig 
tjenesteyting 

G 47.11 Butikkhandel 
med bredt vareutvalg 
med hovedvekt på 
nærings- og 
nytelsesmidler 

G 47.12 Kioskhandel 
med bredt  

vareutvalg med 
hovedvekt på nærings- 
og nytelsesmidler 

47.2 Butikkhandel med 
nærings- og 
nytelsesmidler i 
spesialforretninger 

S 96 Annen personlig 
tjenesteyting 

A landbruk, D 
kraftforsyning m.m. 

 

47.3 Detaljhandel 
drivstoff 
motorvogner 

42 Anleggsvirksomhet 

43.1 Riving og 
grunnarbeid 

 

Daglig service, 
drivstoff og annet 

G 52.12, 52.3, 52.4 (unntatt 
gruppene nevnt i kategori 
3), 52.5, 52.7: Handel med 
bredt vareutvalg ellers, 
apotekvarer m.m., andre 
nye varer (unntatt møbler, 
jernvare ol) og handel med 
brukte varer, reparasjon av 
hush.varer og varer til pers. 
bruk 

G 47.19 Handel med 
bredt vareutvalg ellers 

47.7 Annen 
butikkhandel i 
spesialforretninger 

 

47.4 butikkhandel 
IKT spesialforretning 

47.5 Butikkhandel 
med andre 
husholdningsvarer i 
spesialforretninger 

47.6 Butikkhandel 
med bøker, 
musikkartikler og 
andre fritidsartikler i 
spesialforretninger 

47.9 Detaljhandel 
utenom salgssted 

95.1 reparasjon 
data og komm.utst. 

80 Vakttjeneste og 
etterforskning 

81 Tjenester 
tilknyttet 
eiendomsdrift 

Service og kultur 
(utenom 
arealkrevene 
forretninger og 
daglig service 



I 63.3, 63.4: Reisebyrå m.m, 
posttjenester H: Hotell og 
restaurantvirksomhet  

N 79 Reisebyrå- og 
reisearrangørvirksomhet 
og tilknyttede tjenester 

H 53 post- og 
distribusjonsvirksomhet 

I Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 

 Kontor, 
administrasjon, 
helse og 
undervisning 

J: Finansiell tjenesteyting og 
forsikring 

O 92: Fritidsvirksomhet, 
kulturell tjenesteyting og 
sport 

K Finansierings- og 
forsikringsvirksomhet 

R Kulturell virksomhet, 
underholdning og 
fritidsaktiviteter 

 

M 80.1: Førskole- og 
grunnskoleundervisning N: 
85.12, 85.13, 85.14: 
Legetjeneste, tannhelse, og 
andre helsetjenester. 

P 85.1 
Førskoleundervisning, 
85.2 
Grunnskoleundervisning 

Q 86.2 Lege- og 
tannlegetjenester 

86.9 Andre 
helsetjenester 

86.1 tjenester 
tilknyttet underv. 

M: 80.2, 80.3, 80.4: V.g 
skole, universitet/høgskole 
og voksenopplæring 

 

 

P 85.3 

Undervisning 
videregående 

85.4 Undervisning 
høyere utdanning 

85.5 annen undervisning 

 

 

 

N 85.11, 85.3: 
Sykehustjenester, sosial- og 

omsorgstjenester 

Q 86.1 Sykehustjenester 

87 Pleie- og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

88 Sosiale 
omsorgstjenester uten 
botilbud 

 

 



L 75.13, 75.2, 75.3: Offentlig 
adm. tilkn arbeidsmarked, 
off. adm. tilknyttet utenr. og 
sikkerh., trygdeordn. 

O 84.13 off.adm. 
tilknyttet 
næringsvirksomhet og 
arbeidsmarked 

84.2 off.adm tilknyttet 
utenriks- og 
sikkerhetssaker 

84.3 Trygdeordninger 
underlagt offentlig 
forvaltning 

 

K 72,73 74: 
Databehandlingsvirksomhet, 

forskning og 
utviklingsarbeid, annen 

forretningsmessig 
tjenesteyting.  

M Faglig, vitenskapelig 
og teknisk tjenesteyting 

N 82 Annen 
forretningsmessig 
tjenesteyting 

41.1 Utvikling av 
byggeprosjekter 

J Informasjon og 
kommunikasjon 

78.2 Utleie av 
arbeidskraft 

 

 

 

L 75.11, 75.12, 75.14: 
Offentlig administrasjon 

O 91: 
Interesseorganisasjoner ikke 
nevnt annet sted Q: 
Internasjonale 
organisasjoner 

O 84.11, 84.12,  
Generell off.adm., samt 
tilknyttet helsestell, 
sosial virksomhet, 
undervisningm kirke, 
kultur og miljøvern 

S 94 aktiviteter i 
medlemsorganisasjoner 

U internasjonale 
organisasjoner 

 

 

  41.2 Oppføring av 
bygninger 

77.1, 3, Arealkrevende 
Utleie og leasing 

43 Spesialisert bygge- 
og anleggsvirksmhet 
Unntatt 43.1 

Oppføring av 
bygninger, 
anleggsvirksomhet 
og arealkrevende 
leasing 
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