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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 28.09. 2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18/ Dato 21. september 2018  
 

Sted: Malvik kommune, Bruket Kulturhus Hommelvik. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200-1230  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører. 
 

Kopi: Varamedlemmer 

 

 TR 28/18 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 15.06. 2018 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.06. 2018 

Forslag til vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.06. 2018 tas til etterretning. 

 

 

Orienteringssaker: 

 

 TR 29/18 Trondheim Havn – orientering om status. 

Sak: Trondheim havn sin relativt nyansatte direktør Knut Thomas Kusslid kommer og presenterer 
status og utfordringer for Trondheim havn i dag.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 
 

 TR 30/18 Nye Veier – oppdatering om status, samarbeid og framdrift.  

Sak: Nye Veier er inne i en hektisk periode, og det er gjensidig nyttig med jevnlige orienteringer i 

Regionrådet. Orienteringen vil berøre disse temaene: 

 Status optimaliseringsarbeidet av strekningene. 

 Fremdrift av prosjektene – viktigheten av smidig og prioritert kommunal behandling 

av nye reg.planer. 
 Bruk av overskuddsmasser til oppbygging av næringsarealer/utviklingsarealer. 

 Innovasjon og samarbeid med næring/NTNU 

  

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 
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 TR 31/18 Oppdatering fra Byvekstavtaleforhandlingene. 

Sak: Selv om ikke alle kommunene i Trondheimsregionen ble part i disse forhandlingene vil 

resultatet være viktig for alle. Derfor vil Regionrådet fortsatt bli brukt til å orientere om 
framdrift og diskusjonstema i forhandlingene, selvfølgelig innen de rammer som at 

forhandlingene er lukket setter. 

Leder og nestleder vil orientere. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

Beslutningssaker: 

 

 TR 32/18 Framtidig finansiering av Trondheimsregionen.. 

 

Sak: Det ble lagt fram en sak i forrige Regionråd om dette. Signalene/vedtaket var ikke så veldig 

tydelige, og det tyder på at på dette stadiet er vanskelig å ta stilling til hvordan 

Trondheimsregionen skal finansieres, og på hvilket nivå.  
 

Det må uansett fattes et vedtak som bestemmer rammene for 2019, og det tydeligste signalet var 

å justere tallene etter konsumprisindeksen og folketallsøkning. Det medfører en økning på ca 
1,5 mill til rett i underkant av 6 mill, dvs ca 1,5 mill lavere enn den som har vært antydet som et 

ønsket nivå for egenfinansieringen.  

 

Saken ble også diskutert i Rådmannsforum 12/9, og der ble vedtaket at man anbefaler at 
økningen innføres i to trinn, dvs halvparten i 2019 og halvparten for 2020. Det er dette forslaget 

som legges fram for Regionrådet, hva det vil utgjøre kommer fram av tabellen nedenfor. Det vil 

si at egenfinansieringen i form av medlemsbidrag vil utgjøre ca 5,2 mill i 2019 og ca 6 mill i 
2020. 

 
Bidrag 2010  

 Justert etter 
folketallsøkning 

2010-2018 

Justert etter 
lønns- og 

prisvekst (sum 
eks Trheim) 

 Flatt bidrag 
(justert til 

50% av 
totalen) 

Sum i alt  
fra 2019 

Sum i alt  
fra 2020 

 Trondheim 2.000.000 2.307.518 2.865.937   2.432.968 2.865.937 

 Stjørdal 414.173 310.745 385.945 195.000 497.559 580.945 

 Malvik 304.107 180.343 223.986 195.000 361.547 418.986 

 Klæbu 215.786 79.220 98.391 195.000 254.589 293.391 

 Melhus 332.559 212.873 264.388 195.000 395.973 459.388 

 Skaun 226.181 105.757 131.350 195.000 276.266 326.350 

 Orkdal 287.318 155.283 192.861 195.000 337.590 387.861 

 Midtre Gauldal 219.877 80.709 100.241 195.000 257.559 295.241 

Indre Fosen 413.942 130.649 162.266 195.000 357.266 357.266 

 Sum 2.413.943 3.563.096 1.559.428 1.560.000 5.170.316 5.985.365 
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Disse rammene vil kunne medføre lavere aktivitet i 2019, men hvor mye vil avhenge av hvor 

mye ekstern finansiering som vil komme på plass, ikke minst fordelingen av regionale 
næringsfond.  

 

Regionrådet må i neste valgperiode komme tilbake til hvilket langsiktig finansieringsnivå man 
vil legge seg på, som det vil være naturlig å knytte opp mot den evalueringen som gjennomføres 

i slutten av valgperiode. Til sjuende og sist handler det om ambisjonsnivå. Det er en fare i 

dagens landskap av regionrådssamarbeid at alle skal være med på alt, og at ingenting blir 

prioritert høyt nok til å ha en merverdi utover å være en uforpliktende møtearena. 
Trondheimsregionen har i kraft av vekstmotoren Trondheim et potensial til å være en 

utviklingskraft som ikke andre regionsamarbeid har, og som utfyller fylkeskommunens 

uviklingskraft i en geografi der de selv har begrensete utviklingsressurser. Selv med det 
foreslåtte nivået ligger budsjettet for Trondheimsregionen beskjedent an opp mot 

sammenlignbare organisasjoner, som eksempel har Greater Stavanger et budsjett på 26 mill. I 

hvor stor grad NHO skal brukes som sannhetsvitne kan det være forskjellige meninger om, men 

dette sitatet fra fungerende direktør ved framleggelsen av NHO sitt kommunebarometer er 
uansett interessant:  

“Almlid mener målingen viser hvilke kommuner som kan oppleves som de mest attraktive for 

næringslivet. Han mener målingen viser at kommuner som ligger i randsonen til de store 
kommunene, og som definerer seg inn i storbyregionen framfor å vende blikket mot 

distriktskommuner i stedet, har en tendens til å score bra.” 

 
I dette forslaget er det også tatt inn ett element som ikke har vært diskutert og avklart tidligere: 

Konsekvenser av kommunesammenslåinger for medlemsavgifter. Indre Fosen er en realitet fra 

1/1-2018, men medlemsavgiften er ikke endret i inneværende år. Forslager er at det endres fra 

og med 2019, og at Indre Fosen bare betaler ett flatt bidrag, som èn kommune. Fra 2020 vil nye 
Orkland kommune være en realitet, og Trondheim og Klæbu vil være sammenslått. 

Økonomiske konsekvenser av det vil vi komme tilbake til i 2019. 

 

Forslag til vedtak: 

 Regionrådet vedtar de foreslåtte medlemsavgiftene for 2019, med en videre opptrapping for 

2020. Indre Fosen betaler medlemsavgift som én kommune fra 2019. 
 

 

 

 TR 33/18 Strategi for næringsareal for arealkrevende virksomhet. 

Sak: Strategi for næringsareal har vært sendt på en ekstra høringsrunde, med høringsfrist 11. 

september. Uttalelsene fra kommunene ligger som vedlegg. Midtre Gauldal sin uttalelse 
påvirker ikke konklusjoner og anbefalinger. Det avklares med administrasjonen der hvilken del 

og hvor mange dekar av næringsarealet kan bli byggeklar innen 2020. Kartportalen skal justeres 

i samsvar med det. 
 

Næringsforeningens siste innspill til strategien legges også ved. Dette innspillet er i sin helhet  

innarbeidet i selve strategien, det betyr at prosessen har lykkes godt med å skape en ens  

virkelighetsforståelse.  
 

Punktet om å sette av ressurser til så styrke samspillet mellom næringsutvikling og 

arealutvikling som en del av oppfølgingen av strategien, har kommet fram i en dialog mellom 
Trondheim kommune og Trondheimsregionen. Vi er enige om at det trengs en dedikert ressurs 

som kan jobbe mer konkret med oppfølging av strategien og transformasjonsprosesser i berørte 

områder. En nærmere konkretisering av det må skje i tett dialog med berørte parter både internt 

i Trondheim kommune og i de andre kommunene, Trondheim Havn, og NiT. Det anbefales 
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likevel at det gjøres et vedtak om å sette av ressurser allerede nå, så får man komme tilbake til 

Regionrådet med en mer konkret prosjektbeskrivelse når det er avklart med de berørte partene. 

 

Vedlegg 2: Strategi næringsarealutvikling Trondheimsregionen. 

Vedlegg 3: Høringsinnspill kommunene. 

Vedlegg 4: Innspill NiT. 
 

Forslag til vedtak: 

 Regionrådet vedtar strategi for næringsareal for plasskrevende virksomhet slik den er 

framlagt.  

 Det settes av ressurser til å følge opp strategien gjennom å styrke samspillet mellom 

næringsutvikling og arealutvikling i et 2/3 års perspektiv. 

 Det er satt av mye næringsareal i regionen i et langsiktig perspektiv, mens det på kort og 

mellomlang sikt er et mer begrenset utvalg med byggeklare tomter. Regionrådet 

oppfordrer derfor til at kommunene i Trondheimsregionen er bevisst på å identifisere 

byggeklare tomter til næringsformål i sine behandlinger av kommuneplanens arealdel. 

 Regionrådet forutsetter at utvikling av strategi for næringsareal skal skje i tett dialog og 

samarbeid med næringslivet. 
 

 

 TR 34/18 Luftfartsforum - framlegging av ny strategi. 

 

Sak:  Luftfartsforum Trondheim Lufthavn Værnes, har revidert strategiplanen. Det er ønsket å legge 

den fram også for Regionrådet for uttalelse. 

 

Luftfartsforum er et samarbeidsorgan for næringsliv og offentlige virksomheter som ønsker å 
samarbeide om utviklingen av Trondheim Lufthavn Værnes. Organisasjonen er et 

samarbeidsorgan som møtes to ganger per år, og et operativt arbeidsutvalg som møtes etter 

behov. Luftfartsforum ble etablert av Trøndelagsrådet 18.12. Trondheim kommune har  
hatt prosjektlederansvar og sekretariatsfunksjon i en 20 prosents stilling for 

Luftfartsforum, dette er nå overtatt av Trøndelag fylkeskommune. 

  

Mandatet til Luftfartsforum: 
Gjennom ruteutvikling og påvirkning av rammebetingelser for utbygging av lufthavnen skal 

Luftfartsforum bidra til at Trøndelag skal fremstå som et: 

1. Godt etablerings- og utviklingsområde for næringslivet 
2. Attraktivt bosted 

3. Attraktivt reisemål 

Luftfartsforumet skal arbeide for en helhetlig utvikling av Trondheim Lufthavn Værnes. Dette 
skal skje ved å bidra til å sikre Lufthavnens gode rammevilkår, effektive transporttjenester til og 

fra flyplassen og legge grunnlaget for at næringslivet i regionen får et best mulig rutetilbud, da 

spesielt til/fra utlandet. 

 
 For innhold i revidert strategiplan for Luftfartsforum vises det til “Strategiplan Luftfartsforum 

for Trondheim Lufthavn Værnes 2018 - 2020” (vedlegg 5). 

 
Vedlegg 5: Forslag til strategi. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet slutter seg til Luftfartsforum sin strategiplan 
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 TR 35/18 Studenters oppfatning av Trondheimsregionen 

 

Sak: Junior Consulting har gjennomført en kartlegging av studenters oppfatning av 

Trondheimsregionen, som en oppfølging og videreutvikling av tidligere undersøkelse foretatt av 

Humanister i praksis for noen år siden. Undersøkelsen ligger som vedlegg, og vil også bli 
presentert i møtet.  

 

Vedlegg 6: Presentasjon av resultatene. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar undersøkelsen til orientering, og ber sekretariatet følge opp resultatene av 

undersøkelsen både i næringsutviklingsarbeidet og i profileringsarbeidet. 

 

 

 TR 36/18 Møteplan 2019. 

 

Sak: Som årshjulet tilsier legges møteplanen for 2019 fram for vedtak nå i september. Tanken bak å 

legge den fram såpass tidlig er selvfølgelig at andre møteplaner skal kunne tilpasse seg denne. 
Et 2019 helt uten kollisjoner er nok tilnærmet utopisk, men det å få innspil allerede nå på 

vanskelige datoer gjør at det kan bli færrest mulig arbeidskrevende kollisjoner gjennom året. 

Som valgår stiller 2019 noen andre krav, som gjør at møteplanen blir noe annerledes enn de 
andre årene i valgsyklusen. 

 

Vedlegg 7: Forslag til møteplan for 2019.  

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar møteplanen for 2019. 

 

 

 TR 37/18 Orienteringer 

  Diverse næringssaker. 

  

 

 TR 38/18 Eventuelt 

 

 

Jon P Husby Bård Eidet 

Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 15.06. 2018  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 18/ Dato 25. juni 2018  
 

Sted: Melhus kommune, Rådhuset. 

Tidsrom: Kl 0900-1400. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Leif Roar Skogmo. 
Malvik kommune: Ole Herman Sveian. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Morten Wolden. 

 Klæbu kommune: Kirsti Tømmervold, Paal Bjønnes, Kjetil Mjøsund. 
Melhus kommune: Gunnar Krogstad, Katrine Lereggen.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Bjørn Hammer, Jan Yngvar Kiel. 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Trude Tevik Gulbrandsen, Steinar Gaustad. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Aina Bogen, Knut Dukane. 
Indre Fosen kommune: Steinar Saghaug, Vigdis Bolås. 
Trøndelag fylkeskommune: Jan Inge Kaspersen, Henrik Kierulf. 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: Harald Høydal. 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian. 
Statens Vegvesen: Rannveig Skansen. 

 Jernbanedirektoratet:  
 Trondheim Havn:  
 Stjørdal kommune:  
 Trøndelag fylkeskommune: Jørn Arve Flått, Konrad Pütz, Sidsel Bryne. 

 Trondheim kommune: Elise Nordskag Sangereid. 
 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad. 
  
 
 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Jon P Husby ledet møtet. 

 

 

 TR 18/18 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 13.04. 2018 

 

Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 13.04. 2018 tas til etterretning. 

 

 

 TR 19/18 Visit Trondheim – invitasjon til deltakelse til de andre kommunene i 

Trondheimsregionen. 
 

Hans Petter Øien Kvam, prosjektleder fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, orienterte. 

 
Fra møtet: 

Det tas ikke sikte på at dette effektueres fra 2019, men 2020.  

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 Vedtak: 

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 20/18 Høringskonferanser om fylkeskommunens delstrategier på samferdselsområdet. 

   

Jørn Arve Flått innledet. Se presentasjon for nærmere detaljer. 
 

Fra møtet: 

Krevende med kommunal medfinansiering. Forutsetter at gevinstene blir fordelt.  
Er det rettferdig at all investering på fylkesvei innen miljøpakkeområdet dekkes av 

miljøpakken?  

Det må være en minstestandard på standard fylkesveier.  
Mer vedlikehold og mindre til investeringer framover? 

Saken må tas opp igjen i etterkant av Byvestavtaleforhandlingene. 

   

 Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

  

 TR 21/18 Framtidig finansiering av Trondheimsregionen. 

  Bård Eidet innledet. 

 

Fra møtet: 
Viktig å starte med rolle og oppgaver.  

Start med prisregulering og regulering for innbyggervekst. 

 

Vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 22/18 Byvekstavtalene – oppdatering etter det første forhandlingsmøtet. 

  Jon P Husby og Rita Ottervik orienterte. 

Aktuelt med utvidet AU ved behov for å diskutere/forankre. 
Regionrådet må ta stilling til hvordan de vil være involvert. Bekymring for at staten skal være 

bombastisk på at midler ikke skal brukes utenfor avtaleområdet.  

 

Vedtak: 

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 TR 23/18 Trøndelagsplanen – forslag til høringsuttalelse. 

 

Vedtak:  

Regionrådet vedtar denne uttalelsen til forslaget til Trøndelagsplanen: 
Regionrådet er i all hovedsak positiv til de foreslåtte innsatsområdene og retningsmålene i 

planforslaget. De endringene som er gjort underveis i prosessen har også gjort forslaget til 

Trøndelagsplan bedre. Det er en utfordring med overordnet planlegging at den kan bli så 
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generell at den ikke gir noen klare retningsvalg, og den innvendingen er til dels også relevant 

for dette forslaget til Trøndelagsplan. Det er ikke så enkelt å se hva som er de overordnede 

prioriteringene i årene framover ut fra disse målene. 
 

Trøndelagsplanen bør tydeligere framheve den nasjonale og internasjonale konkurransen 

Trøndelag er en del av, og som vi må hevde oss i årene framover. Hvis balansert utvikling 
internt blir viktigst så vil Trøndelag totalt sett tape i den internasjonale konkurransen. De 

næringsmessige koblingene mellom mat og biodrivstoff, og miljøvennlig næringsutvikling og 

teknologi er viktig og riktig, men kan også innebære en for snever tilnærming. I mange år har vi 

skullet leve av noen få store næringer der vi har naturgitte forutsetninger. Det handler det 
mindre om i en globalisert verden, men mer om hvem som evner å kapitalisere på gode ideer 

først – og dette perspektivet er lite synlig i Trøndelagsplanen. 

 
Det er bra at Trøndelagsplanen har som mål at Trøndelag skal bli best på regional 

samhandling. Dette er et område der vi tradisjonelt har vært god – men i en del saker ikke har 

vært god nok til å få gjennomslag. Godt samarbeid mellom fylket og storbyregionen er svært 

viktig i en slik sammenheng. Trondheim sin rolle som landsdelssenter må anerkjennes og 
styrkes, og det er behov for å styrke møteplasser og arenaer for felles strategiutvikling og 

utvikling av felles satsinger. 

 

 

 

 TR 24/18 Delstrategi veg Trøndelag fylkeskommune. 

 

Vedtak:  

Regionrådet vedtar denne uttalelsen til delstrategi veg: 
” Regionrådet i Trondheimsregionen støtter målet om at vegstrategien bidrar til at regionen på 

bærekraftig vis er attraktiv for bosetting, etablering og utvikling av næringsvirksomhet, samt 

målsettingene om å ha en infrastruktur som ivaretar:  

 Trafikksikkerhet 

 Fremkommelighet  

 Miljø  

 Regional utvikling  

 Prioritering av tiltak og drift/vedlikehold bør vurderes ut fra best samlet måloppnåelse. 

  
 Som eksempel oppfyller Fv 704 Sandmoen – Tulluan alle mål.”  

 

 

 TR 25/18 Revidering Samferdselspolitisk fundament. 

 

Vedtak:  

Regionrådet vedtar revidert Samferdselspolitisk fundament. 

 

 

 TR 26/18 Temautredning idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden. 

 

Vedtak:  

Regionrådet slutter seg til temautredningen Idrett og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden 

og vil anbefale at denne legges til grunn for videre arbeid innen temaområdet. 

 
 

 TR 27/18 Orienteringer 
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- Diverse næringssaker 

 

  

 TR 28/18 Eventuelt 

   Ingen saker. 

 
 

 

Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder 
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Sammendrag 
At det er tilstrekkelig areal til kontor er alle enig om. Men spørsmålet er om det tilstrekkelig 
egnet areal i Trondheimsregionen til alle forskjellige typer arealkrevende virksomheter. 
 
 
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen er utarbeidet etter bestilling fra 
Formannskapet i Trondheim kommune (sak 1/16: Vedtak Formannskapet 5. januar 2016). 
Mål er å skape enighet i virkelighetsforståelse og vurdere om det er tilstrekkelig og egnet 
næringsareal til arealkrevende virksomheter. Hvis ikke, hvor i Trondheimsregionen det da 
bør vurderes å legge til rette for nytt næringsareal. 
 

sak 1/16: Vedtak Formannskapet 5. januar 2016: 

”Trondheim må legge ut nok næringsareal til å sikre ny næringsetablering. Tilgang på nok og riktig 

næringsareal er svært viktig for å sikre nyetableringer og muligheter for utvidelse av allerede 

etablerte bedrifter. Ulike næringer kan ha ulike behov for viktig infrastruktur, derfor må nytt 

næringsareal ses i sammenheng med viktig infrastruktur og kostnader for utvikling av arealet til riktig 

formål. Vi ønsker å bevare den plasskrevende industrien i Trondheimsregionen. Formannskapet ber 

derfor Rådmannen gå i dialog med næringslivet, og legge frem en plan for fortetting og bedre 

utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye områder for næringsareal.” 

 
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har blitt utarbeidet av 
Trondheimsregionen. Det har vært tett dialog med Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen (NiT), Landsorganisasjonen i Norge (LO i Trondheim), 
Entrepenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA Trøndelag), Håndverkerforeningen i Trondheim 
og Trondheim Havn i utredningsarbeidet. 
 
Kommuneplanleggere og næringsrådgiverne i kommunene i Trondheimsregionen har bidratt 
aktivt i arbeidet. 
 
I tillegg til egne kartlegginger og utredninger er det levert 2 konsulentutredninger: 

 Potensiale for fortetting på næringsarealer i Trondheim (HUS arkitekter) 

 Muligheter for blanding av arealkrevende virksomheter i byomformingsområder i 

Trondheim (Rambøll) 

 
I prosjektet er arealkrevende virksomheter delt i tre bransjer:  

 Lokalservice som omfattes av bygg- og anleggsvirksomheter, bilverksted og 
agentur/engros 

 Lager/logistikk som omfattes av samlastere, vareleverandører, post- og 
pakkedistribusjon 

 Industri som er produksjonsvirksomheter, både store og små 
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Inndeling i disse tre bransjene er begrunnet i lokaliseringskriterier og forventet utvikling i 
årene framover. Bransjene har forskjellig markedsområde, kundegrupper og 
transportomfang. Også utvikling i antall etableringer og antall ansatte de siste 10 år og 
forventninger til utvikling i årene framover er ulik for disse tre bransjene. 
 
I tillegg til dette er det forskjeller innenfor bransjene i hvor mye areal virksomheter har 
behov for. Noen passer godt i kombibygg, andre har behov for store utearealer for 
manøvrering, oppstilling av utstyr eller lagring av materialer.  
 
Fellestrekk for alle tre bransjene er at virksomhetene gjerne er etablert på næringsarealer 
med god tilknytning til hovedvegnettet. Etter prinsippet Rett virksomhet på rett plass er det 
B og C områder som er best egnet. 
 
 
Om næringslivet i Trondheimsregionen 
Næringslivet i Trondheimsregionen er variert og robust. En stor andel av arbeidsplassene er i 
kontorbransjen og offentlig sektor. Men det er også en god del virksomheter innenfor 
arealkrevende bransjer. Lokalservicevirksomheter som betjener regionen, 
logistikkvirksomheter som sørger for at varene blir distribuert i regionen, og 
produksjonsvirksomheter både smått og stort.  
De arealkrevende virksomhetene utgjør 23 % av antall arbeidsplasser i Trondheim og 25 % i 
Trondheimsregionen. 
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Arbeidsplassfordeling etter bransjer i kommunene i Trondheimsregionen. 
Kilde: Virksomhets- og Foretaksregisteret og Aa-registeret 2015, SSB 
 
 
Utvikling arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen 
I alle arealkrevende bransjer er det en sentraliseringstrend på gang. De virksomhetene som 
er etablert i regionen får flere ansatte, mens antall nyetableringer er begrenset. I 
industribransjen ser vi en nedgang i antall etableringer, mens totall antall ansatte har økt i 
perioden 2009-2015. Størst vekst i antall etableringer er i agentur- og engroshandel, 
reparasjon av motorvogner og i bygg- og anleggsbransjen, dette gjelder særlig små 
virksomheter med få ansatte. Logistikknæringen er en vekstnæring som i stor grad fanges 
opp av økt aktivitet i eksisterende virksomheter. 
 
Behov for areal til næringsvirksomheter skyldes i stor grad byomforming i Trondheim. 
Brattøra/Nyhavna, Lade/Leangen og Tempe/Sluppen er alle områder som skal transformeres 
til urbane byområder. I disse områdene er det etablert en god del arealkrevende 
næringsvirksomheter. Transformasjon av et område tar lang tid. Noen av virksomhetene kan 
innpasses i den framtidige byområdet, enten permanent eller midlertidig til deres lokaler 
skal transformeres, de øvrige må flytte. På kort sikt er det behov for regulerte arealer til de 
store arealkrevende virksomhetene som må flytte for å få transformasjonsprosessen i gang. 
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Byomformingsområdene i Trondheim 
 
Næringsareal i Trondheimsregionen 
Kommunene i Trondheimsregionen har avsatt en god del areal til næringsformål, både 
eksisterende og framtidig, i sine kommuneplaner. Dette skaper forutsigbarhet for 
næringslivet og sikrer at det legges til rette for næringsutvikling ”på rett sted”.  
 
Det er mange små og mellomstore næringsarealer i kommuneplanene, disse er godt egnet til 
lokalservicevirksomheter og små industrivirksomheter. I tillegg er det noen store 
næringsarealer som både er egnet til større industrivirksomheter, lager/logistikk og 
lokalservice. De fleste store næringsarealene kan på sikt utvides utover det som er avsatt i 
kommuneplanene.  
 
Av de store næringsområdene utenfor Trondheim har Tulluan og arealene på Sveberg best 
strategisk beliggenhet, med korte transportavstander til tyngdepunkt i markedet og tilgang 
til arbeidskraft. Områdene egner seg godt som erstatningsareal for virksomheter som på sikt 
må flytte fra byomformingsområdene i tillegg til tilflytting eller nyetablering av øvrige 
virksomheter med behov for store tomter. 
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Næringsareal Tulluan i Klæbu og Sveberg i Malvik har strategisk beliggenhet 
 
Fortettingspotensial 
Arealutnyttelse på de eksisterende næringsarealene er relativ lav på så godt som alle 
næringsarealer også sett i forhold til type virksomheter som er etablert i områdene. Delvis 
som følge av restarealer langs vegnettet, tomtestruktur, reservering av areal til mulig 
framtidig utvidelse av en virksomhet, eller på grunn av en relativ stor andel arealer til 
parkering på bakkeplan. 
 
På noen av dem er det en naturlig fortettingsprosess i gang, som for eksempel Sutterø i 
Stjørdal som transformeres fra lager/industri til lokalservicevirksomheter. Andre områder 
kan ha behov for litt drahjelp fra kommunen for å få i gang fornying og fortetting. 
 
 
Tilgjengelig areal 
Det bør skilles mellom tilgjengelig areal på kort sikt (innen 2020), mellom lang sikt (2030) og 
lang sikt (2050). Med tilgjengelig areal menes areal som er ferdig regulert og ferdig til å 
bebygge. Det betyr at områder som har behov for omfattende tekniske infrastrukturtiltak, 
andre inngrep eller rekkefølgekrav før utbygging kan starte, ikke ansees som tilgjengelige før 
tiltakene er gjennomført. 
 
Kort sikt (innen 2020) 
Det er ledig areal i eksisterende bebyggelse på omtrent så godt som alle eksisterende 
næringsområder. Tilgjengelige tomter fins imidlertid ikke på alle eksisterende 
næringsarealer, men det er flere næringsarealer i Trondheimsregionen som har byggeklare 
tomter, enten allerede i dag eller snart (innen 2020). På de litt større næringsarealene 
(Vedlegg Utvalg næringsarealer Trondheimsregionen: Planstatus – areal – egnethet bransjer 
– tidsperspektiv) er det til sammen om lag 1 150 dekar byggeklare tomter og ytterlige 1 000 
dekar byggeklar næringsareal innen 2020. I tillegg er det areal tilgjengelig på 
næringsarealene i Trondheimsregionen som ikke inngår i kartleggingen. 
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Næringsareal avsatt i kommuneplanene i Trondheimsregionen – byggeklar innen 2020 
 
 
Mellom lang sikt (innen 2030) 
Mange av arealene som er avsatt til næring i kommuneplanenes arealdeler i 
Trondheimsregionen kan tas i bruk etter 2020 og innen 2030. Dette forutsetter at arealene 
blir regulert og at eventuelle nødvendige tiltak for å kunne starte utbygging, gjennomføres 
innen 2030. På disse arealene er det potensiell ytterlige 5 000 dekar næringsareal tilgjengelig 
i 2030. 
 
Lang sikt (2050) 
En del av de næringsarealene som kan tas i bruk i et 2030 perspektiv, vil sannsynligvis ikke 
være ferdig bygd ut i 2050. I tillegg har både Svebergområdet, Tulluan og Stormyra 
utvidelsesmuligheter utover det som er avsatt i kommuneplanene.  
Det er viktig å følge utviklingen, slik at det til enhver tid er reservekapasitet på næringsareal 
avsatt i kommuneplanene. 
 



 

10 
 

 
 Næringsareal avsatt i kommuneplanene i Trondheimsregionen – byggeklar innen 2030 
 
 
Heggstadmoen/Torgård 
Heggstadmoen og Torgård er de to store næringsarealene i Trondheim som har store tomter 
og god tilknytning til E6. Områdene er svært attraktive og godt egnet for blant annet lager- 
og logistikkvirksomheter. 
 
Hvor mye areal det vil bli tilgengelig på Heggstadmoen er avhengig av muligheter for 
utbygging på søppelfyllingsområdet og valg av lokalisering av sentralt ettersorteringsanlegg 
for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge (SESAM). På næringsarealet, som kommunen er 
i ferd med å regulere på Heggstad, er det avsatt 115 dekar til næringsbebyggelse, hvorav 
muligens 20 dekar skal brukes av SESAM. 
 
Hvor stor del av arealet avsatt til næring på Torgård kan bygges ut er avhengig av den 
geotekniske situasjonen. Det må gjennomføres geotekniske undersøkelser for å kartlegge 
situasjonen og vurdere om det er mulig og hva det koster å stabilisere de resterende delene 
av området slik at det kan tas i bruk som næringsareal.  
 
I tillegg er den uavklarte situasjonen rundt godsterminal på Torgård og tilhørende 
infrastruktur, inklusiv trasé gjennom Heggstadmoen, en begrensende faktor i utvikling av 
både Heggstadmoen og Torgård. 
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Heggstadmoen og Torgård behov avklaringer grunnforhold og godsterminal 
 
 
Konklusjon 
Det er et bredt utvalg av næringsareal avsatt i kommuneplanene i Trondheimsregionen, slik 
at alle bedrifter bør kunne finne et egnet sted å etablere seg eller flytte til. For de mindre 
bedriftene er det enklere å finne egnet areal enn for de større. Sammenlignet med de andre 
storbyregionene har Trondheimsregionen et bredt utvalg, dette styrker Trondheimsregionen 
sin nasjonale og internasjonale konkurransekraft. 
 
Det er tilstrekkelig egnet areal for å dekke behovet for alle typer virksomheter i et langsiktig 
perspektiv. På kort og mellomlang sikt er det imidlertid et begrenset utvalg av næringsareal 
med byggeklare tomter.  
 
Trondheim kommune bør vurdere å ta en mer aktiv rolle i å få på plass avklaringer om 
godsterminal med tilhørende infrastruktur og grunnforhold på Torgård og Heggstadmoen. 
 
Fortettingspotensial 
Næringsarealene i Trondheimsregionen er preget av en relativ lav arealutnyttelse, også sett i 
lys av typer virksomhetene som er etablert i områdene. Mer effektiv arealutnyttelse på 
eksisterende næringsarealer bør skje gjennom transformasjon. På noen av næringsarealene 
er det en naturlig fortettingsprosess i gang, som for eksempel Sutterø i Stjørdal som 
transformeres fra lager/industri til lokalservicevirksomheter. Andre områder kan ha behov 
for litt drahjelp fra kommunen. 
 
Anbefalinger 
Trondheimsregionen 

 Kommunene i Trondheimsregionen kan bli enda flinkere til å tenke regionalt. Å ha en 
god utvikling av næringslivet i hele regionen styrker regionens nasjonale og 
internasjonale konkurransekraft. 

 IKAP skal legges til grunn i næringsarealutvikling i kommunene i Trondheimsregionen. 
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 Trondheimsregionen bør følge næringsutviklingen i regionen, slik at det kan vurderes 
behov for nye grep dersom det blir nødvendig.  

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

 
Trondheim kommune 

 Trondheim kommune bør i sterkere grad sikre at det etableres 
lokalservicevirksomheter, lager/logistikkbedrifter og mindre industrivirksomheter på 
eksisterende og framtidige næringsarealene avsatt i kommuneplanens areadel. Ved 
neste rullering av kommuneplanens arealdel bør det vurderes om Flatåsen 
næringsareal skal tas inn som næringsbebyggelse. 

 Kommunen bør vurdere behov for litt drahjelp for å få fart i fornying og fortetting på 
eksisterende næringsarealer. 

 Trondheim kommune bør ta initiativ til å få utredet behov, muligheter og kostnader 
for stabiliseringstiltak på Torgård og muligheter for næringsutvikling på 
søppelfyllingen på Heggstadmoen. Det er viktig å få avklart hvilke deler av områdene 
faktisk kan tas i bruk som næringsareal. 

 Trondheim kommune bør gå i dialog med Bane NOR for å få en rask avklaring om 
godsterminal på Torgård og tilhørende infrastruktur, inklusiv trasé gjennom 
Heggstadmoen.  
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Om strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen 

Problemstilling 

Har Trondheimsregionen tilstrekkelig egnet areal til å dekke næringslivets behov? 
At det er tilstrekkelig areal til kontor er alle enig om. Det er imidlertid forventning om at 

dette ikke er tilfellet for de mer arealkrevende bedrifter som håndverkere og bygg- og anlegg 

bransjen, samt lager/logistikk og industri. Det er viktig å sikre at det er tilstrekkelig areal i 

Trondheimsregionen til alle disse tre bransjene.  

Politisk bestilling 

Strategi for næringsarealutvikling er utarbeidet med grunnlag i en politisk bestilling fra 

Formannskapet i Trondheim kommune, 5. januar 2016. 

 

sak 1/16: Vedtak Formannskapet 5. januar 2016: 

”Trondheim må legge ut nok næringsareal til å sikre ny næringsetablering. Tilgang på nok og riktig 

næringsareal er svært viktig for å sikre nyetableringer og muligheter for utvidelse av allerede 

etablerte bedrifter. Ulike næringer kan ha ulike behov for viktig infrastruktur, derfor må nytt 

næringsareal ses i sammenheng med viktig infrastruktur og kostnader for utvikling av arealet til riktig 

formål. Vi ønsker å bevare den plasskrevende industrien i Trondheimsregionen. Formannskapet ber 

derfor Rådmannen gå i dialog med næringslivet, og legge frem en plan for fortetting og bedre 

utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye områder for næringsareal.” 

Siden temaet angår hele Trondheimsregionen er Strategi for næringsarealutvikling i 

Trondheimsregionen utarbeidet som del av IKAP-programmet.  

 

Mål 

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har som mål å skape enighet i 

virkelighetsforståelse og vurdere om det er tilstrekkelig og egnet næringsareal til 

arealkrevende virksomheter.   

 

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen gir svar på: 

 Hvor mye næringsareal er det avsatt i kommuneplanene i Trondheimsregionen  

 Når kan de forskjellige næringsarealene være byggeklar 

 Lokaliseringskriterier og arealbehov til de ulike bransjene 

 Er det lagt til rette nok næringsareal til både utvikling av eksisterende og etablering 

av nye bedrifter i Trondheimsregionen?  

 Er det behov for mer næringsareal?  

Hvis det er behov for mer næringsareal: 

o Til hvilke bransjer?  

o Hvor i Trondheimsregionen? 

 Hvilke virkemidler har kommunene til å bidra til utvikling av næringsarealene? 
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Arealkrevende virksomheter 

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har fokus på de arealkrevende 
virksomhetene. Trondheim kommune og næringsorganisasjonene ble enig om å skille 
mellom lokalservice, lager/logistikk og industri, og at disse tre bransjer inngår i begrepet 
arealkrevende virksomheter. Inndelingen er begrunnet i lokaliseringskriterier og forventet 
utvikling i årene framover.  
 

 Lokalservice som omfattes av bygg- og anleggsbedrifter, bilverksted og 
agentur/engros 

 Lager/logistikk som omfattes av samlastere, vareleverandører, post- og 
pakkedistribusjon 

 Industri som er produksjonsbedrifter, både store og små 
 
 

       
Lokalservice Lager/logistikk Industri 

Prosess 

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har blitt utarbeidet av 

Trondheimsregionen. Det har vært tett dialog med Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen (NiT), Landsorganisasjonen i Norge (LO i Trondheim), 

Entrepenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA Trøndelag), Håndverkerforeningen i Trondheim 

og Trondheim Havn i utredningsarbeidet. 

 

Kommuneplanleggere og næringsrådgiverne i kommunene i Trondheimsregionen har bidratt 

aktivt i arbeidet. 

 

Utredningene er basert på: 

 Data om næringsutvikling i Trondheim og Trondheimsregionen fra Virksomhets- og 

Foretaksregisteret og Aa-registeret 2015 fra SSB 

 Befolkningsprognoser for Trondheimsregionen utarbeidet av Trondheimsregionen 

2016 

 Lokalkunnskap fra kommuneadministrasjonene og næringsorganisasjonene 

 

Det er levert to konsulentutredninger: 

 Potensiale for fortetting på næringsarealer i Trondheim (HUS arkitekter) 

 Muligheter for blanding av arealkrevende virksomheter i byomformingsområder i 

Trondheim (Rambøll) 
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Prosess fram til vedtak 

Trondheimsregionen-regionrådet vedtok i møtet 16. februar 2018 å sende høringsutkast til 

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen ut på ekstern høring og offentlig 

ettersyn. Frist for uttalelser 4. april 2018.  

 

I Felles formannskapsmøte 23. mars ble rådmannen bedt å ta en runde til med NiT for å se 

om man kan bli mer enige om konklusjonene. Tilleggsrunden har resultert i en justering av 

konklusjonen (se vedlegg: Justeringer etter ekstern høringsperiode 16. februar – 4. april 

2018). 

 

9. juli 2018 ble revidert høringsutkast sendt på høring til kommunene i Trondheimsregionen.  

Frist for uttalelser fra kommunene i Trondheimsregionen er satt på 11. september 2018.  

 

Det tas sikte på vedtak av Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen i 

Trondheimsregionen-regionrådet 28. september 2018. 
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Relaterte vedtatte planer i Trondheimsregionen og Trondheim 
En felles næringspolitikk samt å sikre tilstrekkelig regionalt næringsareal er et viktig grunnlag 
for samarbeidet i Trondheimsregionen. Felles næringspolitikk er forankret i Strategisk 
næringsplan for Trondheimsregionen (SNP), mens sikring av tilstrekkelig regionalt 
næringsareal er forankret i Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP). 
 

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen (SNP)  

 
Trondheimsregionen har siden 2010 hatt en felles 
Strategisk næringsplan (SNP). Formålet med 
planen er at den skal danne grunnlag for 
satsinger og samarbeidsprosjekter i 
Trondheimsregionen. Den skal også løse 
næringspolitiske utfordringer på 
tvers av kommunegrenser, etablere en regionalt 
forankret næringspolitisk plattform og gi tydelige 
signaler om retningsvalg for regionen. 
 
Det overordnede målet for næringsutvikling i 
Trondheimsregionen er at "Trondheimsregionens 
andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal 
tilsvare vår andel av befolkningen i 2020". 
 
 

 
I tillegg er det prioritert fem målområder med tilhørende strategier: 

1. Kobling FoU og næringsliv 
2. Næringsfremmende kommuner 
3. Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utikle 

eksisterende og starte nye bedrifter 
4. Kommersialisering av teknologi 
5. Attraktiv region 
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Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP)  

 
Interkommunal arealplan (IKAP) er en langsiktig plan 
med en sammenhengende arealstrategi for 
Trondheimsregionen.  Gjennom IKAP er det vedtatt 
felles mål og strategier for samordnet areal- og 
transportutvikling i Trondheimsregionen. 
Retningslinjene er forpliktende for kommunene til å 
følge opp i alt arbeid med areal- og transportplanlegging 
i kommunene.  
 
Det overordende målet for samarbeidet i 
Trondheimsregionen er å styrke Trondheimsregionens 
utvikling i en nasjonal og internasjonal 
konkurransesituasjon og ivareta en positiv utvikling av 
deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge. Trondheimsregionen skal bidra til at Trøndelag 
skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, 
balansert og bærekraftig utbyggings- og 
bosettingsmønster. 

 
Delmål for samordnet areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen: 

 Trondheimsregionen skal ha en klimavennlig areal- og transportutvikling.  

 Jordbruksarealet skal opprettholdes for å sikre dagens og framtidas matproduksjon.  

 Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo i.  

 Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å etablere og drive 
næringsvirksomhet i.  

 
Strategi i IKAP som omhandler næringsarealutvikling: 

 I Trondheimsregionen skal det sikres tilgjengelig næringsareal til arealkrevende 
bedrifter.  

 Rett virksomhet på rett plass: ABC-lokaliseringsprinsippet legges til grunn i 
tilrettelegging av næringsareal til forskjellige næringsbransjer.  

 I Trondheimsregionen skal det være et godt og variert tilbud av attraktive 
næringsarealer for forskjellige typer næringsvirksomhet (bransjer). 

 
Retningslinjer knyttet til næringsarealutvikling (IKAP) 
Variert tilbud og attraktive næringsarealer  

 Kommunene skal sikre tilgang til attraktive næringsareal ut fra egne fortrinn og 
behov.  

 Korridorenes langsiktige potensial i forhold til arealtilgang og næringsklynger skal 
vektlegges.  

 
Areal til arealkrevende bedrifter  

 Nye Sveberg, Torgård, Tulluan og Stormyra og Øysand sør for E39 (med forbehold om 
medholdt fra departementet etter avklaring av innsigelse til KPA) skal prioriteres som 
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regionalt næringsområde for arealkrevende næringsvirksomhet i 
Trondheimsregionen.  

 Grønøra sin regionale betydning for videreutvikling av Orkdal som industrikommune 
med havn skal vektlegges.  

 
Rett virksomhet på rett plass  

 Kommunene skal legge til rette for lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensiv 
virksomhet i kommunesentra for å redusere behov for reiser, øke bruk av 
kollektivtransport i regionen, og for å oppnå tettere samhandling og dynamiske og 
aktive sentrumsmiljøer.  

 
Effektiv arealbruk  

 Kommunene skal legge opp til en effektiv arealbruk på både eksisterende og nye 
næringsområder, for å dempe behov for nye næringsareal i regionen, og dermed 
omdisponering av blant annet jordbruksareal.  

 Mer effektiv arealutnyttelse på eksisterende næringsarealer skal prioriteres.  
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Kommuneplanens arealdel 2012-2024 for Trondheim 

 
 
Strategien om å lokalisere "rett virksomhet på rett 
sted" (ABC-prinsippet) legges til grunn, i samsvar med 
IKAP.  Dette tilsier at områder uten god 
kollektivdekning, som har god tilgjengelighet for bil og 
tungtrafikk (områder som ligger nært E6 eller riksveg 
og har kryssløsning med høy standard), forbeholdes 
industri- og lagerfunksjoner med mye tungtrafikk. I 
mange tilfeller bør lager- og industrivirksomhet også 
være adskilt fra boligbebyggelse av estetiske og 
sikkerhetsmessige hensyn, samt hensyn til driften av 
virksomhetene. Nærhet til stamvegnettet er ikke 
nødvendig for alle typer næringsvirksomhet, men det 
bør ikke legges opp til nye områder med dårlig 
vegtilknytning. 
 
 
 

I Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (KPA) la Trondheim kommune inn 1 050 dekar nye 
næringsarealer på Tiller og knapt 100 dekar i østlige bydeler. I tillegg videreføres ca. 500 
dekar ubebygde næringsområder fra kommuneplanens arealdel 2007-2018. Det gir til 
sammen om lag 1 650 dekar.  
 

 
 
I tillegg til arealene avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2012-2024 
finnes det både store og mellomstore næringsområder med utrangert bebyggelse som kan 
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omformes til ny næringsvirksomhet. Næringsbebyggelse kan også oppføres i den øvrige 
bystrukturen, eksempelvis Tempe (690 dekar) og Nyhavna (360 dekar) 
 
I kommuneplanens arealdel (KPA) er mindre ervervsområder beliggende i boligområder uten 
god tilknytning til hovedvegnett eller sammenheng med de større næringsområdene 
omdisponert til 
boligbebyggelse.  Arealformålet ”boligbebyggelse” (gult i KPA) favner vidt og inkludere både 
eksisterende og ny næringsvirksomhet, så sant det ikke kommer i konflikt med omgivelsene. 
Endring fra erverv til boligformål gjør arealutviklingen i disse områdene mer fleksibel og skal 
ikke være til hinder for videre drift for virksomhetene. Dette gjelder følgende områder: 
Forsøkslia, områder omkring Moholt senter, området øst for Byåsen videregående skole, 
området mellom Heimdalsveien og jernbanelinja sør for Heimdal sentrum, området langs 
Kongsveien på Flatåsen og området for Ladejarlen videregående skole. 
 

 
 
Arealformålet næringsbebyggelse er forbeholdt næring, og boliger tillates ikke. Handel og 
service tillates heller ikke. Næringsvirksomhet kan imidlertid utvikles i arealformålene 
boligbebyggelse og sentrumsformål der det lar seg forene med omgivelsene. 
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Tunga er et eget bestemmelsesområde i Kommuneplanens arealdel 2012-2024 med 
bestemmelser i bystyrets vedtak i sak 132/12, vedtatt 30.08.2012, om endring av 
kommuneplanens areadel. 
 

 
 
 

 
Bestemmelser for bestemmelsesområde Tunga i bystyrets vedtak i sak 132/12, 30.08.2012 
 
 
  



 

22 
 

For Tiller er det utarbeidet en egen kommunedelplan med mer detaljerte føringer og 
bestemmelser for utvikling av området. 
 

 
Plankart kommunedelplan for Tiller 2014-2026 
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Om utvikling i Trondheimsregionen 

Befolkningsutvikling 

Befolkningsprognoser viser at Trondheimsregionen om noen få år vil ha 300 000 innbyggere. 
Trondheim kommune er den desidert største kommune i regionen med snart 200 000 
innbyggere og om lag 3 000 flere innbyggere årlig. Stjørdal, Malvik, Melhus og Orkdal er 
etter Trondheim størst i antall innbyggere og har en befolkningsvekst på 200-300 innbyggere 
hvert år. Skaun har ikke fullt så mange innbyggere, men det er forutsatt at kommunen skal 
vokse sterkt de nærmeste årene. Etter åpningen av ny E39 har Skaun hatt en stor vekst og 
har kommet på samme vekstnivå som Malvik og Melhus. Klæbu, Rissa, Leksvik og Midtre 
Gauldal har færrest innbyggere i Trondheimsregionen og har lite befolkningsvekst eller 
nedgang i antall innbyggere, dette varierer fra år til år. 
 

 
Befolkningsutvikling i Trondheimsregionen. Kilde: SSB 
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Arbeidsplasser og fordeling etter bransje 

 

 
Arbeidsplassfordeling etter bransjer i kommunene i Trondheimsregionen.  
Kilde: Virksomhets- og Foretaksregisteret og Aa-registeret 2015, SSB 
 
Trondheim, som regionhovedstad, har langt flere arbeidsplasser enn de øvrige kommunene. 
I 2015 hadde Trondheim om lag 113.000 arbeidsplasser, noe som tilsvarer mer enn 75 % av 
alle arbeidsplasser i Trondheimsregionen. Nest størst er Stjørdal med nesten 11.000 
arbeidsplasser. I 2015 hadde Orkdal litt under 6.000 arbeidsplasser, Melhus 4.800, Malvik og 
Midtre Gauldal rundt 3.000 og Rissa 2.600, Klæbu og Leksvik litt over 1.000 arbeidsplasser. 
 
Kun en liten del av arbeidsplassene er i primærnæringen, og den er høyest i Stjørdal, Rissa, 
Leksvik og midtre Gauldal med 8-10 % av arbeidsplasser i kommunene. I Malvik og 
Trondheim er kun 1 % av alle arbeidsplasser innenfor primærnæringen. 
 
En stor andel av arbeidsplassene i Trondheimsregionen er innenfor offentlig sektor, dvs. 
skoler/barnehager, offentlig administrasjon eller helse- og omsorg. Det varierer mellom 30 % 
i Midtre Gauldal og 56 % i Klæbu. En stor del av arbeidsplassene i kommunene er i helse- og 
omsorgtjenester, med Klæbu og Skaun på topp (38 % og 35 %). Stjørdal og Midtre Gauldal 
har lavest andel arbeidsplasser innenfor helse- og omsorgtjenester (17 % og 18 %). 
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Kontorbransjen er langt størst i Trondheim med 23 % av alle arbeidsplasser innenfor 
kommunen. I Malvik og Stjørdal ligger andelen på 14 % og 12 %. I de øvrige kommunene er 
andel av kontorarbeidsplasser under 10 %.  
 
Andel arbeidsplasser i lokalservicebedrifter varierer fra 10 – 16 % og er forholdsvis lavt i 
Leksvik som kun har 6 % av arbeidsplassenen innenfor lokalservicevirksomheter.  
 
Logistikknæringen har størst andel av arbeidsplasser i Stjørdal med 11 %. Trondheim, Malvik 
og Skaun har en andel ansatte i logistikkbransjen under 5 %. 
 
Andel arbeidsplasser innenfor industri er stor i Leksvik (25 %) og Midtre Gauldal (20 %), men 
også Orkdal (17 %) og Rissa (13 %) har en god del av arbeidsplassene innenfor industri. 
Skaun har lavest andel industriarbeidsplasser med kun 4 %.  

 

Pendling 

Trondheimsregionen, som er et felles bo- og arbeidsmarked, har en god del pendling mellom 
kommunene. De som bor i en kommune jobber ikke nødvendigvis i samme kommune.  
 
Trondheim er den kommunen med klart størst innpendling. Hovedgrunn er at mer enn 75 % 
av arbeidsplassene er lokalisert i Trondheim. Den største innpendlingen til Trondheim er fra 
Malvik, Melhus, Stjørdal, Klæbu og Skaun kommune. I tillegg pendler det om lag 1 000 
personer fra Orkdal. Til sammen er det litt over 16 000 innpendlere til Trondheim fra de 
øvrige kommunene i Trondheimsregionen. 
 
Det skjer også utpendling fra Trondheim, men ikke i like stor grad som innpendlingen. I 
overkant av 1200 personer pendler fra Trondheim til Stjørdal, omtrent 1000 til Melhus og 
drøyt 800 pendler fra Trondheim til Malvik.  
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Pendling fra kommunene i Trondheimsregionen til Trondheim 2016. Kilde: SSB 
 

 
Pendling fra Trondheim til kommunene i Trondheimsregionen 2016. Kilde: SSB 
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Utvikling arealkrevende bransjer i Trondheimsregionen 

At det er tilstrekkelig areal til kontornæringen er alle enige om. Men spørsmålet er om det er 
tilstrekkelig areal til arealkrevende virksomheter. 
 
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har fokus på de arealkrevende 
bransjene. Trondheim kommune og næringsorganisasjonene ble enig om å skille mellom 
lokalservice, lager/logistikk og industri og at disse tre bransjer inngår i begrepet 
arealkrevende virksomheter, vitende at det er store forskjeller innenfor bransjene i hvor mye 
areal virksomheter har behov for. Noen passer godt i kombibygg, andre har behov for store 
utearealer for manøvrering, oppstilling av utstyr eller lagring av materialer. Et fellestrekk er 
at virksomhetene innenfor disse tre bransjer gjerne er etablert på næringsarealer med god 
tilknytning til hovedvegnettet. Etter prinsippet Rett virksomhet på rett plass er det B og C 
områder som er best egnet. 
 

 Lokalservice som omfattes av bygg- og anleggsbedrifter, bilverksted og 
agentur/engros 

 Lager/logistikk som omfattes av samlastere, vareleverandører, post- og 
pakkedistribusjon 

 Industri som er produksjonsbedrifter, både store og små 
 
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har til hensikt å sikre tilstrekkelig 
egnet areal til arealkrevende virksomheter. Det er derfor viktig å innhente kunnskap om 
hvordan utviklingen av disse virksomhetene har vært de siste årene i Trondheimsregionen 
og forventet utvikling.  
 
 
Industri 
Industribransjen er ikke en vekstnæring i Norge, heller ikke i Trondheimsregionen. I tillegg er 
det en tydelig sentralisering på gang. Det blir færre etableringer. Likevel har det vært en 
vekst i antall ansatte i industrivirksomhetene som er igjen i Trondheimsregionen.  
 

 
Eksempler industrivirksomheter 
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Produksjonsvirksomheter som Tine, Nortura og Norsk kylling er de største virksomhetene i 
industribransjen i Trondheimsregionen. Etterspørselen etter produktene ansees som stabil. 
Både råvarene og kundene er i Norge og Midt Norge. Sentral lokalisering i 
Trondheimsregionen med god tilknytning til E6/E39 er viktig for disse virksomhetene. Det 
forventes ikke at produksjonsvirksomhetene skal flyttes til andre deler av Norge, til utlandet, 
eller legges ned. For å beholde disse virksomhetene i regionen, sett i et langsiktig perspektiv, 
er det viktig at det sikres nok areal til en eventuell utvidelse av produksjonsvirksomhetene.  
 
En tydelig trend innenfor industribransjen er at produksjonen flyttes til Asia og Øst-Europa. 
Etablerte industrivirksomheter som bearbeider lokale råvarer som korn, melk, kjøtt og fisk vil 
fremdeles være etablert i Norge.  
  

 
Lokalisering industri etter antall ansatte.  
Kilde: Virksomhets- og Foretaksregisteret og Aa-registeret 2015, SSB 
 
 
 
Lager/logistikk 
Også i logistikknæringen i Trondheimsregionen ser vi en sentraliseringstrend. I motsetning til 
industribransjen, er det imidlertid vekst både i antall etableringer og i antall ansatte. Antall 
ansatte i logistikkbransjen i Trondheimsregionen har økt med nesten 3 000 i perioden 2009-
2015. I løpet av samme periode har antall etableringer økt med 46.  
 
De største logistikkbedriftene har blant annet flyttet fra Brattøra til Torgård, i påvente av 
etablering av godsterminal for jernbane i samme området. På næringsarealene sør i 
Trondheim var det allerede etablert flere logistikkbedrifter, både på Heggstadmoen og 
Torgård. Tyngdepunktet for logistikknæringen er dermed flyttet til sørsiden av Trondheim.  
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Logistikkvirksomheter på Torgård/Heggstadmoen 
 
Logistikk er som industri en næring som funger i et internasjonalt marked. Konkurranse 
mellom lokale, nasjonale og internasjonale bedrifter er stor. Trondheimsregionen har i liten 
grad eksportprodukter. Vi er en importregion. Logistikknæringen leverer varer til oss, både 
til innbyggere, skoler/barnehager, helse- omsorg og bedrifter. 
 

 
Lokalisering logistikk etter antall ansatte.  
Kilde: Virksomhets- og Foretaksregisteret og Aa-registeret 2015, SSB 
 
 
Lokalservice 
Både bygg- og anleggsbedrifter, bilverksteder og agentur/engrosvirksomheter inngår i 
definisjon lokalservice. Disse typer virksomhetene er svært forskjellige, men har som 
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fellestrekk at de opererer i hovedsak regionalt og er i liten grad utsatt for konkurranse fra 
nasjonale eller internasjonale virksomheter.  
 

 
Eksempler lokalservicevirksomheter  
 
Lokalservicevirksomheter har færre ansatte enn i industri og lager/logistikkbransjen. Det er 
54 lokalservicevirksomheter med 50 eller flere ansatte, 416 virksomheter med 10-50 ansatte 
og 1437 etableringer med 10 eller færre ansatte.  
En god del lokalservicevirksomheter er etablert i kombibygg. 
 

 
Lokalisering lokalservice etter antall ansatte.  
Kilde: Virksomhets- og Foretaksregisteret og Aa-registeret 2015, SSB 
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Lokaliseringskriterier til de ulike bransjene 

Det finnes rekke kriterier knyttet til lokalisering av ulike bransjer. Tomtepris, eie/leie 
kostnader, transportkostnader og tilgang til ansatte er de viktigste kriteriene for valg av 
lokalisering av en bedrift. 
 
Alle virksomheter innenfor arealkrevende bransjer har behov for god tilknytning til 
hovedvegnettet. For lokalservicevirksomheter, som har en mer lokal funksjon og mindre 
biler, er god tilgang til hovedvegnett innenfor og mellom kommunene i regionen viktig. 
Lager/logistikk og industri har et større omland og har behov for god tilknytning til E6 eller 
E39. 
 
For så godt som alle virksomheter gjelder at etablering i et næringsområde er den mest 
optimale lokaliseringen. Blanding av bolig/institusjoner og arealkrevende 
næringsvirksomheter er krevende, da det blant annet kan oppstå konflikt mellom 
næringstransport og myke trafikkanter.  
 
For arealkrevende bedrifter er det viktig å ha langsiktig forutsigbarhet og trygghet for 
lokaliseringen. Forutsigbare rammebetingelser og utviklingsmuligheter er mer viktig enn 
estetisk kvaliteter eller områdets image. Avsatt næringsareal i kommuneplanens arealdel 
skaper forutsigbarhet. I tillegg kan etablering av klynger styrke og skape forutsigbarhet for 
virksomheter. 
 
Lokalservice 
Lokalservicevirksomheter kan i mange tilfeller etableres i kombibygg, noe som kan være med 
på å redusere utgiftene til eiendommen. En del virksomheter i bygg- og anleggsbransjen har 
behov for areal til oppstilling av utstyr eller lager. Disse har behov for litt større tomter, som 
kan variere fra 2 til 10 dekar. 
 
Lager/logistikk 
I tillegg til god tilknytning til hovedvegnettet har lager- og logistikkvirksomheter behov for 
areal til manøvrering, noe som krever større tomteareal. Logistikkvirksomhetene på Torgård 
har omtrent 20-30 dekar tomteareal hver. 
 
Industri  
Industribransjen er svært sammensatt. De siste årene har små virksomheter som passer godt 
inn i kontorlokaler hatt vekst. Disse lokaliserer seg gjerne i sentrale byområder og i klynger. 
Etterspørsel etter store industritomter har vært minimal. Det er i hovedsak eksisterende 
virksomheter som har vært ute etter nye tomter. Disse typer virksomheter ser på egnete 
tomter i hele regionen. 
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Klima og miljø  
Ut fra klima- og miljøperspektivet bør det legges til rette for korte transportavstander både 
for næringstransport og for de ansatte, og mulighet for ansatte til å komme seg på jobb med 
kollektiv, sykkel eller til fots. 
 
I Trondheimsregionen legges Rett virksomhet på rett sted (ABC-prinsippet) til grunn som 
lokaliseringsprinsipp for virksomheter. Det vil si at arealkrevende virksomheter med en god 
del ansatte bør lokaliseres i eller i tilknytning til tettstedsareal med god tilknytning til 
hovedvegnettet. Dette gjelder ikke støy- og støvproduserende virksomheter og virksomheter 
med store sikkerhetssoner rundt som bør etableres på litt avstand fra tettstedsareal. 
For å sikre korte transportavstander for næringstransport bør virksomhetene være lokalisert 
nær sitt hovedmarkedsområde. Siden Trondheim er desidert størst i antall innbyggere og 
antall virksomheter er det viktig å sikre tilstrekkelig næringsareal i og nær Trondheim, særlig 
for lokalservicevirksomheter og lager-/logistikkvirksomheter. 
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Næringsareal i Trondheimsregionen  
For at regionen skal ha tilstrekkelig næringsareal for det framtidige behovet, er det viktig å 
ligge i forkant av utviklingen. Det er også viktig å opptre koordinert og ha en regional 
tilnærming, slik at summen av næringsareal i regionen er tilstrekkelig og tilpasset de 
forskjellige virksomhetenes behov. Regionen trenger både store næringsarealer for de mer 
arealkrevende virksomheter og mindre arealer for lokalservicevirksomheter. 
 
Byregioner skiller mellom regionale næringsarealer og lokale næringsarealer, som begge er 
viktig for regionen. Noen næringsarealer har derimot en sterkere regional rolle enn andre.  
 
Regionale næringsarealer er områder med stor betydning for bedrifter som har et større 
omland og trenger god tilknytning til det regionale hovedvegnettet. Områdene må være 
minimum 100 dekar og gjerne ha utvidelsesmuligheter, slik at det skapes forutsigbarhet for 
næringslivet i et langsiktig perspektiv. I tillegg må områdene ha god tilknytning til det 
regionale hovedvegnettet.  
 
Lokale næringsarealer er mindre arealer med mer sentral beliggenhet i kommunene og 
større arealer med perifer beliggenhet. Disse områdene er attraktive for 
lokalservicevirksomheter som i hovedsak betjener det lokale markedet, små 
industrivirksomheter og større arealkrevende virksomheter som ikke har et stort 
transportarbeid.  
 
Torgård, Tulluan, Nye Sveberg og Stormyra er i IKAP utpekt som prioriterte områder til 
arealkrevende næring. Områdene har sentral beliggenhet i regionen og ligger dermed til 
rette for korte transportavstander. Ved å satse på enkelte store attraktive områder kan 
investering i infrastruktur begrenses. Tulluan, Sveberg og Stormyra har utvidelsesmuligheter 
utover det som er avsatt i kommuneplanene, noe som skaper forutsigbarhet for næringslivet 
i et langsiktig perspektiv.  
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 Næringsareal avsatt i kommuneplanene i Trondheimsregionen  
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Torgård:  
Arealene langs fv 704 er nylig tatt i bruk. Flere logistikkvirksomheter har flyttet fra sentrale 
byområder hitt. Det foreligger et initiativ til oppstart av regulering av Torgård Søndre del av 
gnr/bnr 310/1 og 310/2. Oppstart av planarbeidet er satt på vent i påventing av avklaringer 
fra Bane NOR om behov for areal til infrastruktur knyttet til framtidig godsterminal på 
Torgård. 
 
Grunnforholdet på Torgård er en utfordring. Det er usikkert hvor stor del av de 855 dekar 
som er avsatt i kommuneplanens arealdel kan tas i bruk som næringsareal. Utredning av 
behov og muligheter for stabiliseringstiltak må settes i gang så fort som mulig, for å få 
avklart hvilken del av området kan tas i bruk som næringsareal.  
  
I tillegg til Torgård er Heggstadmoen et viktig næringsareal for arealkrevende virksomheter. I 
forslag til reguleringsplan for Heggstad er det avsatt 115 dekar til næringsbebyggelse. 
Frigivelse av arealene er avhengig av løsning for å kunne imøtekomme økonomisk 
omfattende varslede innsigelser fra både Bane NOR og Statens vegvesen. 
 

 
Torgård og Heggstadmoen i Trondheim 
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Tulluan:  
Utvikling av næringsareal på Tulluan er satt i gang. Cirka 400 dekar er regulert og nødvendig 
teknisk infrastruktur er på plass. 1 ny tomt er fradelt, og det arbeides med søknad om 
byggetillatelse på denne tomta for øyeblikket. 
 
Omlegging av Fv 704 til Tulluan slik at den føres utenom Tanem, vil øke attraktivitet av 
næringsarealet betraktelig. Omleggingen er en forutsetning for etablering av virksomheter 
med en stor andel transport og/eller tung transport.  
 

 
Næringsareal Tulluan i Klæbu 
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Nye Sveberg:  
Nye Sveberg ligger i tilslutning til Sveberg Handels- og næringspark som er under utbygging.  
Arealet avsatt i KPA er på 390 dekar og har utvidelsesmuligheter vestover. Alternativer for 
utvidelse av næringsareal på Sveberg vurderes i rullering av kommuneplanens arealdel. 
Regulering av Nye Sveberg bør settes i gang i god tid før Sveberg Handels- og næringspark er 
ferdig bygd ut.  
 

 
Næringsarealer på Sveberg i Malvik 
  
Stormyra:  
Stormyra er et areal på 200 dekar, med sentral beliggenhet i regionen og nærhet til Værnes. 
Området ligger imidlertid litt perifer i forhold til E6.  
 
Hovedadkomstvegen (fv 705) til Stormyra bør oppgraderes med gang-/sykkelveg for å sikre 
trygge gang- og sykkelrute til lokalsenteret på Lånke og videre til Hell og Stjørdal for de som 
bor i området.  
 
Etablering av en direkte tilknytning til E6 ved Hommelvik vil øke attraktiviteten av området 
betraktelig for alle typer virksomheter. Det er store investerings- og driftskostnader knyttet 
til en slik veganlegg og derfor svært usikker. 
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Stormyra næringsareal i Stjørdal 
 
Potensielle regionale næringsarealer: 
Skaun kommunene har i sin kommuneplanens arealdel 2014-2040 lagt inn et stort 
næringsareal, Høgsetåsen, rett vest for Børsa. Området er litt under 2 000 dekar. Dersom det 
etableres en god tilknytning til E39, kan området bli et attraktivt regionalt næringsareal i vest 
korridoren. Dette krever imidlertid store investeringer før området kan tas i bruk. 
 
Midtre Gauldal har nylig vedtatt reguleringsplan for et stort næringsareal rett sør for Støren, 
Støren Næringsområde. Midtre Gauldal kommune står for utvikling av næringsarealet. 
 
 
Godsterminaler 
Gjennom konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen er det 
anbefalt en løsning med Orkanger som havn for godstransport via sjø og en 
jernbaneterminal for gods på Torgård.  
 
Når det gjelder godstransport via sjø skal flere områder i Trondheimsfjorden fungere som 
terminalområde, med hver sine spesifikke kvaliteter og begrensninger. Det skal fortsatt være 
en del omlastning av gods på Brattøra, Nyhavna og Ila i Trondheim. Grønøra i Orkanger skal 
styrkes som kontainerhavn. Omlastning av bulkgods og kontainerhåndtering skal skje på 
Fibortangen i Levanger. Havnområdet i Verdal skal videreutvikles som industrihavn med 
omlastning av bulkgods. 
 
Jernbaneterminal for gods skal på sikt flyttes fra Brattøra til Torgård. I 2016 ble terminalen 
på Heggstad utvidet for på kort sikt å legge til rette for økt kapasitet for godstransport på 
jernbane. Brattøra vil være i full aktivitet som jernbaneterminal for gods inntil en terminal på 
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Torgård er på plass. Så lenge godsterminalen på Torgård ikke er i drift kan det sentrale 
byområdet på Brattøra ikke utvikles til urbane byområder. Transportbedriftene er i 
påventing av godsterminalen på Torgård allerede flyttet ditt, noe som har ført til økt 
tungtransport i byen mellom Brattøra og Torgård. Det er vesentlig at regionen fortsetter å 
utøve press på Stortinget til å sette av tilstrekkelig midler i Nasjonal Transportplan til 
realisering av en godsterminal på Torgård inklusiv økt kapasitet i Sandmoenkrysset og 
vegforbindelser til transportbedriftene. 
 

 
Utredning om logistikknutepunkt Trondheimsregionen, Jernbaneverket 2015 
 
Korridorer 
Hvor i regionen de store regionale næringsarealene er lokalisert har betydning for hvilke 
type virksomheter som er interessert i å etablere seg. I Trondheimsregionen er det fire 
regionale korridorer: sør, vest, øst, nord. De ulike korridorene har unike egenskaper og 
dermed er attraktivitet for forskjellige typer virksomheter. 
 
Sør korridor: Midtre Gauldal, Melhus, Klæbu, Trondheim sør  
Denne korridoren har en viktig funksjon som hovedåren mellom Oslo og Trondheim. 
Transportnæringen foretrekker å være etablert i denne korridoren. Etter at det ble vedtatt 
at godsterminal for jernbane skal flyttes til Torgård, har de fleste store bedriftene innenfor 
transportbransjen etablert seg på sørsiden av Trondheim. Næringsarealer med kort avstand 
til Trondheim er mer attraktive enn arealer med stor avstand til Trondheim.   
 
Vest korridor: Orkdal, Skaun, Melhus (Øysand), Trondheim sør 
Denne korridoren er forbindelsen med Hitra/Frøya og Møre og Romsdal. Også her er 
transportfunksjonen en vesentlig kvalitet. I tillegg til transport av matvarer fra Hitra/Frøya og 
Møre og Romsdal er det industrivirksomheter i Orkanger som drar nytte av beliggenhet ved 
sjøen og tar bruk av det regionale hovedvegnettet. 
 
Øst korridor: Trondheim øst, Malvik, Værnes, Stjørdal 
Øst korridoren er vekstaksen i Trondheimsregionen. Den største befolkningsveksten skjer 
langs denne korridoren. I tillegg ligger Værnes flyplass i korridoren. Både E6 og jernbanen er 
viktige regionale forbindelser. Denne korridoren er attraktiv for alle typer virksomheter.  
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Nord korridor/Fosen: Leksvik, Rissa, og de øvrige kommunene på Fosen som ligger utenfor 
Trondheimsregionen 
Denne korridoren ligger på andre siden av Trondheimsfjorden. Dette gjør at tilgjengeligheten 
til hovedmarkedet, Trondheim, er dårligere enn for de øvrige korridorene. Næringsarealene 
på Fosen har i hovedsak en lokal funksjon, men noen har en unik egenskap som tiltrekker 
seg en type virksomhet, for eksempel verftet på Rissa. Fosen er ikke en region med stor 
befolkningsvekst og er i stor grad avhengig av nærheten til Trondheim. Det krever mer 
innsats å tiltrekke næringsvirksomheter til denne korridoren. 
 

 
Fire korridorer i Trondheimsregionen 
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Fortettingsmuligheter næringsarealer i Trondheim 

Næringsarealene i Trondheimsregionen er preget av en relativ lav arealutnyttelse, også sett i 
lys av typer virksomhetene som er etablert i områdene. Delvis som følge av restarealer langs 
vegnettet, tomtestruktur, reservering av areal til mulig framtidig utvidelse av en virksomhet, 
eller på grunn av en relativ stor andel arealer til parkering på bakkeplan.  
 
Trondheim kommune har engasjert HUS arkitekter, som i samarbeid med Plan arkitekter og 
IN’BY, har vurdert fortettings- og arealeffektiviseringspotensial i næringsområdene Tunga, 
Fossegrenda, Heggstadmoen og Torgård. Anbefalingene er innspill til Strategi for 
næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. Hele rapporten ligger i vedlegg: Trondheim 
kommune fortetting av næringsarealer.  
 

         
Rapport HUS arkitekter: Fortetting av næringsarealer. (Hele rapporten ligger i vedlegg) 
 
Over tid ligger det muligheter i transformasjon av eldre anlegg i næringsområdene, først og 
fremst på Tunga og i Fossegrenda. Det påpekes imidlertid at analysen har påvist svært få 
anlegg som står tomme eller er klart underutnyttede. 
På Heggstadmoen og Torgård er det i tillegg til transformasjonspotensial potensiell 
tilgjengelig nytt utbyggingsareal avsatt i kommuneplanens arealdel. 
 
De fire områdene har ulike karaktertrekk, og det kan antydes en varierende strategi for en 
målrettet, videre næringsutvikling i disse viktige delområdene i Trondheim. HUS arkitekter 
gir noen anbefalinger for bruk av kommunenes virkemidler for transformasjon og 
arealeffektivisering for hvert næringsareal:  

 For Tunga bør det utarbeides en områdeplan som forenkler transformasjon av 
områder med utdatert bebyggelse. Tunga kan ligge til rette for et samarbeid mellom 
Trondheim kommune og næringsutviklingsaktører.  
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 Også Fossegrenda trenger en ny områdeplan som legger til rette for 
tomtearrondering og bedre atkomstveg.  

 På Heggstadmoen er det behov for en samlet oppdatering av områdeplanene på 
grunn av gamle reguleringsvedtak. 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. Nærmere analyse av grunnforholdene må også 
inngå i en samlet planaktivitet. 

 Torgård er området som utvikles mest målstyrt i forhold til lokalisering av byens 
største logistikkanlegg. Området er i ferd med å fylles opp med i hovedsak slike 
virksomheter. Disse virksomhetene vil vanligvis utarbeide egne, skreddersydde 
detaljreguleringer parallelt med utvikling av planer for nyanlegg. På Torgård er det 
ikke behov for en helhetlig, samlet kommunal områderegulering som 
styringsredskap. 
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Byomformingsområder i Trondheim  

Trondheim kommune har i kommuneplanens arealdel 2012-2024 omdisponert noen store 
sentralt beliggende næringsområder til sentrumsformål. Disse områdene er i dag er preget 
av arealkrevende næringsvirksomheter, men skal transformeres til byområder. 
Kommuneplanens arealdel sier samtidig at næringsvirksomhet kan utvikles i 
sentrumsområder der det la seg forene med omgivelsene. 
 
Spørsmålet er hvilke type virksomheter la seg forene med omgivelsene, og under hvilke 
forutsetninger. Trondheim kommune har engasjert Rambøll for å utrede ønskelighet og 
muligheter for blanding av arealkrevende næringsvirksomheter med andre formål i 
byomformingsområdene, og komme med en anbefaling for Lade/Leangen, Nyhavna og 
Tempe/Sluppen. I tillegg er Rambøll bedt om å gi anbefalinger om mulighet for innpassing av 
handle i plasskrevende varer på Lade/Leangen. Anbefalingene er innspill til Strategi for 
næringsarealutvikling i Trondheimsregionen.  
 

 Rapport Rambøll: Arealkrevende næringer i tre av Trondheims byomformingsområder.  
(Hele rapporten ligger i vedlegg) 
 
Mål for blanding av næring med andre byfunksjoner: 

 Spare grunnareal på næringsarealer, dvs unngå utflytting 

 Berikende funksjonsblanding i et mer mangfoldig bymiljø 

 Spare den enkelte bedrift for kostnadskrevende flytteprosess (eller nedleggelse) 
 
Den enkelte bedrifts mulighet til innpassing i et tett bymiljø avhenger av bransje og av 
omfang/størrelse. For vurdering av muligheter for, og om det er ønskelig med, blanding av 
virksomheter i byområder har Rambøll i sin utredning brukt arealkrav målt i forhold til 
ansatte eller bygningsmasse som definisjon av arealkrevende virksomheter. 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 
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kreve lite areal, absolutt målt. Men et større miljø av arealkrevende virksomheter vil alltid 
være arealkrevende. 
 
Et avgjørende kjennetegn på ”arealkrevende virksomheter” er oftest et stort innslag av 
ubebygd areal på tomta (utelagring, parkering, manøvrering og kjøring) relativt til 
bygningsmassens bruksareal (BRA). 
 
Bedriftenes behov 
Arealkrevende næringer har en lang rekke behov knytta til drift og logistikk, og 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. Uansett størrelse vil bedrifter 
innen enkelte bransjer kunne ”føle” at de oppfattes som langsiktig uønsket. Mange små 
bedrifter - som små verksteder – er ikke opptatt av estetikk. Dette er en utfordring til 
byomformingens estetiske krav. 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 vil de bedriftene kommunen ikke ønsker vekk kunne påvirke premissene for sin 
situasjon. 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 finansieres av 
verdiøkningen av tomtegrunnen ved salg. Dette forutsetter at virksomheten eier tomten. 
 
Når kan integrasjon være vellykket 
Blanding av næringsvirksomheter i byområder kan skje i flerfunksjonelle bygninger – skilt på 
etasjer, på separate parseller, eller i egne avgrensede felt. 
For mindre og fleksible bedrifter vil det kunne være uproblematisk å flytte inn i 
flerfunksjonelle hus. For arealkrevende bedrifter vil klare utfordringer og konfliktpotensial 
derimot tilsi at dette ikke bør være den løsningen er ser etter først. 
Om bedrifter får ligge på bakkeplan i separate bygninger er utfordringer og kostnader langt 
lavere. 
 
I løpet av den lange transformasjonstiden vil enkelte bedrifter kunne tilpasse seg, mht 
estetikk og logistikk. Friksjon og miljøpåkjenning kan også føre til at en arealkrevende bedrift 
søker seg vekk, dersom 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. 
 
Arealkrevende virksomheter vil sjelden berike et nærmiljø. Særlig bedriftens krav til ubebygd 
tomteareal er avgjørende. Det kan likevel ha 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”. 
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Tempe/Sluppen 
Tempeveien har en eksisterende klar parsellstruktur, der (en del) eksisterende bedrifter kan 
beholdes, og/eller blandes med ny bebyggelse, med høy utnytting. Det kan være en 
permanent eller en ”på vei”-struktur.  
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 handelsområde, dels fordi flere utgjør en rasjonell klynge innen 
byggevarer.  
Arealkrevende bedrifter bør ikke tenkes inn i nye bygninger, men passer godt i randsonen og 
i østre del av området. 
 
Nyhavna 
De største arealkrevende virksomhetene er lite aktuelle for integrasjon. De mellomstore og 
små arealkrevende er mest aktuelle å samle i egne tomtestrukturer, unntaksvis beholde i 
dagens beliggenhet. Aktuelle soner er Ladehammerkaia og bygebeltet mellom elva og 
Transittgata.  
Strukturen langs Transittgata har høy fleksibilitet for framtidig bruk og er godt egnet for 
mange typer virksomheter. Ved en større boligutbygging på Nyhavna blir tunge aktører med 
stort transportbehov og støyende lossing mindre aktuelle som brukere av Transittkaia på 
grunn av miljøulempene. 
På Nyhavna kan arealkrevende bedrifter unntaksvis tenkes inn i nye bygninger, men primært 
vil dette gjelde små og ikke-arealkrevende. 
Et større innslag av bedrifter på Nyhavna vil varsle om en mer variert visuell standard, som 
utfordrer den ensidige vekt på estetisering og fritid som oftest har vært rådende. 
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Arealbehov og tilgjengelig areal 
 

Arealbehov til de ulike bransjene 

De ulike bransjene har forskjellig arealbehov. I tillegg er det innenfor bransjene store 
forskjeller mellom virksomheter. I grove trekk har lokalservicevirksomheter ikke behov for 
store tomter og kan i mange tilfeller etableres i kombibygg. Lagervirksomheter har behov for 
litt kjøreareal rundt bygningen. Trenden er mer og mer bruk av høy lager, slik at fotavtrykket 
av bygningen kan begrenses. Det samme gjelder for logistikkvirksomheter, som i tillegg har 
behov for manøvreringsarealer og oppstillingsareal ved lastesoner.  De nylig etablerte 
logistikkvirksomhetene på Torgård har en relativ effektiv arealutnyttelse på om lag 20 dekar. 
Industribransjen er svært sammensatt. Det kan variere fra virksomheter som produserer 
små varer og kan være etablert i en kontorbygg til store fabrikker. Mange av 
industrivirksomhetene i Trondheimsregionen er etablert på næringsarealer ved siden av 
lokalvirksomheter. Det er kun noen få store industrivirksomheter som har behov for større 
tomter og store utearealer. 
 
Som beskrevet i kapittel om utvikling i de forskjellige bransjene er det ikke en stor vekst i 
antall etableringer i Trondheimsregionen og er det relativ få virksomheter med mer enn 10 
ansatte. Det er en nedgang i industrivirksomheter. Størst arealbehov for arealkrevende 
virksomheter skyldes byomforming i Trondheim. Noen av virksomhetene kan muligens 
integreres i det framtidige urbane miljøet, særlig håndverkere og virksomheter som ikke har 
behov for store utearealer eller lagerareal.  Transformasjon av Nyhavna, Lade/Leangen og 
Tempe/Sluppen vil ta mange år. Erfaring viser at det fort tar 20 år før slike områder er ferdig 
transformert. Virksomheter innenfor de arealkrevende bransjer som er etablert i disse 
områdene i dag, kan eventuell forbli i området i ytterligere 10-15 år til som del av en trinnvis 
utvikling av området. 
 
For lokalservicevirksomheter er det viktig at det til enhver tid er noen tomter eller ledig areal 
i bygninger tilgjengelig på næringsareal i alle kommunene i Trondheimsregionen.  
For lager-/logistikkvirksomheter er det behov for litt større tomter. Lagervirksomheter kan 
gjerne etableres på alle næringsarealer, mens logistikkvirksomheter helst skal lokaliseres på 
sørsiden av Trondheim.  
I industribransjen er det en nedgang i antall etableringer, men det kan være at noen av de 
store etablerte virksomhetene ønsker å flytte eller at en stor virksomhet ønsker å etablere 
seg i regionen. For å beholde disse typer virksomheter i Trondheimsregionen, bør det sikres 
næringsareal med mulighet for store tomter, god tilknytning til det regionale 
hovedvegnettet og tilrettelagt teknisk infrastruktur (som tilstrekkelig kapasitet i 
energiforsyning og tilgang til drikkevann).  
 
For å få i gang transformasjon av byomformingsområdene i Trondheim bør noen få 
virksomheter som ikke passer inn i et mer urbant område flytte først. Noen av dem har 
behov for å være etablert ved kai. For dem har Trondheim havn en prosess i gang, ved å 
skape muligheter på Brattøra, Grønøra i Orkanger og havner i Verdal og Levanger. For de 
virksomhetene som ikke har behov for å være etablert direkte ved kai eller ikke i det hele 
tatt har behov for tilknytning til havn bør det sikres areal i kort avstand fra Trondheim.  
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Tilgjengelig areal 

Det bør skilles mellom tilgjengelig areal på kort sikt (innen 2020), mellom lang sikt (2030) og 
lang sikt (2050). Med tilgjengelig areal menes areal som er ferdig regulert og ferdig til å 
bebygge. Det betyr at områder som har behov for omfattende tekniske infrastrukturtiltak, 
andre inngrep eller rekkefølgekrav før utbygging kan starte, ikke ansees som tilgjengelige før 
tiltakene er gjennomført. 
 
Se for kartleggingen vedlegg Utvalg næringsarealer i Trondheimsregionen: planstatus – areal 
– egnethet bransjer - tidsperspektiv 
 
Kort sikt (innen 2020) 
Tilgjengelig areal på kort sikt finnes på ledige tomter og ledig areal i bygninger på 
eksisterende næringsområder. Det er ledig areal i eksisterende bebyggelse på omtrent så 
godt som alle eksisterende næringsområder. Tilgjengelige tomter fins imidlertid ikke på alle 
eksisterende næringsområder. Av og til blir det en tomt tilgjengelig når en virksomhet flytter 
til en ny lokalitet eller legges ned. Men det er flere næringsarealer i Trondheimsregionen 
som har byggeklare tomter, enten allerede i dag eller snart (innen 2020).  
 
For lokalservicevirksomheter og lager- og industrivirksomheter som ikke har behov for store 
tomter, opp til cirka 5 dekar, er det flere næringsarealer i Trondheim og 
Trondheimsregionen som er byggeklar, eller kan bli gjort tilgjengelig innen 2020. På 
Vegsletta og Gjevingåsen næringspark i Stjørdal er det 68 dekar. På Ulvdalen i Skaun vil det 
bli 77 dekar areal tilgjengelig. I Trondheim er det noen mindre arealer avsatt langs E6 øst, 
Svenskjordet, Presthusjordet og Vestre Ranheim, med til sammen 100 dekar. Vestre 
Ranheim er under regulering og kan bli klar til utbygging rundt 2020.  
 
For de næringsvirksomhetene som har behov for store tomter, 10 dekar eller mer, fins det 
arealer, men utvalget er begrenset. Største tilgjengelige arealer innen 2020 er på Sveberg og 
Sveberg handels- og næringspark i Malvik og Tulluan i Klæbu. På Sveberg næringsareal er det 
fortsatt 100 dekar tilgjengelig. På Sveberg handels- og næringspark og Tulluan er det 
forberedende arbeidet for å få byggeklare tomter igangsatt. I første omgang er Tulluan godt 
egnet for virksomheter uten stor andel tungtransport. Når Fv 704 til Tulluan er lagt utenom 
Tanem er området attraktivt for alle typer arealkrevende virksomheter. 
 
På de litt større næringsarealene (Vedlegg Utvalg næringsarealer Trondheimsregionen: 
Planstatus – areal – egnethet bransjer – tidsperspektiv) er det til sammen om lag 1 150 dekar 
byggeklare tomter og 1 000 dekar byggeklar næringsareal innen 2020.  
I tillegg til tilgjengelig areal på næringsarealene i Trondheimsregionen som ikke inngår i 
kartleggingen. 
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Næringsareal avsatt i kommuneplanene i Trondheimsregionen – byggeklar innen 2020 
 
Mellom lang sikt (innen 2030) 
Mange av arealene som er avsatt til næring i kommuneplanenes arealdeler i 
Trondheimsregionen kan tas i bruk etter 2020 og innen 2030. Dette forutsetter at arealene 
blir regulert og at eventuelle nødvendige tiltak for å kunne starte utbygging, gjennomføres 
innen 2030. På disse arealene er det ytterlige 5 000 dekar avsatt som næringsareal.  
 
Hvor mye areal det vil bli tilgengelig på Heggstadmoen er avhengig av muligheter for 
utbygging på søppelfyllingsområdet og valg av lokalisering av sentralt ettersorteringsanlegg 
for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge (SESAM). Hvis SESAM blir etablert på 
Heggstadmoen er det i alle fall 95 dekar igjen til øvrige næringsvirksomheter innenfor 
næringsarealet som er under regulering på Heggstad. I tilfellet SESAM velger en av de andre 
lokaliseringsalternativer er det 115 dekar tilgjengelig. 
 
Hvor mye areal det kan bygges ut på Torgård er avhengig av den geotekniske situasjonen. 
Det må gjennomføres geotekniske undersøkelser for å kartlegge situasjonen og vurdere om 
det er mulig og hva det koster å stabilisere de resterende delene av området slik at det kan 
tas i bruk som næringsareal.  
 
Lang sikt (2050) 
En del av de næringsarealene som kan tas i bruk i et 2030 perspektiv, vil sannsynligvis ikke 
være ferdig bygd ut i 2050. I tillegg har både Svebergområdet, Tulluan og Stormyra 
utvidelsesmuligheter utover det som er avsatt i kommuneplanene.  
Det er viktig å følge utviklingen, slik at det til enhver tid er tilstrekkelig næringsareal avsatt i 
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kommuneplanene. 
 
 

 
Næringsareal avsatt i kommuneplanene i Trondheimsregionen – byggeklar innen 2030 
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Kommunenes virkemidler til å bidra til utvikling av næringsarealer 
Næringsutvikling og virksomhetslokalisering i byer som Trondheim er i stor grad 
markedsstyrt. Kommunens rolle er først og fremst som reguleringsmyndighet. Gjennom 
plan- og bygningsloven definerer kommunen rammer for næringsvirksomheten. Kommunens 
mest viktige virkemiddel er å avsette næringsareal i kommuneplanens arealdel etter en 
helhetlig vurdering opp mot andre viktige samfunnshensyn.  
 
I de områdene i Trondheimsregionen som har begrenset vekst er næringsutviklere ikke 
sikker på lønnsomhet i utvikling av næringsarealer. Der kan det være behov for at 
kommunen tar en mer aktiv rolle i utvikling av næringsarealer. Utvikling av næringsareal 
krever store investeringer i startfasen. Etablering av adkomstveg, teknisk infrastruktur, 
tomteplanering osv. må til for å kunne tilby byggeklare tomter. Kommunen kan vurdere 
forskuttering av investering i teknisk infrastruktur. 
 
I tillegg til kommunenes rolle som planmyndighet bør kommunen være en god vert for 
næringslivet og skape forutsigbarhet. Det kan ta mange år fra at et område er avsatt til 
næringsformål i kommuneplanens arealdel til at området faktisk blir tatt i bruk. Veksten i 
arealkrevende næringen er ikke så stor i Trondheimsregionen og det er flere arealer avsatt til 
næring i både Trondheim og de øvrige kommunene. Næringsarealene i kommuneplanens 
arealdel er valgt etter en helhetlig vurdering. Det er ikke lett å finne gode alternative arealer. 
Samordning mellom kommunen som planmyndighet og kommunen som vert for 
næringslivet er viktig. Tydelig kommunisering av hvilke virksomheter er tenkt på de 
forskjellige næringsarealene og med begrunnelse, bidrar til at områdene utvikles i tråd med 
overordnet politikk. 
 
Samarbeid mellom kommuner i Trondheimsregionen styrker Trondheimsregionen sin 
nasjonale og internasjonale konkurransekraft. Å ha felles mål og strategier for 
næringsutvikling som vedtatt i Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen (SNP) og en 
samordnet areal- og transportstrategi som vedtatt i Interkommunal arealplan for 
Trondheimsregionen (IKAP) er et godt utgangspunkt. Oppfølging av disse strategiske planene 
i det regionale samarbeidet og i kommunene er vesentlig for styrke regionen i sin helhet. 
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Oppsummering 
Næringslivet i Trondheimsregionen er variert og robust. En stor andel av arbeidsplassene er i 
kontorbransjen og den offentlige sektoren. I tillegg til dette er det også en god del 
lokalservicevirksomheter som betjener regionen, logistikkbedrifter som sørger for at varene 
blir distribuert i regionen, både små og litt større produksjonsbedrifter og et økende antall 
virksomheter innenfor forskningsindustri.  
 
At det er tilstrekkelig areal til kontor er alle enig om. Men spørsmålet er om det er 
tilstrekkelig areal til arealkrevende virksomheter. 
 
I Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen skilles det mellom 
lokalservicevirksomheter, lager/logistikk og industri. Inndeling i disse tre bransjene er 
begrunnet i lokaliseringskriterier og forventet utvikling i årene framover. Innenfor disse 
bransjene er det store forskjeller i arealbehov. Noen virksomheter kan godt integreres i 
byområder, andre passer godt i kombibygg på næringsarealer, noen har behov for utendørs 
oppstillingsplass eller manøvreringsareal. I vurderingen om det er tilstrekkelig egnet areal til 
alle er dette tatt med i betraktningen. 
 
I alle bransjer er det en sentraliseringstrend på gang. De virksomhetene som allerede er 
etablert i regionen får flere ansatte, mens antall nyetableringer er begrenset. I 
industribransjen ser vi en nedgang i antall etableringer, mens totall antall ansatte har økt i 
perioden 2009-2015. Størst vekst i antall etableringer er i handel og reparasjon av 
motorvogner og i bygg- og anleggsbransjen, særlig i små virksomheter med få ansatte.  
Stor del av behov for areal til næringsvirksomheter er på grunn av byomforming i 
Trondheim. Brattøra/Nyhavna, Lade/Leangen og Tempe/Sluppen er alle områder som skal 
transformeres til urbane byområder. I disse områdene er det etablert en god del 
arealkrevende næringsvirksomheter. En del kan innpasses i den framtidige byområdet, 
enten permanent eller midlertidig til deres lokaler skal transformeres, de øvrige må flytte. På 
kort sikt er det behov for regulerte arealer til de store arealkrevende virksomheter som må 
flytte for å få transformasjonsprosessen i gang. 
 
Rett virksomhet på rett plass er prinsippet som legges til grunn for å sikre tilstrekkelig egnet 
areal til næringslivet. Både ut fra næringslivets lokaliseringskriterier og klimahensyn.  
For næringsvirksomheter er tilgang til arbeidskraft og transportkostnader viktige 
lokaliseringsfaktorer. All virksomhet innenfor arealkrevende bransjer har behov for god 
tilknytning til hovedvegnettet. For kommunene er det en viktig faktor å legge til rette for at 
ansatte kan reise med kollektivtransport, sykkel eller gå til fots til jobb, i tillegg til at det i 
minst mulig grad bygges ned jordbruksareal. 
 
For virksomheter er som i hovedsak betjener det lokale markedet i kommunen de er etablert 
i, er god tilknytning til hovedvegnettet i kommunen viktig.  For bedrifter med sitt 
markedsområde både lokalt og regionalt er i tillegg tilgang til det regionale hovedvegnettet 
viktig. For de større virksomhetene som har hel Midt Norge som sitt markedsområde er god 
tilknytning til E6 eller E39 en viktig lokaliseringsfaktor. Trondheimsregionen er ikke en region 
med mye eksport av produkter, men de virksomhetene som har produkter som produseres 
for hel Norge eller internasjonalt bør lokaliseres på næringsarealer med god tilknytning til 
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E6. De store bedriftene som distribuerer varer til regionen etableres gjerne i nærheten til 
godsterminal for jernbane eller sjø.  
 
Kommunene i Trondheimsregionen har i sine kommuneplaner avsatt en god del areal til 
næringsformål, både eksisterende og framtidige. Mer enn for eksempel i Stavangerregionen 
og Bergensregionen. Dette skaper forutsigbarhet for næringslivet og sikrer at det legges til 
rette for næringsutvikling ”på rett sted”.  
 
Det er mange mindre næringsarealer i kommuneplanene som er godt egnet til 
lokalservicevirksomheter og små industribedrifter. I tillegg er det noen store næringsarealer 
som både er egnet til større industrivirksomheter, lager/logistikk og lokalservice. Disse store 
næringsarealene kan på sikt utvides utover det som er avsatt i kommuneplanene.  
 
Av de store næringsområdene utenfor Trondheim har Tulluan og arealene på Sveberg best 
strategisk beliggenhet, med korte transportavstander til tyngdepunkt i markedet og dermed 
kort reisetid, og tilgang til arbeidskraft. Områdene egner seg godt som erstatningsareal for 
virksomheter som på sikt må flytte fra byomformingsområdene i tillegg til tilflytting eller 
nyetablering av øvrige virksomheter med behov for store tomter. 
 
Fortettingspotensial 
Arealutnyttelse på de eksisterende næringsarealer er relativ lav så godt som på alle 
næringsarealer også sett i forhold til type virksomheter som er etablert i områdene. Mer 
effektiv arealutnyttelse på eksisterende næringsarealer bør skje gjennom transformasjon.  
På noen av næringsarealene er det en naturlig fortettingsprosess i gang, som for eksempel 
Sutterø i Stjørdal som transformeres fra lager/industri til lokalservicevirksomheter. Andre 
områder kan ha behov for litt drahjelp fra kommunen for å få i gang fornying og fortetting. 
 
Blanding av næring i bomformingsområdene 
Noen av virksomhetene som er etablert i byomformingsområdene i Trondheim kan vurderes 
integrert i det framtidige byområdet. Dette kan skje i flerfunksjonelle bygninger der det er 
skilt på etasjer, på separate parseller, eller i egne avgrensede felt. 
For mindre og fleksible bedrifter vil det kunne være uproblematisk å flytte inn i 
flerfunksjonelle hus. For arealkrevende bedrifter vil klare utfordringer og konfliktpotensial 
derimot tilsi at dette ikke bør være løsningen en ser etter først. Dersom bedrifter får ligge på 
bakkeplan i separate bygninger er utfordringer og kostnader langt mindre. 

 Tempe/Sluppen: En del eksisterende bedrifter, særlig de langs Tempeveien, kan 
beholdes og/eller blandes med ny bebyggelse. Det kan være en permanent løsning 
eller midlertidig til deres lokaler skal transformeres. 

 Lade/Leangen: Arealkrevende handel bør forutsettes tatt vare på, dels som 
konsekvens av områdets formelle status som handelsområde, dels fordi flere utgjør 
en rasjonell klynge innen byggevarer. 
Arealkrevende bedrifter bør ikke tenkes inn i nye bygninger, men passer godt i 
randsonen og i østre del av området. 

 Nyhavna: De største arealkrevende virksomhetene er lite aktuelle for integrasjon. De 
mellomstore og små arealkrevende er mest aktuelle å samle i egne tomtestrukturer, 
men kan unntaksvis beholdes i dagens beliggenhet. Dette kan være en permanent 
løsning eller midlertidig til deres lokaler skal transformeres. 
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Konklusjon 
Det er et bredt utvalg av næringsareal avsatt i kommuneplanene i Trondheimsregionen, slik 
at alle bedrifter bør kunne finne et egnet sted å etablere eller flytte til. Dette styrker 
Trondheimsregionen sin nasjonale og internasjonale konkurransekraft. 
 
Det er tilstrekkelig egnet areal til alle typer virksomheter i et langsiktig perspektiv. På kort og 
mellomlang sikt er det imidlertid et begrenset utvalg av næringsareal med byggeklare 
tomter.  
 
Trondheim kommune bør vurdere å ta en mer aktiv rolle i å få på plass avklaringer om 
godsterminal med tilhørende infrastruktur og grunnforhold på Torgård og Heggstadmoen.  
 
Innen 2020 
For virksomheter med behov for tomter over 10 dekar og god tilknytning til E6/E39 er 
arealer tilgjengelig på både Sveberg, Sveberg handels- og næringspark, på Tulluan og i 
Orkanger. 
 
Tulluan i Klæbu er et stort areal med god beliggenhet. De første byggeklare tomter vil være 
tilgjengelig innen 2020. Men området vil først bli attraktivt og egnet for 
næringsvirksomheter med en stor andel tungtransport etter at fv 704 har blitt lagt utenom 
Tanem. 
 
Innen 2030 
I et 2030 perspektiv er det mange næringsarealer som kan være ferdig for utvikling, med nok 
egnet areal til alle typer arealkrevende næringsvirksomheter i Trondheimsregionen, både til 
lokalservicevirksomheter, lager/logistikkvirksomheter og industri. 
 
Grunn til at de store næringsarealer på Heggstadmoen, Torgård og Stormyra ikke er 
tilgjengelig for næringsutvikling innen 2020, er fordi det er behov for omfattende 
investeringer og tiltak før områdene kan tas i bruk.  
På både Heggstadmoen og Torgård er det utfordringer med grunnen, årsaken til at 
områdene ikke vil være klare for utbygging før 2030. For Torgård bør det først avklares hvor 
stor del av området kan bebygges og hva stabiliseringstiltak koster. I tillegg er den uavklarte 
situasjonen rundt godsterminal på Torgård og tilhørende infrastruktur, inklusiv trasé 
gjennom Heggstadmoen, en begrensende faktor i utvikling av både Heggstadmoen og 
Torgård. 
Før Stormyra i Stjørdal kan tas i bruk er det stilt krav til etablering av gang-/sykkelveg langs 
Fv 705. 
 
2050 perspektiv 
I et 2050 perspektiv er forventningen at det fortsatt er en god del ledig areal på de 
næringsarealene som kan tas i bruk i 2030. I tillegg kan Nye Sveberg utvikles når Sveberg 
handels- og næringspark begynner å bli fylt opp og både Svebergområdet, Tulluan og 
Stormyra har utvidelsesmuligheter utover det som er avsatt i kommuneplanene.  
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 Anbefalinger 
 

Trondheimsregionen 

- Kommunene i Trondheimsregionen kan bli enda flinkere til å tenke regionalt. Å ha en 
god utvikling av næringslivet i hele regionen styrker regionens nasjonale og 
internasjonale konkurransekraft. 

- IKAP skal legges til grunn i næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. 
- Trondheimsregionen bør følge næringsutviklingen i regionen, slik at det kan vurderes 

behov for nye grep dersom det blir nødvendig.  
- Status på tilgjengelig næringsareal i regionen bør årlig oppdateres og publiseres i 

kartportalen. 
 

Trondheim kommune 

- Trondheim kommune bør i sterkere grad sikre at det etableres 
lokalservicevirksomheter, lager/logistikkbedrifter og mindre industrivirksomheter på 
eksisterende og framtidige næringsarealene avsatt i kommuneplanens areadel. 
Tunga, Fossegrenda, Tiller/Torgård og Heggstadmoen er store og robuste 
næringsarealer. Men de er mer og mer under press. Det kommer stadig inn forslag til 
økt handelsetablering eller boligbygging som påvirker attraktivitet for arealkrevende 
virksomheter negativt.  

- Næringsarealene avsatt i kommuneplanen langs E6 øst er attraktive arealer for 
lokalservicevirksomheter. Områdene har en strategisk beliggenhet med korte 
avstander til markedet og en god tilknytning til det interne hovedvegnettet i 
Trondheim samt det regionale vegnettet. I tillegg kan næringsutvikling på disse 
områdene fungere som buffer mellom E6 og boligområder. Næringsarealene egner 
seg blant annet god for en god del virksomheter som i dag er etablert i 
byomformingsområdene.  

- Ved neste rullering av kommuneplanens arealdel bør det vurderes om Flatåsen 
næringsareal skal tas inn som næringsbebyggelse. 

 Fortetting på eksisterende næringsarealer må skje gjennom transformasjon. 
Kommunen bør vurdere behov for litt drahjelp for å få fart i fornying og fortetting.  

- Det bør legges til rette for blanding av en del næringsvirksomhet i 
byomformingsområdene uten å forringe de urbane kvaliteter.  

- Trondheim kommune bør vurdere å samarbeide med næringsaktørene/-
interessentene om videre utredning av behov for og muligheter for 
stabiliseringstiltak på Torgård, for å få avklart hvilken del av området kan tas i bruk 
som næringsareal. 

- Trondheim kommune bør gå i dialog med Bane NOR for å få en rask avklaring om 
arealbehov for godsterminal på Torgård og tilhørende infrastruktur, inklusiv trasé 
gjennom Heggstadmoen.   

- Trondheim kommune bør avklare hvilke deler av området på Heggstadmoen som kan 
tas i bruk til næring, gitt dårlig grunnforhold i søppelfyllingsområdet. 

- Trondheim kommune bør forsere en avklaring fra Staten når godsterminalen skal 
flyttes til Torgård.  
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Vedlegg 
Vedleggene er tilgjengelig på Trondheimsregionens nettsider:  
Areal og transport/Næringsarealer  
 

 Justeringer etter ekstern høring 

 Utvalg næringsarealer Trondheimsregionen: Planstatus – areal - egnethet bransjer – 

tidsperspektiv. Trondheimsregionen, revidert mai 2018  

 Kartportal utvalgte næringsarealer Trondheimsregionen: planstatus – areal - 

tidsperspektiv 

 Fortetting av næringsarealer i Trondheim. HUS arkitekter, desember 2017 

 Arealkrevende næringer i tre av Trondheims byomformingsområder. Rambøll, desember 

2017 

 

 

https://trondheimsregionen.no/naeringsareal/
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Strategi næringsarealutvikling i Trondheimsregionen 
Uttalelser fra kommunene i Trondheimsregionen etter tilleggsrunden 

 

Melhus 

Vedtak i Formannskap - 28.08.2018:  
1. Melhus kommune slutter seg til anbefalingene i strategi for næringsarealutvikling i 

Trondheimsregionen, med følgende endring i kulepunkt 2: IKAP bør legges til grunn i 
næringsrealutvikling i kommunene i Trondheimsregionen.  

 

2. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som 
resultat av andre høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles 
vedtak i Trondheimsregionen.  

 

Orkdal 

Vedtak i Formannskap - 05.09.2018  
1. Orkdal kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i 

Trondheimsregionen.  
 
2. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som 

resultat av høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i 
Trondheimsregionen.  

 

Oversiktstabell i vedlegget «Utvalg næringsarealer i Trondheimsregionen» vedlagt strategien 
bør oppdateres slik at det fremgår at reguleringsplan for Furumoen er vedtatt og at området 
er byggeklart. Orkdal Kommune anbefaler at tabellen og tilhørende kart oppdateres jevnlig.  
 
Furumoen/Grønøra næringsareal på Orkanger har svært god strategisk betydning pga 
havnefasiliteter og mange transportårer på vei. Dette må skrives inn på side 7 i planen. 
 

Midtre Gauldal 

Vedtak i Formannskap – 06.09.2018 

I saksutredningen fra Rådmannen er bakgrunnen for uttalelsen behandlet, mens vedtakets 
punkt 4 fra politisk hold ikke står nærmere beskrevet i saksfremlegget. Vedtaket refererer til 
at det i «Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen - Revidert høringsutkast 5. 
juli 2018», som fulgte saken, på side ni (9) mangler påmerking i kartet for at Støren 
Næringsområde Sør er Klar til bebyggelse innen 2020  
Dette innebærer også en ny endring i samme dokument da påtegnelsen i kartet for Støren 

Næringsområde Sør på side ti (10) blir oppdatert motsvarende (bildetekst: Næringsareal 

avsatt i kommuneplanene i Trondheimsregionen – byggeklar innen 2030). 
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Trondheim kommune 

Vedtak i Formannskap – 18.09.2018 

1. Trondheim kommune slutter seg til anbefalingene og konklusjonen i strategi for 
næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, datert 5. Juli 2018  
 
2. Formannskapet tar til orientering at rådmannen vil komme tilbake med sak om 
finansiering av utredninger om grunnhold og sikringstiltak på Torgård og Heggstadmoen. 
Formannskapet viser til midler satt av til geotekniske undersøkelser på Torgård ved 
behandlingen av årsoppgjøret for 2017, og forutsetter at rådmannen raskt kommer i gang 
med disse undersøkelsene. Det er avgjørende for å kartlegge hvor mye (sammenhengende) 
næringsareal som er mulig å bebygge i området  
 
3. Trondheim Kommune skal ta en mer aktiv rolle i å avklare godsterminal med tilhørende 
infrastruktur og grunnforhold på Torgård og Heggstadmoen.  
 
4. Trondheim kommune foreslår at regionrådet i Trondheimsregionen setter av ressurser i 2 
eller 3 år til å styrke samspill mellom næringsutvikling og arealutvikling i 
Trondheimsregionen, for å sikre gode løsninger for den enkelte bedrift og ønsket byutvikling.  
 
5. Ved behandling av strategien i regionrådet i Trondheimsregionen, gis ordføreren fullmakt 
til å ta stilling til eventuelle endringsforslag som kommer opp i behandlingen.  
 
6. Det er satt av mye næringsareal i regionen i et langsiktig perspektiv, mens det på kort og 
mellomlang sikt er et mer begrenset utvalg med byggeklare tomter. Formannskapet 
oppfordrer derfor at kommunene i Trondheimsregionen er bevisst på å identifisere 
byggeklare tomter til næringsformål i sine behandlinger av kommuneplanens arealdel.  
 
7. Formannskapet forutsetter at utvikling av strategi for næringsareal skal skje i tett dialog 
og samarbeid med næringslivet.  
 
8. Formannskapet viser til presisering om at arbeidet ikke er en plan, men en strategi for 
næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. Det er derfor viktig at strategien forankres godt 
politisk i Trondheim kommune og spesielt med tanke på videre oppfølging i kommunens 
arealplan.  
 
9. Formannskapet ber rådmannen legge frem saken til ny behandling i formannskapet etter 
at den er behandlet regionrådet for Trondheimsregionen, med vurdering av eventuelle 
endringer.  
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Trondheimsregionen 
v/Esther Balvers 
(sendes kun elektronisk) 
 

Trondheim 08.08.2018 
 

Innspill til Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, ref 
18/5539-1 (31616/18) 
 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) takker for muligheten til å komme 
med ytterligere innspill til Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen.  
 
Det var et godt og nyttig møte vi hadde med representanter fra kommunene, 
Trondheimsregionen og NiT den 28. mai for å diskutere innhold og konklusjoner i 
rapporten. Vi hadde forventet at også næringsforeningene i Orkdal og Stjørdal ville 
være tilstede på dette, for å tydeliggjøre hvordan næringslivet der ser på 
arealsituasjonen i sine kommuner. 
 
Det er positivt at kartleggingen etter dette møtet er oppdatert og supplert med 
opplysninger om kostnadskrevende tiltak knyttet til utvikling av områder til 
næringsareal. Da vi ikke har sett den endrede versjonen kan vi ikke gi en mer 
utfyllende kommentar enn dette. Som diskutert i møtet vil kostnader knyttet til tiltak 
for å klargjøre avsatte arealer til utbygging kunne påvirke markedsinteressen i 
betydelig grad. 
 
Av tilsendt dokument hvor endringer i forhold til opprinnelig forslag er beskrevet ser 
vi at konklusjonen er foreslått endret til følgende (tilføyelser i forhold til opprinnelig 
forslag er markert med rødt): 
 

Det er et bredt utvalg av næringsareal avsatt i kommuneplanene i 
Trondheimsregionen, slik at alle bedrifter bør kunne finne et egnet sted å 
etablere eller flytte til. Dette styrker Trondheimsregionen sin nasjonale og 
internasjonale konkurransekraft. 
 
Det er tilstrekkelig egnet areal til alle typer virksomheter i et langsiktig 
perspektiv. På kort og mellomlang sikt er det imidlertid et begrenset utvalg av 
næringsareal med byggeklare tomter.  
 
Trondheim kommune bør vurdere å ta en mer aktiv rolle i å få på plass 
avklaringer om godsterminal med tilhørende infrastruktur og grunnforhold på 
Torgård og Heggstadmoen. 

 
Basert på innspill fra våre medlemmer mener NiT at første avsnitt og første setning i 
andre avsnitt i justert konklusjon ikke gir et riktig bilde av arealsituasjonen i våre 
kommuner, sett fra næringslivet side. Tilføyelsen i rødt i andre avsnitt, samt hele 
siste avsnitt om Trondheim kommunes rolle i å avklare både lokalisering av 
godsterminal og grunnforhold på Torgård/Heggstadmoen støttes. 
 
Vårt forslag til justert konklusjon vil være: 
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Det er et stort utvalg av næringsareal avsatt i kommuneplanene i 
Trondheimsregionen. Det er satt av mye næringsareal i et langsiktig 
perspektiv. Det må jobbes videre med å avklare realismen i og eventuelt når 
arealene lar seg utvikle. 
 
På kort og mellomlang sikt er det et begrenset utvalg av næringsareal med 
byggeklare tomter. Dette må kommunene være seg bevisst ved rullering av 
sine arealplaner. 
 
Trondheim kommune bør vurdere å ta en mer aktiv rolle i å få på plass 
avklaringer om godsterminal med tilhørende infrastruktur og grunnforhold på 
Torgård og Heggstadmoen. 

 
Dette er viktige grep for å sikre at næringsarealtilgangen styrker 
Trondheimsregionens nasjonale og internasjonale konkurransekraft. 

 
Vi viser forøvrige til vårt innspill av 4. april 2018 som utdyper våre vurderinger av 
arealene avsatt i de seks kommunene NiT er næringsforening for. Vi regner med at 
også øvrige næringsforeninger i de kommuner NIT ikke dekker, samt de 
næringsaktører/organisasjoner som var invitert til å bidra i referanse-
/innspillsgruppene til delrapporten får mulighet til å uttale seg før saken går til politisk 
behandling i de forskjellige organer.    
 
For næringslivet er det viktig hvordan det fremover jobbes fra kommunenes side for å 
legge til rette for byggeklare arealer som vil bidra til vekst og utvikling av 
eksisterende næringsliv og nyetableringer. I så måte er det viktig at strategien som 
vedtas blir retningsgivende for videre arbeid for næringsutvikling i vår region, fremfor 
et dokument som fastslår at jobben i hovedsak allerede er gjort. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 

 
Børge Beisvåg 
Næringspolitisk leder 
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LUFTFARTSFORUM FOR
TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES



Mandat
Gjennom ruteutvikling og påvirkning av rammebetingelser for utbygging av lufthavnen skal Luftfartsforum 
bidra til at Trøndelag skal fremstå som et: 

    1. Godt etablerings- og utviklingsområde for næringslivet

    2. Attraktivt bosted

    3. Attraktivt reisemål 

Luftfartsforumet skal arbeide for en helhetlig utvikling av Trondheim Lufthavn Værnes. Dette skal skje ved 
å bidra til å sikre lufthavnens gode rammevilkår, effektive transporttjenester til og fra flyplassen og legge 
grunnlaget for at næringslivet i regionen får et best mulig rutetilbud, da spesielt til/fra utlandet. 

Lufthavnens kundegrunnlag omfatter Helgeland, Nordmøre, Jämtland Härjedalen og Trøndelag. 

NÆRINGSFORENINGEN
I TRONDHEIMSREGIONEN

LUFTFARTSFORUM FOR TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES
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Overordnet mål
Luftfartsforum skal arbeide aktivt for utvikling av 
Trondheim Lufthavn Værnes, for å bidra til verdiskaping 
og vekst i Trøndelag og for å fremme regionen som et 
attraktivt reisemål og bosted.

Mål 1: Bærekraftige direkteruter nasjonalt og internasjonalt
Luftfartsforum skal bidra til økt tilgjengelighet til og fra Trøndelag og bidra til økonomisk vekst og 
flere arbeidsplasser. Effektive flyruter er avgjørende for næringslivets utvikling og konkurranse-
kraft og for å øke antallet turister til regionen. Det er videre et mål om at det totale rutetilbudet 
skal være så miljøvennlig som mulig. 

Samspillet mellom Trøndelag og Jämtland Härjedalen styrkes i inneværende strategiperiode. 

Strategier for å nå mål 1:
Sikre og utvikle eksisterende ruter og arbeide for nye bærekraftige direkteruter til/fra Værnes
Arbeide for økt innkommende trafikk fra destinasjoner der Værnes har direkteruter
Bidra til utviklingen av Værnes som et knutepunkt og den foretrukne flyplassen for Midt-Norge 
og Midt-Sverige
Spre kunnskap om rutetilbudene og betydningen av disse for beslutningstakere 
i privat og offentlig sektor, samt økt kunnskap om rutetilbudene overfor reisende
Ha et tett samarbeid med flyselskapene for utvikling av rutetilbud

Mål 2: Optimale rammebetingelser for utvikling av flyplassen
Luftfartsforum skal bidra til at Trondheim lufthavn Værnes har de nødvendige arealer 
og rammebetingelser for fremtidig utbygging av flyplassen.

Strategier for å nå mål 2:
Bidra til å sikre omliggende utviklingsareal for fremtiden
Påvirke politiske beslutningsorgan for å sikre Trondheim lufthavn Værnes nødvendige 
konkurransedyktige rammevilkår og investeringsmidler

Mål 3: Synlig, effektiv og miljøvennlig transport til og fra flyplassen
Luftfartsforum skal bidra til en videreutvikling av transporttjenestene til og fra flyplassen.

Strategier for å nå mål 3:
Økt synliggjøring av tilbudene som eksisterer
Bidra til å forbedre transportilbudet til og fra Værnes i regionen og spesielt til/fra 
Åre/Østersund

LUFTFARTSFORUM FOR TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES
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Kartlegging av studenters kunnskap om 
og tilhørighet til Trondheimsregionen
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Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

3

1 Analyse
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Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

4

Formalia fra spørreundersøkelsen med 659 
respondenter

Kjønn

Basert på spørsmålene: 1. Kjønn, 2.Alder, 3. Hvor i landet kommer du fra? 

68 %

32 %

Kvinne Mann

Alder Hjemsted

4 %

13 %

10 %

13 %

4 %

17 %

17 %

20 %

Internasjonal student
Midt-Norge (ekskludert Trondheimsregionen)
Nord-Norge
Oslo-området
Sørlandet
Trondheimsregionen
Vestlandet
Østlandet (ekskludert Oslo-området)

9 %

47 %

34 %

9 %

2 %

18 - 20 år 21 - 23 år

24 - 29 år 30 - 40 år

40 år +

Det er overvekt av kvinnelige respondenter i alderen 21-23 og 24-29 år og deres 

hjemsted er spredt utover landet

81 %

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

Formalia fra spørreundersøkelsen med 659 
respondenter

5

26 %

19 %

23 %

13 %

13 %

3 % 3 %

1.klassetrinn 2.klassetrinn 3.klassetrinn

4.klassetrinn 5.klassetrinn 6.klassetrinn

Doktorgrad

3 %

24 %

7 %

28 %

38 %

BI

Dronning Maud

Høyskolen Kristiania

Ikke-teknisk NTNU

Teknisk NTNU

45 %

38 %

5 %

3 %
3 %

5 %

Bachelor Master

PhD Årsstudium

Fagskole Profesjon 

Basert på spørsmålene: 1. Klassetrinn, 2. Hvilken skole studerer du på?, 3. Grad

Klassetrinn Skole Grad

Respondentene består i hovedsak av master eller bachelor studenter i spredte 

klassetrinn på teknisk eller ikke-teknisk NTNU 

66 % 83 %

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

6

1a
Preferanser ved valg av 

jobb og bosted

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

7

...men for studentene utenfor NTNU er denne 

faktoren kun femte prioritet   

Som arbeidsgiver i Trondheimsregionen bør fokuset i kommunikasjonen med 

studentene være på spennende arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø

31 %

37 %

37 %

54 %

64 %

67 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Karrieremuligheter

Lønn

Jobbsikkerhet

Lokasjon

Arbeidsmiljø

Arbeidsoppgaver

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Karrieremuligheter

Lønn

Jobbsikkerhet

Lokasjon

Arbeidsmiljø

Arbeidsoppgaver

BI, Dronning Maud, 
Høyskolen Kristiania

NTNU (ikke teknisk)

NTNU (teknisk)

Det skiller noe i hvilke faktorer som er viktigst for valg av 
arbeidsgiver mellom studentgruppene i Trondheim 

Samlet sett er de viktigste faktorene 

arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø...

Basert på spørsmålet: Hvilke tre faktorer er mest avgjørende for deg i ved valg av arbeidsgiver?

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

For studentene i Trondheim er faktorer knyttet til jobb de 
viktigste faktorene i valg av fremtidig bosted

8

For å gjøre Trondheimsregionen mer 

attraktiv som fremtidig arbeids- og bo-

sted for nyutdannede bør det arbeides 

med å skape jobbmuligheter med fokus 

på spennende arbeidsoppgaver og 

godt arbeidsmiljø

10 %

18 %

20 %

28 %

37 %

50 %

62 %

63 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Miljøskifte etter endt studie

Skole, barnehage, etc

Urbant miljø 

Kulturtilbud

Kollektivtilbud

Boligmarked

Nærhet til jobb

Nærhet venner, familie og 
hjemsted

Jobbmuligheter

Basert på spørsmålet: Hvilke tre faktorer er mest avgjørende for deg i ved valg av bosted?

...og det er derfor viktig for Trondheimsregionen 

å fokusere på å synliggjøre jobbmuligheter

Samlet sett er de viktigste faktorene 

jobbmuligheter og nærhet til familie og hjemsted...

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

86% av studentene i Trondheim ønsker ikke å pendle 
lenger enn 45 min hver vei til og fra jobb

9

4 %

46 %

35 %

12 %

3 %

0 %

20 %

40 %

60 %

15 min 30 min 45 min 60 min 60 min +

Basert på spørsmålet: Hvor langt er du maksimalt villig til å pendle hver vei til jobb?

Med jobbmuligheter som den viktigste 

og nærhet til jobb som den tredje 

viktigste faktoren for valg av bosted, gir 

dette en indikasjon på hvor 

nyutdannede er villig til å bosette seg 

omkring arbeidsstedet

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

Studentene foretrekker gange, sykkel og offentlig 
transport fremfor å bruke bil på vei til jobb

10

46 % 46 %

43 %

37 %

34 %

15 %

0 %

20 %

40 %

60 %

Gange Buss Sykkel Tog Bil Annen offentlig 
transport

Basert på spørsmålet: Hva vil være ditt foretrukne transportmiddel til jobb?

Et godt kollektivtilbud mellom arbeidssted og bosted vil kunne gjøre 

Trondheimsregionen mer attraktiv for nyutdannede

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

Studentene i Trondheim anser offentlig sektor som svært 
attraktivt i valg av fremtidig arbeid

11

6 %

5 %

7 %

5 %

5 %

9 %

10 %

11 %

16 %

15 %

15 %

25 %

5 %

8 %

7 %

10 %

13 %

11 %

11 %

16 %

13 %

19 %

20 %

23 %

0 % 20 % 40 % 60 %

Marin Sektor

Energi

Industri og produksjon

Data/IT

Starte opp egen bedrift

Miljø

Media, kultur og underholdning

Rådgivning

Offentlig administrasjon

Barn, skole og undervisning

Helse og omsorg

Forskning, utdanning og vitenskap

Planer om å bli i regionen Planer om å IKKE bli regionen

• Av de studentene som anser det å 

starte opp egen bedrift som 

attraktivt er det kun 28% som har 

planer om å bli værende i 

regionen

• Av de studentene som anser det 

Data/IT sektoren som attraktiv er 

det kun 35% som har planer å bli 

værende i regionen

Basert på spørsmålet: Hvilke industrier/sektorer anser du som mest attraktiv ved valg av framtidig arbeid?

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

12

1b
Erfaringer og kjennskap til 

Trondheimsregionen

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

0 % 1 %

8 %

39 %

52 %

0 %

20 %

40 %

60 %

Svært liten 
grad

Liten grad Nøytral Stor grad Svært stor 
grad

Studenter i Trondheim er godt fornøyd med valg av 
studiested og studieretning

13

91%

91% av studentene fremstår godt fornøyde med 

Trondheim som studieby...

....mens 83% er fornøyde med valg av 

studieretning

0 % 1 %

14 %

45 %

38 %

0 %

20 %

40 %

60 %

Svært liten 
grad

Liten grad Nøytral Stor grad Svært stor 
grad

83%

Basert på spørsmålene: 1. I hvilken grad er du fornøyd er med Trondheim som studieby?; 2. I hvilken grad er du fornøyd er med studievalget ditt?
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Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

8 % 8 % 11 %
6 %

14 %

4 %
13 %

1 %

38 %
42 %

17 %

43 %
24 %

15 %

31 %

15 %

46 % 40 %

59 %

37 %

38 %

56 %

27 %

42 %

7 % 8 % 13 % 13 %

23 % 24 %
30 %

35 %

0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 %
7 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Oslo-området Vestlandet Sørlandet Østlandet (ekskludert 
Oslo-området)

Nord-Norge Midt-Norge 
(ekskludert 

Trondheimsregionen)

Internasjonal student Trondheimsregionen

Svært liten grad Liten grad Nøytral Stor grad Svært stor grad

Studentene har gjennomgående lite kjennskap til 
arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen

14

Basert på spørsmålet: I hvilken grad har du kjennskap til arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen?

Studentene som kommer fra Trondheimsregionen og nordover, samt 

internasjonale studenter, har best kjennskap til arbeidsmarkedet i regionen

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

17 %

19 %

23 %

26 %

27 %

33 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Spark

NTNU Accel

Start NTNU

WorkWork

FRAM

DIGS

Hørt om Ikke hørt om

Av studentene som kunne tenkt seg å starte egen bedrift, er 
kjennskapen til innovasjonsmiljøet i regionen svært begrenset

15

Hovedsakelig basert på 

Gløshaugen

Basert på spørsmålet: Har du kjennskap til noen av disse innovasjonsmiljøene?; Segmentert på studenter som har svart de kunne vurdert å starte egen bedrift

Blant studentene som kunne tenkt seg å starte egen bedrift er det Digs, FRAM og 

WorkWork som er mest kjent i innovasjonsmiljøet

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

Det er en liten andel av studentene i Trondheim som har hatt 
kontakt med næringslivet, på tvers av flere arenaer

16

Bedriftspresentasjoner og konferanser trekker flest studenter, mens 

Trøndelagsdagene er et lite besøkt arrangement 

Det er variasjoner mellom hvordan studentene har hatt kontakt med 

næringslivet i TR

3%

6%

2%

8%

2%

6%

2%

5%

4%

11%

14%

7%

Basert på spørsmålet: Hvor og hvordan har du hatt kontakt med arbeidslivet gjennom studietiden din? 

Bedriftspresentasjon/omvisning

Under messer/konferanser

Relevant sommerjobb/deltidsjobb i offentlig sektor

Ingen kontakt

Praksis i offentlig sektor

Annet

Oppgavesamarbeid med privat næringsliv

Praksis i privat næringsliv

Trøndelagsdagen

Oppgavesamarbeid med offentlig sektor

Relevant sommerjobb/deltidsjobb i privat næringsliv

Ikke relevant sommerjobb/deltidsjobb

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

38 %

42 %

42 %

44 %

44 %

47 %

50 %

50 %

51 %

56 %

58 %

74 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ingen kontakt

Bedriftspresentasjon/omvisning

Under messer/konferanser

Praksis i privat næringsliv

Oppgavesamarbeid med privat næringsliv

Oppgavesamarbeid med offentlig sektor

Annet

Relevant sommerjobb/deltidsjobb i privat næringsliv

Relevant sommerjobb/deltidsjobb i offentlig sektor

Ikke relevant sommerjobb/deltidsjobb

Praksis i offentlig sektor

Trøndelagsdagen

Planer om å bli Planer om å ikke bli

Studentene som har planer om å bli i Trondheimsregionen, 
har i stor grad hatt praksis eller annen jobberfaring i regionen

17

Praksis og jobberfaring fremstår som en viktig kilde for å holde på studentene, 

mens Trøndelagsdagen også kan bli det med høyere oppmøte

Andel av totale 

respondenter

Av studenter som planlegger å bli i TR, har studentene hatt kontakt med 

næringslivet i regionen på flere måter

3%

6%

2%

8%

2%

6%

2%

5%

4%

11%

14%

7%

Basert på spørsmålet: Hvor og hvordan har du hatt kontakt med arbeidslivet gjennom studietiden din? Segmentert på svarene gitt om TR

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

Kun 24% av studentene har i løpet av sin studietid 
oppfattet arbeidslivet i Trondheimsregionen som synlig

18

5 %

24 %

48 %

21 %

3 %

0 %

20 %

40 %

60 %

Svært liten grad Liten grad Nøytral Stor grad Svært stor grad

Det er rom for å sette i gang tiltak for å synliggjøre muligheter og arbeidslivet i 

Trondheimsregionen for byens studenter

Basert på spørsmålet: I hvilken grad har du i løpet av din studietid oppfattet arbeidslivet i Trondheimsregionen som synlig?

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

19

1c
Studierelaterte 

stillingsannonser 

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

...mens en mye mindre andel av de samme 

studentene følger med i resten av landet

20

Studenter fra resten av Norge og internasjonale studenter følger like mye med på 

stillingsannonser i Trondheimsregionen som i resten av landet

20 %
9 % 7 %

48 %

18 %
18 %

14 %

29 %
27 %

16 %

37 %
36 %

2 %
7 %

11 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Trondheimsregionen Midt-Norge 
(ekskludert 

Trondheimsregionen)

Resten av Norge og 
internasjonale 

studenter

Svært liten grad Liten grad Nøytral Stor grad Svært stor grad

0 % 0 % 2 %
7 % 5 %

16 %
15 %

30 %

33 %

62 %

50 %

33 %

16 % 15 % 15 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Trondheimsregionen Midt-Norge 
(ekskludert 

Trondheimsregionen)

Resten av Norge og 
internasjonale 

studenter

Svært liten grad Liten grad Nøytral Stor grad Svært stor grad

Flesteparten av studenter fra Trondheimsregionen og 

Midt-Norge følger med på stillingannonser i regionen...

Basert på spørsmålet: I hvilken grad følger du med på studierelaterte stillingsannonser i Trondheimsregionen og i resten av landet? 

Studenter i Trondheim følger med på studierelaterte 
stillingsannonser fra hjemområdet sitt

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

21

85 %

51 %

46 %

35 %

18 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Finn.no

Andre digitale rekrutteringsplattformer (Linkedin, Jyb etc.)

Virksomhetens nettside

Linjeforeninger

Aviser og magasiner

Basert på spørsmålet: Gjennom hvilke kanaler følger du med på studierelaterte stillingsannonser? 

Finn.no er den viktigste kanalen for Trondheimsstudenter når de er på utkikk etter 

jobb

85 % av studentene i Trondheim benytter seg av Finn.no
for å følge med på studierelaterte stillingsannonser

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

22

94 %

43 %

4 %

35 %

17 %

88 %

52 %

27 %

44 %

16 %

79 %

53 %

53 %

52 %

20 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Finn.no

Andre digitale 
rekrutteringsplattf
ormer (Linkedin, 

Jyb etc.)

Linjeforeninger

Virksomhetens 
nettside

Aviser og 
magasiner

Teknisk NTNU Ikke-teknisk NTNU BI, DM, HK

Basert på spørsmålet: Gjennom hvilke kanaler følger du med på studierelaterte stillingsannonser? 

Det er individuelle variasjoner på hvilke kanaler studenter 
fra de ulike studiestedene i Trondheim benytter seg av

• Studenter fra BI, Dronning Maud og 

Høyskolen Kristiania benytter seg i 

mindre grad av kanaler som 

linjeforeninger og virksomhetenes 

nettside sammenlignet med Ikke-

teknisk og Teknisk NTNU 

• Studenter fra Teknisk NTNU 

benytter seg i stor grad av 

linjeforeninger sammenlignet med 

resten av skolene i Trondheim

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

23

1d
Jobb- og bo-muligheter i 

Trondheimsregionen

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

Over 50% av studentene i Trondheim mener det i stor grad 
eller svært stor grad er mulig å få relevant jobb i regionen

24

Basert på spørsmålet: I hvilken grad føler du at du har mulighet til å få relevant jobb i Trondheimsregionen/Resten av landet?

Ettersom at studentene i Trondheim allerede anser det som mulig å få relevant jobb 

i regionen, så bør Trondheimsregionen jobbe videre med å gjøre jobbene attraktive

3 %

16 %

30 %

38 %

13 %

1 %

5 %

21 %

46 %

27 %

0 %

20 %

40 %

60 %

Svært liten grad Liten grad Nøytral Stor grad Svært stor grad

Trondheimsregionen Resten av landet
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Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

Over 80% av studenter i Trondheim anser det som 
aktuelt å søke jobb i Trondheimsregionen

25

13 %

20 %

11 %

0 %

31 %

35 %

43 %

56 %

60 %

55 %

57 %

8 %

8 %

8 %

15 %

16 %

19 %

28 %

30 %

31 %

37 %

64 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Leksvik

Midtre-Gauldal

Rissa

Ingen av dem

Orkdal

Skaun

Stjørdal

Klæbu

Melhus

Malvik

Trondheim

Studenter i Trondheim som IKKE er fra Trondheimsregionen

Studenter i Trondheim som er fra Trondheimsregionen

I hvilken grad det er aktuelt å søke jobb 

i de ulike kommunene varierer i stor 

grad med geografisk tilhørighet

Basert på spørsmålet: Er det aktuelt for deg å søke jobb i...

07.05.2018



Prosjektbeskrivelse Metode Analyse Anbefalinger videre

Over 80% av studenter i Trondheim anser det som 
aktuelt å bosette seg i Trondheimsregionen

26

I hvilken grad det er aktuelt å bosette 

seg i de ulike kommunene varierer med 

geografisk tilhørighet

Basert på spørsmålet: Er det aktuelt for deg å bosette deg i...

13 %

6 %

4 %

15 %

20 %

25 %

41 %

29 %

1 %

42 %

53 %

6 %

7 %

8 %

10 %

12 %

18 %

18 %

19 %

21 %
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44% av studentene i Trondheim har planer om å bli 
værende i regionen
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Har IKKE planer om å bli værende i regionen

Trondheimsregionen klarer i stor grad å beholde studentene med geografisk 

tilhørighet til regionen, men har et potensiale på å bevare NTNU studentene

Basert på spørsmålet: Har du planer om å bli værende i regionen etter endt studium? 
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2
Viktigste funn for videre 

arbeid
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Hovedfunn fra prosjektet 

20.04.2017 29

Preferanser for 

valg av 

arbeidsgiver og 

bosted

• Studenter flest synes at de viktigste faktorene for valg av arbeidsgiver er 

arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø

• Studenter flest synes de viktigste faktorene for valg av bosted er 

jobbmuligheter og nærhet til venner, familie og hjemsted.

Studenter med 

planer om å bli i 

Trondheimsregion

en 

• 44 % av alle studenter har planer om å bli i Trondheimsregionen, hvor 

en stor andel av disse er fra regionen 

• Kun 35% av de som anser data/IT sektoren som attraktiv har planer om 

å bli værende 

• Kun 28% av de som ønsker å starte opp egen bedrift har planer om å bli 

værende

• Studenter som vil bli værende har ofte hatt internship eller praksis i 

regionen

Kjennskap til 

tilbud i 

arbeidsmarkedet

• Studentene har liten kjennskap til arbeidsmarkedet og lite kontakt med 

næringslivet 

• Det er etterspørsel etter en felles oversikt over ulike bedrifters tilbud i 

Trondheimsregionen 
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3 Anbefalinger videre
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Oversikt over JrC´s anbefalte tiltak

20.04.2017 31

Øke studentenes 

kjennskap til 

mulighetene i 

regionen

• Forbedre gjennomførelsen av Trøndelagsdagen; tid, 

lokasjon, markedsføring. Samarbeid med Start NTNU 

kan forbedre dette veldig 

• Etabler en felles portal for stillinger i regionen, helst 

på StudyTrondheim sine hjemmesider. Ta inspirasjon fra 

Bindeleddet

Tilrettelegge for 

mer praksis under 

studietiden

• Få selskapene til å tørre å satse på studentene. De 

aller fleste studenter vil heller velge en lavt lønnet 

relevant sommerjobb i Trondheim, enn én godt lønnet 

irrelevant sommerjobb i hjembyen

Få flere selskaper 

til regionen

• Etabler en overordnet strategi for hvordan tiltrekke og 

beholde selskaper i regionen;

- F.eks: Bergen og omegn har en klar felles strategi for 

hvilke næringer de ønsker å tiltrekke seg

• Flere tiltak som DNB NXT
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Eirik Auråen
Prosjektleder

+47 922 91 406

eirik.auraaen@juniorconsulting.no

Junior Consulting er et konsulentselskap utelukkende bestående av 

studenter ved NTNU som tilbyr tjenester innen strategi, analyse, IT 

og design. Våre studenter har erfaring fra noen av Norges største 

konsulentselskaper, noe vi kan tilby til svært konkurransedyktige 

priser. Ta kontakt for et uforpliktende kaffemøte: www.jrc.no

Mari Benum
Konsulent

+47 46 413 814

mari.benum@juniorconsulting.no

Spørsmål til denne rapporten kan rettes til:

07.05.2018
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... og disse tiltakene er også etterspurt blant studentene

36

“Kom på bedpres og 

bedriftsdager på campus. Lys ut 

stillinger, vis at det er spennende 

muligheter”

NTNU (teknisk) student fra Oslo-

området2

I større grad kommunisere 

jobbmulighetene i regionen

Tilrettelegge mer arbeid i 

regionen
Utarbeide tiltak mot studenter 

som ikke er fra regionen

“Trondheim er en trivelig by å bo 

i, men alt står og faller på om det 

er aktuelle jobbmuligheter her”

NTNU (teknisk) student fra Midt 

Norge1

“Mer praksis og kontakt med 

studenter før endt utdanning”

NTNU (ikke teknisk) student fra 

Vestlandet2

“Internshipordninger på tvers av 

arbeidsplasser innenfor en 

region. Sommerjobber i 

Trøndelag er også attraktivt for 

endel, men ofte er det enklere å 

finne noe "hjemme"”

NTNU (teknisk) student fra 

Østlandet2

“Skulle gjerne hatt en nettside 

med en oversikt over 

Trondheims-bedrifter 

kategorisert etter industri, 

arbeidsområde, størrelse etc”

NTNU (teknisk) student fra 

Østlandet2

“Jeg kunne godt bodd i 

Trondheim, men jeg har fortsatt 

igjen å finne en jobb her. Svaret 

til hvorfor jeg ikke følger med på 

studeirelaterte jobber i 

Trondheim er fordi jeg ikke vet 

hvor jeg skal finne dem”

NTNU (teknisk) student fra Nord-

Norge1

“Fordi Trondheim er en av 

Norges fineste byer, samtidig 

som at det er sentralt i forhold til 

å reise både nordover og 

sørover”

NTNU (ikke teknisk) student fra 

Nord-Norge1

“Passe stor by med godt 

kulturtilbud og nærhet til 

naturen”

NTNU (teknisk) student fra 

Trondheimsregionen1

Basert på spørsmålene: 

1. Har du planer om å bli værende i regionen etter endt studium?  

2. Har du innspill til hvordan næringslivet kan bli enten mer synlig og/eller mer tilgjengelig for studenter? 

Opprettelsen for en felles 

portal for jobbannonser

1 2 3 4

07.05.2018
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Næringsrådet:  Onsdag 23.01 kl 1200-1500  

Rådmannsforum: Onsdag 30.01 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Torsdag 07.02 kl 1300-1500  

Regionrådet:  Fredag 15.02 kl 0900-1500 

 

Næringsrådet:  Onsdag 06.03 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 13.03 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Torsdag 21.03 kl 1300-1500  

Regionrådet:  Fredag 29.03 kl 0900-1500 

 

Samling for formannskapene: 11.-12.04 fra lunsj til lunsj. 

 

Næringsrådet:  Onsdag 27.05 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 05.06 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Torsdag 13.06 kl 1300-1500  

Regionrådet:  Fredag 21.06 kl 0900-1500 

 

Næringsrådet:  Onsdag 04.09 kl 1200-1600  

 

Rådmannsforum: Onsdag 09.10 kl 1300-1600  

Næringsrådet:  Onsdag 16.10 kl 1200-1600  

Arbeidsutvalget: Torsdag 17.10 kl 1300-1500 

Regionrådet:  Fredag 25.10 kl 0900-1500 (Konstituering etter valget) 

 

 

Næringsrådet:  Onsdag 20.11 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 27.11 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Torsdag 05.12 kl 1300-1500  

Regionrådet:  Fredag 13.12 kl 0900-1500 

 

 


	Regionrådet innkalling 180928
	TR 28/18 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 15.06. 2018
	Vedlegg 1

	TR 29/18 Trondheim Havn – orientering om status.
	TR 30/18 Nye Veier – oppdatering om status, samarbeid og framdrift.
	TR 31/18 Oppdatering fra Byvekstavtaleforhandlingene.
	TR 32/18 Framtidig finansiering av Trondheimsregionen..
	TR 33/18 Strategi for næringsareal for arealkrevende virksomhet.
	Vedlegg 2
	Vedlegg 3
	Vedlegg 4

	TR 34/18 Luftfartsforum - framlegging av ny strategi.
	Vedlegg 5

	TR 35/18 Studenters oppfatning av Trondheimsregionen
	Vedlegg 6

	TR 36/18 Møteplan 2019.
	Vedlegg 7

	TR 37/18 Orienteringer
	TR 38/18 Eventuelt

