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Strategi for næringsarealutvikling 
er en utredning med anbefalinger 
som bør følges opp, ikke en plan

Den erstatter ikke IKAP og erstatter 
ikke kommuneplaner

Kan ta lang tid fra kommuneplan til 
utbygging

Behov for økt innsats for å sikre 
tilgang til næringsareal til enhver 
tid

Strategi for næringsarealutvikling 
i Trondheimsregionen



IKAP

klimavennlig arealutviklingspare jordbruksareal

attraktiv region å bo i 

attraktiv region å etablere og 
drive næringsvirksomhet i



Hvis alle arealkrevende 

bedrifter må flytte fra 

Nyhavna, Lade-Leangen, 

Tempe-Sluppen

óg vil ha samme 

arealutnyttelse som i dag 

trengs det: 

1.340  dekar 

erstatningsareal

Byomformingsområder i Trondheim

Tempe-

Sluppen

Nyhavna
Lade-Leangen

Alle vekst Som siste 10 år + de som ikke forsvinner

scenario 1 scenario 2 scenario 3

2025 1209 daa 546 daa 1127 daa

2040 2407 daa 1088 daa 2244 daa

IKAP utredning behov areal til 

arealkrevende virksomheter



Fortettingspotensial næringsareal

Tiller

Lade/Leangen, Tunga



Næringsareal avsatt i kommuneplaner     (> 40 dekar)



Oppfølgingsvedtak i Trondheimsregionen

• Det settes av ressurser til å følge opp strategien gjennom å styrke 
samspillet mellom næringsutvikling og arealutvikling i et 2/3 års 
perspektiv. 

• Trondheimsregionen vil jobbe aktivt videre for et styrket tilbud for 
næringsareal ut over det som framgår av oversikten slik den 
foreligger i dag.

• 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.



Hva forventes fra kommune

• IKAP og kommuneplan skal legges til grunn i 
næringsarealutvikling i kommunen

• kommunene i Trondheimsregionen bør være bevisst på 
å identifisere byggeklare tomter til næringsformål

• Trondheim kommune har fått noen mer konkrete 
anbefalinger oppfølging: 

– å få avklaringer på plass for å få fart i utvikling av 
Torgård og Heggstadmoen (grunnforhold, godsterminal)

– ta vare på eksisterende næringsarealer

– vurdere  proaktiv rolle mer effektiv arealbruk på 
eksisterende næringsarealer 



Videre arbeid næringsarealutvikling
under paraply IKAP

• Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen 
start på tettere samarbeid næringsutvikling –
næringsarealutvikling

• Dedikert person ansvar koordinere samarbeidet, 
innhente og formidle kunnskap 1-2 dag/uke i 2 år 

• Bidra i kunnskapsutvikling ut fra arealperspektivet

• Oppdatere status utvikling næringsarealer i kartportal

• Formidle statistikk om utvikling bransjer over tid



Status utvikling næringsarealer

Endringer i status på næringsarealer siden i fjor sommer:

• Ferdig regulert: Heggstad

• Tomter solgt/bygninger reises: Furumoen, Sveberg, Sveberg
Handels- og næringspark, Vegsletta, Gevingåsen næringspark, 
Hofstad næringspark , Torvmyra

Kartportal er oppdatert 9. april 2019

TorvmyraSveberg Handels- og Næringspark Furumoen

http://kart2.trondheim.kommune.no/analyse/ikap/naering/
http://kart2.trondheim.kommune.no/analyse/ikap/naering/
https://trondheimsregionen.no/areal-og-transport/kartportal/
Sveberg handels- og næringspark.MP4


Status viktige avklaringer
Torgård/Heggstadmoen

• I gang forarbeid geoteknisk undersøkelse

kommunen bestiller, 
spleiselag mellom kommunen og utbyggere

• Ferdigstilt tilleggsutredning trinn1 
godsterminal Torgård Jernbanedirektoratet 

avventer oversendelse til Samferdselsdepartement

• Tulluan
– Reguleringsplan Fv704 

Tanem – Tulluan på høring

• Stormyra
– Regulering g/s-veg langs fv705 i gangsatt



Hva blir viktig framover?

Oppfølging gjennom IKAP:

• Styrke samspill næringsutvikling – arealutvikling

– Tett dialog med næringsorganisasjonene

– Gjensidig forståelse hverandres roller, ansvar og 
handlingsrom

• Få mer kunnskap på plass, heve kompetanse

• Oppdatere status næringsarealutvikling - kartportal

Kommunene i Trondheimsregionen:

• Fortsette med fokus på tilgang til byggeklare tomter 
både på kort og mellom lang sikt

• Sikre tilstrekkelig næringsareal for framtida i 
kommuneplan



Utvikling Trondheimsregionen

klimavennlig arealutviklingspare jordbruksareal

attraktiv region å bo i 

attraktiv region å etablere og 
drive næringsvirksomhet i



Ta vare og bygge videre på kvalitetene i regionen


