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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 25.10. 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19/ Dato 18. oktober 2019  
 

Sted: Trondheim kommune, Bystyresalen. 

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

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

Kopi: Varamedlemmer 

 

 TR 27/19 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 14.06. 2019 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.06. 2019 

Forslag til vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.06. 2019 tas til etterretning. 

 

 

Bslutningssaker: 

 

 TR 28/19 Konstituering – valg av leder/nestleder/AU. 

 

Sak:  I sak 28/15 ble det delegert til AU å nedsette en valgkomite som legger fram forslag til ny 

leder/nestleder/AU. Forslaget blir lagt fram i møtet. 

 
Forslag til vedtak: 

Som ny leder i Regionrådet for Trondheimsregionen velges: 

Som ny nestleder velges: 

Som nytt AU velges: 

 

 TR 29/19 Møteplan 2020. 

 

Sak:  Vedlagt er forslag til møteplan for 2020, som legges fram for Regionrådet for endelig 

beslutning. 

 
Vedlegg 2: Møteplan 2020. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar møteplanen for 2020. 
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 TR 30/19 Ny kommunelov – konsekvenser for interkommunalt samarbeid. 

 

Sak:  Ny kommunelov vil fases inn denne høsten, med noen deler med virkningstidspunkt fra etter 

valget og noe fra 1/1-2020. Den nye loven vil ha betydning også for interkommunalt samarbeid, 

både når det gjelder organisering og benevnelser. Den nye kommuneloven definerer hvordan 

interkommunalt arbeide kan foregå på slik: 

” Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt 

oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller 

samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.” 

 

Interkommunalt politisk råd er mest relevant for samarbeidet i Trondheimsregionen. Det kan 

behandle saker som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser, dvs interessepolitikk og 

grenseoverskridende oppgaver, og skiller seg fra kommunalt oppgavefellesskap som skal løse 

felles oppgaver, dvs tjenestesamarbeid. I interkommunalt politisk råd skal det øverste organet 

hete representantskapet, og det kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Endringen 

her består egentlig av endrede betegnelser. Om man i dagligtale fortsatt vil operere med 

regionråd må man ta stilling til. 

 

Det som er en reell endring er et krav om at det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale 

mellom alle deltakerne i rådet, som skal vedtas av alle kommunestyrene. Denne 

samarbeidsavtalen skal som minimum inneholde disse punktene: 

a) rådets navn 

b) om rådet er et eget rettssubjekt 

c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d) hvilke saker rådet skal kunne behandle 

e) hvilken myndighet som er lagt til rådet 

f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 

h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av 

rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 

 

Punkter utover dette kan representantskapet selv vedta. 

 

Sekretariatet planlegger å lage en sak med forslag til ny samarbeidsavtale til regionrådsmøtet i  

desember, som kan vedtas i alle kommunene. I en slik sak kan det være nyttig å ta inn den  

   evalueringen som ble gjennomført i vår. 

 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet ber om at det legges fram en sak for Regionrådet i desember om 

konsekvensene av ny kommunelov, og forslag til samarbeidsavtale med de deltakende 

kommunene. 
 

 

 

 

Orienteringssaker:  
I og med at dette er det første konstituerende møtet etter valget og med en god del nye 

representanter vil mye av møtet bli brukt til å presentere status innenfor de forskjellige 

arbeidsområdene. 
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 TR 31/19 Gjennomgang av Trondheimsregionens oppgaver, struktur og økonomi. 

Sak: Det er naturlig å starte med en kortversjon av Trondheimsregionens rolle. Som en nærmere 

innføring i hva det jobbes med nå så vedlegges Utviklingsplanen for 2019. 

 

Vedlegg 3: Utviklingsplan for 2019. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 32/19 Presentasjon av interkommunal arealplan (IKAP). 

Sak: IKAP er en sentral arbeidsoppgave for Trondheimsregionen, og som det er viktig både lokalt, 

regionalt og nasjonalt at vi lykkes med. Arealdimensjonen/IKAP ble også en viktig forutsetning 

for å lykkes med å få på plass en Byvekstavtale i området.  

 

I møtet blir det presentert en gjennomgang av IKAP2 med tilhørende prosjekter.  

 

Vedlegg 4: Vedtatt IKAP2 

Vedlegg 5: Vedtatt regional utredning massedeponi 

Vedlegg 6: Vedtatt Strategi næringsarealutvikling 

Vedlegg 7: ABC-prinsippene for lokalisering av virksomhet 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

  

 

 TR 33/19 Resultatene i Miljøpakken så langt – innholdet i den nye Byvekstavtalen. 

Sak: Selv om ikke alle kommunene ble med i den nye Byvekstavtalen har den betydning for alle i 

Trondheimsregionen. Henning Lervåg, leder Miljøpakkens sekretariat, vil orientere. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 34/19 Næringsutvikling og arbeidet med Strategisk næringsplan. 

Sak: Næringsutvikling har hele tiden vært et viktig samarbeidsområde i Trondheimsregionen, og etter 

utarbeidelse av Strategisk næringsplan i 2010 har det vært styringsinstrumentet. Det ble 

gjennomført en rullering i 2016, med vedtak i ny rullert utgave i desember 2016. 

Næringsalliansen i Trondheimsregionen (næringsforeningene i kommunene) har hatt ansvaret 

for begge prosessene.  

 

 Strategisk næringsplan (SNP) går til 2020, og derfor må det tas stilling til hva vi gjør videre. 

Flere alternativer er mulig: Prolongere, rullere – eller starte arbeidet med en helt ny SNP. Pr i 

dag er det mest aktuelle å sette i gang arbeidet med en helt ny SNP. Det endelige vedtaket om å 

sette i gang arbeidet vil bli lagt til regionrådet i desember.   

 

Vedlagt er gjeldende SNP, og handlingsplanen for 2018-2019. I desember legges det fram en ny 

handlingsplan for 2019 for endelig vedtak i Regionrådet. 

 

Vedlegg 7: Strategisk næringsplan vedtatt 2016. 

Vedlegg 8: Gjeldende handlingsplan for 2018-2019. 
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Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

  

 TR 35/19 Presentasjon av samferdselspolitisk fundament. 

Sak: Regionrådet vedtar sine samferdselspolitiske prioriteringer gjennom et samferdselspolitisk 

fundament, som rulleres hvert år. Fundamentet legges ved som vedlegg, og presenteres kort i 

møtet. 

 

Vedlegg 9: Samferdselspolitisk fundament 2019 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

  

 TR 36/19 Presentasjon av arbeidet med profilering av Trondheimsregionen. 

Sak: Trondheimsregionen har gjennom de siste årene tatt ansvaret for profilering av 

Trondheimsregionen, spesielt med vekt på Trondheim og Trondheimsregionen som 

teknologihovedstad. Hans Kringstad vil presentere arbeidet som er gjort og de resultatene vi har 

oppnådd. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 37/19 Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen. 

Sak:  Denne saken ble lagt fram for Regionrådet i juni. I og med at det er flere nye medlemmer i 

Regionrådet er det naturlig at den legges fram som en orienteringssak i og med den gir en n 

oppsummering av samarbeidet så langt, og noen føringer framover.  

 
I vedtektene står dette: 

”§ 7 Forankring  
Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver 

valgperiode. Saken med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra 

evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen 

står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse.” I tillegg ba AU om at det i 

tilknytning til denne evalueringen ble lagt til rette for en generaldebatt om samarbeidet i 

Trondheimsregionen. 

 

Selve evalueringen ble gjennomført etter omtrent samme mal som i 2015. 30 av 38 besvarte, en 

god svarprosent på ca 79%. Resultatene fra 2015 og 2019 er ganske like, det er ikke store 

forskjeller, men det har dog vært noen bevegelser. I 2015 var 17,9% helt enig i at 

Trondheimsregionen jobbet med de rette oppgavene, mens den i hadde steget til 63,3% i 2019. 

På samme måte var det i 2015 60,7% som var helt enig i at TRR fortsatt skal ha fokus på 

utviklingsoppgaver og ikke tjenestesamarbeid, den prosentandelen hadde steget til 82,8% i 

2019. Det kan tas som et bevis på at vissheten om at TRR jobber med de rette saksområdene har 

befestet seg ytterligere i siste valgperiode. De konkrete innspillene på saker 

Trondheimsregionen burde jobbet mer med gjenspeiler egentlig godt som har vært tema i TRR i 

perioden før evaluering; i 2015 var det bymiljøavtale og bosetting av flyktninger, i 2019 var det 

jordvern/det grønne skiftet, digitalisering/innovasjon, næring/reiseliv.  

 

Når det gjelder de konkrete samarbeidsområdene i TRR så ser vi kun marginale endringer når 
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det gjelder IKAP-arbeidet mellom 2015-2019. Det er 13,8% som er helt enig i at IKAP-arbeidet 

fungerer godt, 62,1% er delvis enig, mens 24,1% er delvis uenig. Det er en rimelig tolkning at 

IKAP er bra akseptert og befestet blant kommunene, spesielt tatt i betraktning den 

grunnleggende skepsisen i alle kommuner til at noen utenfor kommunen skal ha meninger om 

deres arealpolitikk. De skriftlige innspillene dekker hele bredden fra at det bør være mer 

forpliktende, til at det ikke må innebære noen forpliktelse for den enkelte kommune.  

 

Når det gjelder næringsutviklingsarbeidet er 17,2% helt enig i at det fungerer godt, 72,4% er 

delvis enig, mens 10,3% er delvis uenig. Her også har det vært små endringer fra 2015, noen 

flere er delvis enig og noen færre helt enig i 2019. Totalt sett er scoren noe høyere på 

næringsutvikling enn IKAP, en tolkning på det er at det høyere konfliktpotensialet innen IKAP 

har betydning. 

 

De skriftlige innspillene på næringsfeltet var ganske få, og handlet mest om behov for større 

forpliktelser fra kommunene, og at også jord- og skogbruk burde være en del av arbeidet. 

 

Det er innen samferdsel det har vært største endringer mellom 2015-2019. I år sier 46,7% at de 

er helt enig i at arbeidet med samferdselssaker fungerer godt, mot 14,3% i 2015. Bevegelsen har 

vært innen gruppen delvis enig, som var på 75% i 2015 og 46,7% i 2019. Noe av grunnen til at 

samferdselssakene scorer høyest er nok at det har vært et viktig tema i hele perioden, spesielt 

gjennom Byvekstavtale-forhandlingene. Av skriftlige innspill kan nevnes et ønske om mer 

fokus på digital samferdsel, og enda mer helhetlig regional tenkning i f.t. godstransport. 

 

Innen profileringsarbeidet har andelen som sier at de er helt enig i at det fungerer godt steget fra 

22,2% til 37,9%. 48,3% er delvis enig. Av skriftlige kommentarer: Kom dere på Instragram!  

 

Det noen spørsmål om organiseringen av arbeidet. Kort oppsummert er et overveldende flertall 

enig i dagens representasjon, at antall møter er passende, og at sakene er av passe lengde og gir 

tilstrekkelig innsikt. Scoren er betraktelig dårligere når det gjelder om man er god nok til å 

orientere om arbeidet i Trondheimsregionen i egen kommune. Av skriftlige innspill kan nevnes 

at kommunene bør legge fram TRR-saker som orienteringssaker i formannskapene, at ordfører 

bør informere jevnlig i kommunestyret, og at daglig leder bør besøke kommunestyrene. 

 

De siste spørsmålene handlet om informasjon, som kan oppsummeres slik at en stor andel leser 

nyhetsbrevet jevnlig, mens det er en god del færre som besøker hjemmesiden – kanskje ikke så 

overraskende.  

 

Hvor går veien videre? 
Alt i alt viser undersøkelsen at Trondheimsregionen er en organisasjon med god oppslutning 

både når det gjelder arbeidsområder og organisering. Men dette i seg selv gir ikke svar på 

spørsmålene om potensialet i tilstrekkelig grad er tatt ut, og om ambisjonene er høye nok. Dette 

bør være viktige tema i generaldebatten. 

 

En grunnleggende forutsetning er graden av vilje og evne til regional tenkning. Den 

demokratiske legitimiteten til representantene i regionrådet er jo knyttet til at de er valgt som 

ombud for egen kommune, og det gjør det i utgangspunktet krevende å legge til grunn en 

regional tenkning utover egen kommune, der en viss grad av raushet må være til stede. 

Paradokset i dette er at det er en del oppgaver som løses best i en større sammenheng enn den 

enkelte kommune. I en slik sammenheng er den rapporten Innovasjon Norge bestilte i fjor 

interessant, der noe av konklusjonen var at den enkelte kommune var for liten til å oppnå 

optimale resultater i næringsutviklingsarbeidet, mens fylkeskommunene er for store – 

dynamikken ligger i de sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregionene. Og det er jo det 

Trondheimsregionen er.  

 

Til tross for at forutsetningene er til stede så er nok ikke potensialet for 

næringsutviklingsarbeidet tatt helt ut. Det er varierende forankret i den enkelte kommune. 
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Framover må det jobbes med å klargjøre forskjellen mellom det kommunale næringsarbeidet, 

som spiller en viktig rolle opp mot arealer/lokaler og kommunal (bygge)saksbehandling, og de 

oppgavene som den enkelte kommune er for liten til å ta tak i: Kontakten med Fou-miljøene, 

stimulere og styrke klyngene, styrke nyskapingsarbeidet. Og så må følgende setning gjentas og 

gjentas: En hver arbeidsplass skapt i Trondheimsregionen (og spesielt i Trondheim) er en 

potensiell innbygger i de andre kommunene – og det er der inntektene ligger for kommunen. 

Sammenslåingen av næringsarbeidet i Trondheimsregionen og Trondheim kommune er 

gjensidig styrkende, men det må løpende vurderes om det gir tilstrekkelig merverdi for begge 

parter. 

 

Næringsrådet har en viktig rolle i næringsarbeidet, og fungerer tilnærmet som et styre for 

arbeidet. Styrken med det er at det gjør næringsarbeidet i Trondheimsregionen veldig godt 

forankret på toppledernivå blant de viktigste næringspolitiske aktørene Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen, de andre næringsforeningene, NTNU, SINTEF, Innovasjon Norge, 

Trøndelag fylkeskommune og NHO. I tillegg er tilbakemeldingene fra de rådmennene som har 

deltatt der utelukkende positive. Baksiden av denne organiseringen er nok at næringsarbeidet 

oppleves fjernere blant politikerne i Regionrådet. Strategisk næringsplan går ut 2020, det må 

derfor i høst settes i gang en diskusjon om det skal lages en ny, og da er det naturlig at det også 

tas en nærmere vurdering av organiseringen av hele næringsarbeidet. 

 

En annen inngang til oppgaver som må vurderes i et bo- og arbeidsmarkedsperspektiv er 

arealpolitikken. I en så tett sammenvevd region som Trondheimsregionen er det åpenbart at 

mange arealpolitiske spørsmål har konsekvenser utover egen kommune, og uten en viss 

koordinering kan totaliteten bli uheldig for regionen sett under ett. Gjennom 

Byvekstavtaleforhandlingene ble det tydeligere for mange kommuner at alternativet står mellom 

å sikre IKAP-arbeidet tilstrekkelig legitimitet og forankring, og større grad av 

fylkeskommunal/statlig arealplanlegging. På saksbehandlernivå er det godt samarbeid og stor 

gjensidig nytte i IKAP-arbeidet. 

 

Profileringsarbeidet har en god score i evalueringen, og vi har lykkes godt i å styrke Trondheim 

og Trondheimsregionen som teknologihovedstad. Samtidig må vi framover vurdere på nytt hva 

innholdet i profileringsarbeidet skal være. Det foregår diskusjoner blant annet innad i 

Trondheim kommune om å samle profileringsressursene mer enn de er i dag. Inspirasjonen 

hentes fra det som skjer i mange byregioner der byen brukes kraftfullt for å dra 

studenter/bedrifter/turister til hele regionen, se for eksempel Gøteborg & Company eller London 

& Partners. Hvis noe slikt skal gjøres så vil det være naturlig å gjøre det i regi av 

Trondheimsregionen. 

 

Det å uttale seg om graden av regional tenkning er en subjektiv øvelse, men det er ikke urimelig 

å si at Trondheim kommune tenker mer regionalt enn noen gang tidligere. Med tanke på at 

Trondheim må være motor i et slikt samarbeid som Trondheimsregionen gir det et godt 

fundament for arbeidet. Det avspeiles også i det store antallet interkommunale samarbeid 

Trondheim kommune er involvert i, og som er avgjørende for både tjenesteproduksjon og 

utvikling for de deltakende kommuner. Det er også interessant at fra 1/1-2020 er det kun 

Trondheim som ikke er med i flere regionråd.  

 

Evalueringen viser stor oppslutning om at Trondheimsregionen skal jobbe med 

utviklingsoppgaver og ikke tjenesteproduksjon, det er det liten grunn til å diskutere videre. Det 

som er interessant er den dynamikken vi har sett i siste periode i at Rådmannsforum i større grad 

har vært brukt som diskusjonsarena om og evt hvordan de andre kommunene kan knytte seg til 

utviklingsprosesser i Trondheim kommune. Eksempler er digital byggesaksbehandling, 

klimaplanen, digitalisering og modernisering.  

 

Drøftingsdelen startet med å stille spørsmålet om ambisjonene er høye nok. Det må besvares av 

den enkelte kommune, Trondheimsregionen som organisasjon verken kan eller skal drive fram 

ambisjonsnivået – kun peke på mulighetene. En interessant indikasjon får vi nå gjennom 
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prosessen med eventuell utvidelse av Visit Trondheim til å dekke hele Trondheimsregionen. 

Kommunene må også, ut fra en felles ståsted for alle at mengden utviklingsressurser er 

begrenset, hele tiden vurdere hvor mye av ressursene som skal spres eller konsentreres for å 

oppnå best resultater. 

 

 
Vedlegg 10: Evalueringsrapporten. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

  

 

 TR 38/19 Orienteringer 

  Diverse næringssaker. 

Regionalt samarbeid som en del av folkevalgtopplæringen i høst. 

  

 

 TR 39/19 Eventuelt 

 

 

Jon P Husby Bård Eidet 

Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 14/06 2019  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 19/ Dato 21. juni 2019  
 

Sted: Skaun kommune, kommunestyresalen. 

Tidsrom: Kl 0900-1400. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Leif Roar Skogmo. 
Malvik kommune: Torgeir Anda. 
Trondheim kommune: Ola Lund Renolen, Morten Wolden. 

 Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen. 
Melhus kommune:   
Skaun kommune: Jon P Husby, Bjørn Hammer. 
Orkdal kommune: Jørgen Indergaard, Finn Hoff, Svein Henry Berdal. 

 Midtre Gauldal kommune: Aina Bogen, Knut Dukane. 
Indre Fosen kommune: Per Kristian Skjærvik, Liv Darrel, Ørjan Dahl. 
Trøndelag fylkeskommune:  

 Observatører:  
 Fylkesmannen: . 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Hans Petter Øien Kvam. 
Statens Vegvesen: . 

 Trøndelag fylkeskommune: Gunhild Kvistad, Egil Utseth. 
 Trondheim havn: Kirsti Østensjø. 

Trondheim kommune: Håkon Kibsgaard Jordet 
 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, og ønsket velkommen til Skaun kommune. 

 

 

 TR 20/19 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 29.03. 2019 

 

Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 29.03. 2019 tas til etterretning. 

 

 

Orienteringssaker: 

 TR 21/19 Presentasjon av ”Home of Nordic Flavours” som merkevare for reiselivsarbeidet. 

 
Tanja Holmen, reiselivsdirektør Visit Trondheim, og Lasse Berre fra Berre AS presenterte 

konseptet. 

Viktig å finne en fellesnevner for hele regionen for å tiltrekke seg utenlandske turister.  

  

Fra møtet: 

   

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

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

Beslutningssaker: 

 

 TR 22/19 Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen. 
 

Daglig leder Bård Eidet innledet til debatt. 

 

Fra møtet: 

Trondheimsregionen må fortsatt ha fokus på utviklingsoppgaver, ikke tjenesteproduksjon. 

Samarbeidet har hatt veldig positiv utvikling de siste årene.  

Digitalisering, klima/miljø, og innovasjon i offentlig sektor ble tatt fram som viktige nye 

samarbeidsområder i neste periode.  

 

 

Vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. Innspillene bringes videre til det neste Regionrådet 

 

 

 TR 23/19 Årlig revidering av samferdselspolitisk fundament. 

   
Fra møtet: 

Lykkes godt med samferdsel. Jernbane helt avgjørende framover, med tuneller Ranheim – 

Hommelvik og gjennom Forbordsfjellet. Finansierningsmodellene på jernbane er et stort 

problem, må finnes nye løsninger.   

Ønskelig å ta inn E14: Oppgradering av E14 Stjørdal – svenskegrensa.  

 

Vedtak: 

   Regionrådet vedtar det reviderte samferdselspolitiske fundamentet, med tilføying av et punkt 

om E14 Stjørdal – svenskegrensen. 

  
 

 

 TR 24/19 Valg av valgkomite for oppnevning av leder, nestleder og AU i neste valgperiode. 

 
   

Vedtak:  

 Sittende AU får fullmakt til å nedsette valgkomité blant de nyvalgte ordførerne etter 

valget. Valgkomiteen innstiller til Regionrådets møte 25.10 2019. 

 

 

 

 TR 25/19 Orienteringer 

- Hvordan kan det regionale perspektivet bli en del av høstens folkevalgtopplæring? 
- Visit Trondheim: Vekstprosjektet. 
- Internasjonalt: Samarbeid med Innovasjon Norge om Kina-satsing. 
- Mulig fiberledning fra USA til Norge inn til Trøndelag. 
- Samarbeid om søvnovervåkning med Vital Things 
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 TR 26/19 Eventuelt 

  Leder Jon P Husby tok opp forslag om å ta opp situasjonen for Klett-krysset etter åpningen av 

ny E6. Regionrådet aksepterte å ta opp saken som eventuelt-sak, og vedtok følgende uttalelse:  

 

” Regionrådet i Trondheimsregionen viser til den uholdbare situasjonen for trafikken til og fra 

E39/Klett inn på ny E6. Det er stor kødannelse i rushtid, og det er meningsløst ved åpningen av 

en ny og flott E6. Dette gir både trafikkfarlige situasjoner og lav samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet. Regionrådet ber Kontaktutvalget for Miljøpakken finne løsninger og prioritere 

midler som gjør at man løser situasjonen raskt, samtidig som det har en langsiktig bærekraft.” 

   

 

 

Jon P Husby Bård Eidet 

Leder Daglig leder 
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Utviklingsplan 2019-22, Trondheimsregionen 

1 Mål for Trondheimsregionen  

I 2011 gjorde alle kommunene likelydende vedtak i sak om Trondheimsregionen: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.   
 

 
 

2 Programområder: 

Trondheimsregionen har fire programområder: 

 P1: Strategisk næringsutvikling. 

 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging. 

 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 

 P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk. 

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 

Hovedmål:  
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i 

2020. 

Utdyping: 

Målinger viser at vi er på god vei til å innfri hovedmålet innen 2020. Rullert Strategisk næringsplan 
ble vedtatt i desember 2016, mer spisset og tydeligere i sine prioriteringer. Den har fem 
målområder: 1. Kobling FoU og næringsliv. 2. Næringsfremmende kommuner. 3. Innovasjon og 
gründerskap.   4. Kommersialisering av teknologi. 5. Attraktiv region.  
Ny Strategisk næringsplan er konkretisert i en toårig handlingsplan, som ble vedtatt i desember 
2017.  

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF. 

 

Foto: Carl Erik Erikson 
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Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til drakraften i Trondheim som 
landsdelshovedstad. Kommunene har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi 
viderefører den etablerte organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet 
og kunnskapsmiljøene. Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen, men 
Regionrådet har en tydelig rolle i gjennomføringen. I 2017 ble næringsarbeidet i Trondheim 
kommune og Trondheimsregionen slått sammen, ut fra en erkjennelse av at kommunegrensene er 
lite viktig i en så tett sammenvevd bo- og arbeidsmarked som Trondheimsregionen. Dette har gitt 
et mer kraftfullt næringsutviklingsarbeid i regionen.  
 
 
Tiltak som pågår: 

- Utviding av Visit Trondheim sitt virkeområde 
til hele Trondheimsregionen. 

- Innføring av digital byggesaksbehandling i 
alle kommunene. 

- Støtte til prosjekt for oppretting av Interactive 
Digital Center (IDC) i regionen.  

- Student ut i bedrift: Støtter studentenes 
reiseutgifter til kommunene utenfor 
Trondheim, avtaler inngått med NTNU og BI. 

- Tilrettelegging for næringsklynger: I 
samarbeid med Innovasjon Norge støttes 
utarbeidelsen av klyngesaknader. 

- Ny toårsavtale med Ungt Entreprenørskap 
legges fram for godkjenning desember 2018. 

- Medlemskap i Technoport følges opp. 
- Arrangerer 4 innovasjonsfrokoster i året 

sammen med NiT og Technoport for å koble 
forskning og næringsliv. 

- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 
Trondheimsregionen. 

- Realisering av næringsareal i IKAP. 
- Støtte arbeidet til Maker Faire, sørge for 

deltakelse fra kommunene utenfor 
Trondheim. 

- Styrke engelskspråklig informasjon gjennom 
samarbeidsavtale med The List. 

- Støtte til Impello-analysen og andre 
relevante analyser. 

- Gjennomføre undersøkelse av studentenes 
oppfatning av de ulike kommunene i 
Trondheimsregionen. 
 

 

 

 

 

 

Nye oppgaver/prioriteringer i 2019: 

- Øke den digitale konkurransekraften i 
næringslivet, gjennom mulig deltakelse i 
prosjektet Digital Innovation Hub sammen 
med fylkeskommunen. 

- Styrke samarbeidet med de utenlandskeide 
bedriftene, for å sikre arbeidsplasser og 
legge til rette for ytterligere vekst. 

- Nye tiltak innen kommersialisering av 
teknologi, inkl å løfte TRR som 
utprøvingsarena for ny teknologi. 

- Bruke campus-utbyggingen som en 
brekkstang for å flagge inn internasjonale 
bedrifter gjennom FDI-samarbeid (Foreign 
Direct Investment) med Innovasjon Norge. 

- Styrke det internasjonale samarbeidet både 
gjennom deltakelse på internasjonale 
bransjetreff, og deltakelse i internasjonale 
prosjekt.  

- Styrke næringsutviklingen knyttet til 
investeringene i Forsvaret gjennom 
ansettelse av en forsvarskoordinator. 

- Være med på prosjekter som bidrar til det 
grønne skiftet. 

- Støtte opp under gründer-/ 
innovasjonsarbeidet i regionen. 

- Forsøke å innlemme de andre kommunene i 
Trondheim kommune sin Smarte Byer 
satsing. 
 

 
NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2019: 4,5 mill kr. 

Foto: Carl Erik Erikson 
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2.2 P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging. 

Mål: 

IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud til 
næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for 
Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling 
gjennom en samordnet avklaring av arealbruken. Dette gir bedre grunnlag for å avveie arealbruk 
mot ulike regionale og nasjonale mål. Analysene gjennomført i IKAP-programmet, viser at areal- 
og transportutviklingen i regionen er på rett vei målt mot retningslinjene i IKAP. Kommunene har 
fokus både på klimavennlig arealutvikling og å spare jordbruksareal, men det er et 
forbedringspotensial. IKAP skal være et verktøy for å beholde fokus på klima og jordvern, og tenke 
regionalt. 
 
IKAP2 ble vedtatt i regionrådet februar 2015. Oppfølging av IKAP og politisk forankring er en viktig 
oppgave også i 2019. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i Trondheimsregionen skal 
videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer, presentasjoner og via kartportalen. 
 
Jernbaneutvikling og fortetting rundt knutepunkt er et viktig satsingsområde i IKAP. Melhus, Malvik, 
Stjørdal og Trondheim er i forhandling med staten om en byvekstavtale. Jernbane- og 
knutepunktutvikling er et viktig tema i forhandlingen. I Byutredning trinn 2 for Trondheimsområdet 
er det blant annet gjennomført beregninger av trafikale og prissatte konsekvenser for jernbanetiltak 
i Trondheimsområdet (økt frekvens og redusert reisetid Melhus - Stjørdal) med konsentrert 
arealbruk i utvalgte knutepunkter for jernbanen. Beregningene viser en positiv nettonytte på 0,07. 
Resultatet bekrefter at det er viktig og nyttig å prioritere jernbane- og stasjonsutvikling i 
Trondheimsregionen. 
 
To tema prioriteres i 2019:  
- Fortetting med kvalitet rundt knutepunkt og i sentrumsområder. 
- Potensial og tiltak for å øke andel gang-, sykkel- og kollektivreiser. 
 
Samarbeid med NiT om utvikling av næringsareal videreføres. Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen ble vedtatt 28. september 2018. Status på utvikling av næringsarealer skal 
oppdateres jevnlig og være tilgjengelig via kartportalen på Trondheimsregionen sine nettsider. 
Samspill mellom næringsutvikling og arealutvikling skal styrkes. 
 
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. 
Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  
  
 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2019: 3,0 mill kr.  

IKAP finansieres gjennom tildelinger fra KMD og kommunale bidrag. Tildelingen fra KMD er på 1,5 
mill kr, som må matches av et tilsvarende bidrag fra Trondheimsregionen Tildelingen fra KMD 
brukes til å styrke bemanning/ressursbruk innen statistikk/analyse, utredninger og bruk av 
GIS/databaser, pluss oppfølging av strategien for næringsareal.  
  
 

2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

Mål: 
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt som teknologihovedstad.  
For 2019 prioriteres: 

- Spredning av suksesshistorier fra Trondheimsregionen. 
- Konkretisere nærmere hvilken rolle vi skal ha i internasjonal profilering av Trondheimsregionen. 
 

Foto: Carl Erson 
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Utdyping 

Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer. Dette er den regionen flest sier 
de kan tenke seg å bo og jobbe i hvis de skal flytte. Særlig innen utdanning og FoU er omdømmet 
godt. Vi blir oppfattet som den ubestridte teknologihovedstaden i Norge, men har ikke like høy 
score på vurdering av karrieremuligheter. 

Trondheimsregionen vil fortsette med å fortelle våre egne suksesshistorier fra FoU og næringsliv, 
både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fram til nå har vi lagt mest vekt på å bygge intern 
stolthet og økt forståelse for betydningen de nyskapende miljøene har for hele regionen, neste år 
vil vi også prøve ut mer nasjonale og internasjonal markedsføring. Utad vil vi øke kunnskapen om 
karrieremulighetene i en region med sterk innovativ kraft, og bruke profilering mer bevisst i 
rekrutteringsformål. 

Vi forsetter hovedgrepet med produksjon og målrettet distribusjon via Facebook og YouTube av 
korte filmer fra bedrifter og forskningsmiljøer i regionen. Sammen skal de styrke 
Trondheimsregionens profil som et tyngdepunkt for innovasjon, kunnskap og kommersialisering av 
teknologi – altså fremme regionens attraktivitet. Filmene kan brukes fritt av kommunene og andre 
interesserte.  

 
Annonsering mer tradisjonelt i papirmedier og på internett vil bare unntaksvis skje.   

   

   
  
Film om Kavli-instituttet på NTNU.    Film om mikrochip-miljøet. 

 
Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2018: 1,5 mill kr. 

 

 

 

2.4 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid 

Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i 
kommunens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Vedtektene for 
Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27). Ordførerne i regionrådet forvalter 
kommunenes stemmerett i Regionrådet. At Trondheimsregionen er organisert som politisk organ, 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 
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og ikke som selskap, gir styrker og svakheter. Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi har med 
en tett kobling mot kommunenes politiske og administrative styringsorganer. 

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2019: 1,0 mill kr. 

               
                            Regionale busser – en suksesshistorie   
 
 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2019:  

 Trondheim kommune: 2,4 mill kr 

 Øvrige kommuner: 2,7 mill kr Sum kommuner 5,1 mill kr. 

 Trøndelag fylkeskommune: 1,0 mill kr Ikke avgjort ennå. 

 Andel tilskudd fra KMD 1,5 mill kr Avh. av årlig tildeling, krever 50% medfinansiering. 

 SUM 7,6 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene i 2019 er justert for første gang siden 2010. Beløpet er justert etter pris- 
og lønnsvekst og befolkningsvekst, der økningen fordeles over 2019 og 2020. Driftsnivået har de 
siste årene vært tatt ned fra over 13 mill til dagens nivå på 10 mill, som er en tilpasning til et 
realistisk og nødvendig framtidig driftsnivå. Støtten fra Trøndelag fylkeskommune gjennom 
regionale næringsfond er ikke klar ennå, men det gjøres et anslag på 1 mill kr, som bør være 
minimum hvis fylkeskommunen skal fordele penger på denne potten. I tillegg legges det opp til å 
bruke 2,4 mill fra fond. Det er heller ikke klart hvor mye som vil være tilgjengelig for fond pr i dag, 
men hvis inntektene blir lavere enn stipulert så vil også utgiftene tas ned. 

   

Rissa sentrum       Orkdal, Grønøra 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 
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Ressurstilgang 2019 fordelt på programområdene: 

  P1 
Nærings-
utvikling 

P2 IKAP P3 
Profilering 

P4 Ledelse/  
samarbeid 

Sum Herav 
fond 

Netto 
sum 

Kommunene 3.500.000 1.500.000 1 500.000 1.000.000 7.500.000 2.400.000 5.100.000 

KMD   1.500.000     1.500.000   1.500.000 

Fylkeskommunen 1.000.000      0 1.000.000   1.000.000 

SUM 4.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000 10.000.000 2.400.000 7.600.000 

 

 

 

    
Orkanger.  Stjørdal sentrum 

3.2 Fond 

Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen. 
Fondet bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det tok tid å 
komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av fondet 
med 2,4 mill. kr, mot 4,6 mill kr i 2018.  

 

Rapportering/revisjon 

Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for 
Trondheimsregionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i 
programområder for virksomheten. 

 
 

Foto: Carl Erik Erikson Foto: Carl Erik Erikson 



 

vedtatt i Trondheimsregionen 13. februar 2015 

IKAP-2 

Mål, strategier og retningslinjer  

for arealutvikling i Trondheimsregionen 

 

 

 
Klimavennlig areal- og transportutvikling 

 

 
Spare jordbruksareal 

 

 
 

 
Attraktiv region å bo og å drive næringsvirksomhet i 
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Samarbeid om areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen 

Om Trondheimsregionen 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik kommuner. I tillegg er Sør-Trøndelag fylkeskommune 
medlem. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeids- og serviceregion. 

Hensikten med samarbeidet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal 
konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, 
næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen. 

Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011: 
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon  
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.  
 

”Vi er ti kommuner som vil løfte hverandre framfor å konkurrere innbyrdes. Vi oppnår mer sammen 

enn hver for oss”.  

 

Hvorfor samarbeid om areal- op transportplanlegging i Trondheimsregionen 

Felles mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen er 

nødvendig for å oppnå målene om klimavennlig regionutvikling og å begrense nedbygging av 

landbruksareal. I tillegg gir det større gjennomslagskraft for å få statlig finansiering til store 

samferdselsprosjekter, samt belønningsmidler. 

 

Med å sikre diversitet og et bredt tilbud av næringsarealer og bomiljøer i Trondheimsregionen, har 

regionen i sin helhet en større tiltrekningskraft enn kommunene hver for seg. 

 

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP  

IKAP er en interkommunal arealplan utarbeidet av kommunene i Trondheimsregionen og Sør-

Trøndelag fylkeskommune. IKAP forutsettes fulgt opp av de respektive kommunene.  Retningslinjene 

er forpliktende for kommunene til å følge opp i sin kommuneplanens arealdel og ved behandling av 

reguleringsplaner, slik at alle bidrar til å oppnå målene for utvikling av regionen.  

IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud i forhold til 

næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for 

Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling 

gjennom en samordnet avklaring av arealbruken. Det legges til grunn at dette gir bedre grunnlag for 

å avveie arealbruk mot ulike regionale og nasjonal mål. 

IKAP er en langsiktig plan med en sammenhengende arealstrategi for regionen. Planhorisonten er 

2040, med mer konkret dimensjonering av boligbehov og behov for arealkrevende 

næringsvirksomheter for en 12-års periode, slik at dimensjoneringen kan legges til grunn i 

kommuneplanlegging. Det er hensikten at dette dokumentet skal vare lenge. Eventuell behov for 

rullering skal vurderes av Regionrådet. 

Mål, strategier og retningslinjer, IKAP-2, er vedtatt i alle 10 kommuner og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune.    
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Overordnete mål 
 

Utvikling av Trondheimsregionen 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon  

og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.  

 

Arealutvikling i Trondheimsregionen 

Trondheimsregionen skal bidra til at Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et 

konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster. 

 
 
Delmål samordnet areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen, IKAP 

 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. 
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Samordnet areal- og transport 

Mål 

Trondheimsregionen skal ha en klimavennlig areal- og transportutvikling. 

Strategi 

Flest mulig reiser i regionen skal skje med kollektiv, sykkel eller til fots og transportbehov i 

Trondheimsregionen skal begrenses og i Trondheim reduseres. 

 Tyngden av arealutvikling i Trondheimsregionen skal skje innenfor influensområde for kollektiv 

og innenfor gang-/sykkelavstand fra sentrene, slik at mange innbyggere har lett tilgang til 

kollektivtilbud og tjenester. 

 For å sikre passasjergrunnlag for økt jernbanetilbud i Trondheimsregionen, er det viktig å sørge 

for at innbyggerne i regionen har lett tilgang til en stasjon og at enkelte stasjoner blir et viktig 

målpunkt i regionen. Trondheimsregionen har pekt ut 6 stasjoner hvor det prioriteres satsning 

på videreutvikling av stasjonsområdet, både med arbeidsplasser, handelsetableringer og boliger.  

o Stjørdal stasjon  

o Hommelvik stasjon  

o Trondheim sentral stasjon  

o Heimdal stasjon 

o Melhus skysstasjon 

o Støren stasjon 

I tillegg prioriteres Leangen stasjon, Ranheim stasjon og Hell stasjon (Meråkerbanen) som viktige 

omstigningspunkt langs jernbanen. 

 I Trondheimsregionen skal det sikres tilgang til pendlerparkeringsplasser der hvor reisende med 

kollektivtransport er avhengig av å komme seg til holdeplassen med bil og sykkel (i låsbare skap). 

Retningslinjer 
Arealutvikling som begrenser trafikkomfang i regionen og reduserer trafikkomfanget i Trondheim 

 Kommunene skal prioritere utbygging i områder med gang-/ og sykkelavstand fra sentrene. 

 Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal skal styrke hovedknutepunktene langs jernbanetraseen. 

 Næringsareal til arealkrevende næringsvirksomhet skal lokaliseres mest gunstig i forhold til 

godsstrømmer og øvrig trafikkskaping. 

 

Stimulere reiser med kollektivtransport 

 Kommunene skal prioritere utbygging av boligområder, detaljhandel, offentlige tjenester og 

større arbeidsplasser i de best tilgjengelige områder med kollektiv. 

 Arbeidsplass-/ og besøksintensive virksomheter skal etableres i senterområder og inntil tunge 

kollektivakser. 

 Maksimalt 25/35 % av tomtearealet til parkering for henholdsvis kontor/forretning skal 

praktiseres (Trondheim har fastsatt 15/25 %).  

 Største delen av boligbygging i regionen skal realiseres i gang-/sykkelavstand fra 

senterområdene og holdeplassene for kollektivtransport. 
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Jordvern 

Mål 

Jordbruksarealet skal opprettholdes for å sikre dagens og framtidas matproduksjon. 

Strategi 

I Trondheimsregionen legges det opp til en arealutvikling som i størst mulig grad unngår nedbygging 

av jordbruksareal. 

Muligheter for å ta i bruk nytt landbruksareal skal benyttes. 

 

Retningslinjer 

Spare jordbruksareal 

 Kommunene skal ta vare på større sammenhengende arealer med dyrket mark eller dyrkbar 

mark av høy kvalitet, også i bynære strøk.  

 På gang-/sykkelavstand fra senterområder og på gangavstand fra holdeplasser i eksisterende 

tettsteder på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt 

enn vern. Forutsatt at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og 

grønnstruktur.  

 Eventuell nedbygging av landbruksareal skal avklares i kommuneplanens arealdel. 

 Nedbygging av landbruksareal skal vurderes erstattet, for å bidra til at det totale arealet til 

matproduksjon i regionen opprettholdes. 

 

 

  



7 

 

Bolig 

Mål 

Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo i. 

Strategi 

Trondheimsregionen skal utvikle en felles boligpolitikk og sikre variert boligtilbud med god  

bokvalitet. 

I Trondheimsregionen skal innbyggerne ha lett tilgang til friluftsområder med en variert grad av 

tilrettelegging. 

 

Retningslinjer 

Dimensjonering boligbygging 

 Kommunen skal prioritere de boligfeltene som best ivaretar IKAPs mål og strategier. 

 Boligfelt som ikke prioriteres innenfor det anslåtte behovet, tilrås avventet. Kommunen skal 

bruke de planmessige/juridiske virkemidler som den selv anser som mest hensiktsmessig for å 

porsjonere boligbyggingen, for eksempel rekkefølgebestemmelser. 

 

 

Variert boligsammensetting og attraktive bomiljøer 

 Det skal vektlegges boligområder med god bokvalitet, varierte bygningstyper og boligstørrelser.  

 Kommunene skal sikre sammenhengende grøntområder nær boligene og lett tilgang til 

friluftsområder. 

 Uterom skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og tilfredsstillende 

støynivå. Uterom skal være godt egnet som sosial møteplass for alle aldersgrupper og utformes 

slik at det kan brukes til alle årstider. 

 Prinsippene bak universell utforming skal legges til grunn i all planlegging. 

 Kommunene skal legge til rette for tiltak som fremmer fysisk og mental helse. 

 Etablering av sykkelstier og tilrettelegging for fotgjengere skal vektlegges. 

 

 

Effektiv arealutnyttelse 

 Kommunene skal prioritere utbygging innenfor eksisterende tettsteder – både som fortetting i 

regulert, utbygd strøk og som feltutbygging på ledig tomtegrunn. 

 Kommunene skal legge opp til en effektiv arealutnyttelse innenfor boligfeltene.  

- det skal angis omtrent antall boliger som skal bygges i boligfeltet 

- det skal angis hvilke boligtyper skal bygges i boligfeltet 

- det skal angis gjennomsnittlig boligtetthet i boligfeltet 
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Næring 

Mål 

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

 

Strategi 

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 

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 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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Senterstruktur 

Mål 

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

Strategi 

Regionale sentra og kommunesentrene skal styrkes.  

Bygde- og lokalsentra skal opprettholdes slik at eksisterende bosettingsmønster, lokalsamfunn og 

infrastruktur blir ivaretatt med god kvalitet. 

 

Retningslinjer 

Omforming større sentra 

Byområdet i Trondheim og senterområdene i eksisterende regionale sentra og kommunesentra, skal 

utvikles i forhold til næring og boliger gjennom fortetting/omforming. 

Næring i senterområdene 

Besøks- og arbeidsintensive virksomheter skal i størst mulig grad lokaliseres i de områdene som er 

best tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots, jamfør abc-prinsippet. I disse områdene skal andelen 

av besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter være større enn boliger. 

 

Bygde-/lokalsentra 

Dagens servicenivå i bygde-/lokalsentrene skal søkes opprettholdt og videreutviklet gjennom regulert 

boligutvikling. Nye senter-/servicefunksjoner kan etableres med utgangspunkt i senterets naturlige 

omland. 

Ikke nye sentra 

Dagens sentra gir en tilfredsstillende servicedekning i kommunene. Ut fra dette skal det  

ikke tilrettelegges nye sentra i regionen. Dette omfatter både kjøpesenterområder og bygde-

/lokalsentra.  
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Oppfølging av IKAP-2 
 

Planlegging i kommunene 
Kommunene skal følge opp retningslinjene i IKAP i all areal- og transportplanlegging. Kommunenes 

samfunnsdel skal legges til grunn. 
 

Metodikk for måloppnåelse 
Trondheimsregionen har utviklet indikatorer for vurdering av kommuneplanene i forhold til bidrag til 

måloppnåelse i regionen.  

Indikatorene skal brukes som grunnlag for årlig rapportering om utvikling i Trondheimsregionen og 

bør legges til grunn i den samlete vurderingen i konsekvensutredningen ved rullering av 

kommuneplanens arealdeler i kommunene i Trondheimsregionen. 
 

Avveining klimavennlig arealutvikling – spare jordbruksareal 
En av de store utfordringene ved arealutvikling i Trondheimsregionen er forholdet mellom 

klimavennlig arealutvikling og at de gunstigste arealene i denne sammenhengen kan innebære 

omdisponering av dyrka mark. IKAP søker å ivareta begge disse statlige og regionale målene, men det 

er uunngåelig at det her må gjøres politiske avveininger.  

Trondheimsregionen skal ta initiativ til å øke kunnskap om erstatning av landbruksareal. 
 

Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, bør det komme fram i konsekvensutredningen: 

 Alternativvurdering med beskrivelse av konsekvenser for landbruk, miljø og klima som 

grunnlag til valg av utbyggingsområder 

 Samlet vurdering av utbyggingsområder ift konsekvenser for landbruk, miljø og klima, basert 

på indikatorer for måloppnåelse utarbeidet i IKAP-2. 
 

Kunnskapsgrunnlag til all planlegging i kommunene 
 Trondheimsregionen skal hvert kvartal rapportere om befolkningsutvikling i kommunene. 

 Trondheimsregionen skal årlig oppdatere boligfeltbasen og næringsarealbasen. 

 Trondheimsregionen skal årlig rapportere om boligbygging i kommunene. 

 Trondheimsregionen skal utvikle en kartportal som gjør statistikk, boligfeltbasen og 

næringsarealbasen, tilgjengelig for alle via kart. 

 Oppdaterte kunnskapsgrunnlag legges ut på Trondheimsregionen sin nettside, og bekjentgjøres 

for kommunene. 

 

Samarbeid regionale næringsarealer 
Samarbeidet mellom kommunene og næringslivet om tilrettelegging av regionale næringsarealer skal 

styrkes. Det skal legges vekt på næringsutvikling i alle de fire korridorene: 

 Orkanger-Skaun-Melhus-Trondheim  

 Støren-Klæbu-Melhus-Trondheim 

 Stjørdal-Malvik-Trondheim 

 Fosen 

 

http://trondheimsregionen.no/kart/
http://trondheimsregionen.no/no/prosjekter/
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Vedlegg 

 

Kart:  

 Senterstruktur i Trondheimsregionen 

 Regionale hovedårer for kollektivtransport 

 Prioriterte stasjoner i Trondheimsregionen 

 Prioriterte næringsarealer for arealkrevende bedrifter 

 ABC-prinsippet for arbeidsplasslokalisering 

 Samarbeid om næringsutvikling i korridorene 

 

 

Kartportal: trondheimsregionen.no/kart/ 

 Boligfelt og næringsarealer i kommunene 

 Lokalisering bedrifter i Trondheimsregionen 

 Transport (publiseres i løpet av 2015) 

 

 

http://trondheimsregionen.no/kart/
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Om prosjektet 
 

Problemstilling 

Trondheimsregionen har en utfordring knyttet til deponering av rene overskuddsmasser fra 

byggeaktivitet. Den sterke befolkningsveksten i regionen fører til stor byggeaktivitet til ulike 

formål i mange år framover.  

Regulerte områder for deponering av rene masser vil i løpet av et par år være oppfylt og 

avsluttet. For å være forberedt på det framtidige behovet for deponiområder, og å gjøre det 

lettere for næringslivet å finne egnete områder for deponering av rene masser, er det 

gjennomført en regional utredning som utpeker aktuelle deponiområder. 

 

Avgrensning prosjekt 

Det kan skilles forskjellige typer deponi: 

 ut-/oppfylling 

 deponi (varig lagring av overskuddsmasser) 

 jordforbedring 

 midlertidig deponi 

 

Det regionale prosjektet om deponi er rettet mot: deponi, fordi der ligger de største 

arealutfordringene.  

Prosjektet er begrenset til deponi av rene masser fra byggeaktivitet. Å finne egnete områder 

til forurensede masser krever andre vurderinger og kan eventuelt tas opp i et eget prosjekt. 

De største utbyggingsaktivitetene i Trondheimsregionen er i og rundt Trondheim. Vi har 

derfor begrenset utredningen til Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu og Skaun. 

 

Utvalg av områder for regional vurdering 

Representantene fra kommunene i prosjektgruppa har utpekt områder som de ønskete å få 

vurdert i det regionale prosjektet. Områder som er vurdert er områder: 

- som oppfyller flere positive lokaliseringskriterier, som: 

o nærhet til utbyggingsområder 

o tilgjengelig for transport av masser 

o størrelse på areal 

o terrengforhold 

o relativ få konflikter i forhold til andre områder i kommune 

- som ligger nær eksisterende massedeponi eller masseuttak 

- hvor det foreligger initiativ til deponi som er konfliktfylt, og kommunen ønsker en 

vurdering i forhold til andre områder i regionen, før det tas endelig stilling. 
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Initiativ til områder for deponi hvor kommunen ikke ser merverdien av en regional 

vurdering, samt små områder, er ikke vurdert i prosjektet. Disse områdene vurderes internt i 

kommunen. Ved vurdering av områdene legges de samme vurderingskriteriene som er brukt 

i den regionale vurderingen til grunn, slik at det er en felles praksis i kommunene. 

 

Tilleggsområder 

Ved politisk behandling av høringsforslag til Massedeponi i Trondheimsregionen – regional 

utredning av områder for deponering av rene masser, datert 20. juni 2014 i Trondheim og 

Melhus kommune, ble det bedt om utredning av flere områder på regionalt nivå. Trondheim 

kommune forutsetter for områdene ved Leinstrandkorridoren at funksjonen til viltkorridoren 

vil bli bedre enn i dag etter ferdig oppfylling. 

 

For områdene i Trondheim er reguleringsplaner allerede igangsatt, unntatt for området 

Bratsberg. Den regionale utredningen og anbefalingen skal legges til grunn ved behandling 

av reguleringsplanforslagene. 

 

Administrasjonen i Malvik kommune har også spilt inn 2 ekstra områder for regional 

utredning. 
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Kommune Områder 

Trondheim Tesli, Reppe søndre, Ekle, Gisvål, Bjørka, Tiller nordre-vest, Tiller nordre-øst, 
Bratsberg-nord, Bratsberg-sør, Bratsberg, Torgårdsletta, Storler, Solberg-Røran, 
Skjefstad vestre-Benberg, Leinan øvre mfl., Brålykkjabekken, Smistad, Esp 

Malvik Bjørnstad,-vest, Bjørnstad-øst, Kvegjerdet, Elvetun, Hestsjøen, Skjenstad, 
Verkland, Engan, Buaas-nord, Buaas-sør, Karslyst, Bakken-vest, Bakken-øst 

Klæbu Sneega, Torvmyra, Lysklett, Fjærem, Nideng, Tanem-nord, Tanem-sør, 
Sørborgen-Granmo, Gjellia, Furuhaugen 

Melhus Udduvoll-vest, Udduvoll-midtre, Udduvoll-øst, Rødde-Havdal, Wold tip, Søberg-
nord, Søberg-sør, Høgmælen, Stokkan, Kneppet-vest, Kneppet-øst 

Skaun Brekkfjæra 

 
For hvert område er det lagt et vurderingsark med prosjektgruppens anbefaling, se vedlegg 
140620_høringsutkast_regional vurdering områder deponi og 
150213_høringsutkast_regional vurdering tilleggsområder deponi.  
 
 

Kommunedelplan for deponi 

Klæbu og Melhus kommune har samtidig med den regionale utredningen utarbeidet en 

Kommunedelplan (KDP) for deponi. Planarbeidene og vedtak er samkjørt med den regionale 

utredningen.  

 

Vurderingskriterier 

Alternativer for lokalisering av deponiområder er vurdert i forhold til både positive aspekter 

og konfliktgrad. For positive aspekter er det for hvert tema satt et vurderingstall fra +4 

(svært positivt) til 0 (ikke positiv verdi). For konflikttema er det for hvert kriterium satt en 

tallverdi fra -4 (svært stor konflikt) til 0 (ikke konflikt). Se for oversikt over vurderingskriterier 

vedlegg Vurderingskriterier deponi Trondheimsregionen.   

Tema som er vurdert: 

Positive aspekter: 

 Beliggenhet ift tyngdepunkt utbyggingsområder, framkommelighet via E6/E39, 

framkommelighet via hovedvegnett (asfaltert, min. 6 meter bredde, tåler 10T 

akseltrykk), muligheter for etterbruk, antall m3 masser som kan tas imot. 

Konflikttema: 

 Naturverdier/biologisk mangfold, vilt, jordbruk, skogbruk, landskap/kulturlandskap, 

vannmiljø/avrenning til vann-/vassdrag og grunnvann, grunnforhold, kulturminner, 

friluftsliv, naturressurser, nærmiljø langs transportrute, nærmiljø ved deponi.  
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Utredninger 

Prosjektgruppen har vurdert alternativer for lokalisering av deponiområder i forhold til 

behov, attraktivitet, konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier. 

Konsekvensvurderingen har resultert i en anbefaling om hvilke områder som bør tas i bruk 

som deponi, hvilke områder som bør avventes/ikke skal prioriteres og noen områder som 

frarås å ta i bruk som deponi. 

 

Det er gjennomført en kartlegging av naturtype i områdene som i første omgang ble vurdert 

(BioFokus 2013-30) og en supplerende kartlegging av viltverdier i områdene i Klæbu og 

Malvik (Ingvar Stenberg, sommer 2013). Viltkartleggingen i Melhus og Trondheim er vurdert 

som tilstrekkelig for prosjektet. 

Ved utredning av tilleggsområder som kom inn etter høringsperioden, har det ikke blitt 

gjennomført en kartlegging av naturtype, siden en slik kartlegging må gjennomføres i 

perioden april – september, som skulle føre til minimum et halvt år forsinkelse i prosjektet. 

Vurdering av tema naturtype og vilt er for disse områdene basert på kjent kunnskap i 

kommunene.  

 

For tilleggsområdene i og ved Leinstrandkorridoren i Trondheim har Bystyret i Trondheim 

kommune forutsatt at funksjonen for viltkorridoren vil bli bedre enn i dag etter ferdig 

oppfylling. For disse områdene er det gjennomført et ekspertmøte med konsulenter fra NINA 

og Vitenskapsmuseet (vedlegg: notat Leinstrandkorridoren fra ekspertmøte 15. desember 

2014; vedlegg Viltkorridorer og tilrådninger - vurderinger omkring utforming av funksjonelle 

viltkorridorer, Per Gustav Thingstad(2012)).  

 
Områdene som er vurdert i forhold til viltkorridor Leinstrandkorridoren er: Skjefstad Vestre og Benberg (1), 
Solberg og Røran (2), Storler (3), Leinan Øvre mfl.(4), Torgårdsletta (5)  
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Prosess 

Det var satt sammen en prosjektgruppe med representanter fra miljø-, landbruks- og 

planavdelinger fra Trondheim, Malvik, Melhus og Klæbu kommune. Prosjektleder IKAP var 

leder for prosjektgruppen.  

 

Referansegruppe: Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), NVE. 

 

Fylkesmannen plan- og landbruksavdeling deltok i prosjektgruppemøtene og møtene med 

referansegruppen. 

 

Resultat 

 Strategi for håndtering av rene masser i Trondheimsregionen 

 Anbefaling av områder for deponering av rene masser i og rundt Trondheim 

kommune 

 

 

 

  



 
 

9 
 

Strategi for håndtering av rene masser  

 

MEF har kartlagt et årlig behov for deponi av rene masser i regionen på 2-2,5 million m3. 

Dette er inklusiv vegutbygging. Andelen av overskuddsmasser som deponeres årlig på grunn 

av bolig-, næringsutbygging, skoler, barnehager osv. (ikke vegutbygging) anslås å være  

1,7 mill m3/år.  

Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har i sine prosjekter stor fokus på 

massebalanse. Der hvor det ikke er mulig å håndtere alle overskuddsmasser i selve 

prosjektet, blir det i en tidlig fase gjennomført en interessentanalyse, slik at 

overskuddsmassene kan brukes til et nyttig formål. Deponering av masser er en siste utveg. 

Ved utbyggingsprosjekter for bolig, næring osv. i Trondheimsregion er massebalanse sjelden 

et tema. Delvis fordi mange prosjekter er relativt små, men også i de større 

utbyggingsprosjekter står massebalanse ikke på agendaen. Det er ikke enkelt å finne egnete 

arealer til deponi med lavt konfliktnivå i nærheten til utbyggingsområder. Vi bør bli flinkere til 

å begrense behov for deponi. 

Trondheimsregionen har derfor utarbeidet en strategi for håndtering av rene masser, som 

bør legges til grunn i all arealplanlegging i regionen. Hovedmål er å begrense behov for 

deponi. 

Strategi for håndtering av rene masser: 

1. Massebalanse 

2. Gjenbruk av overskuddsmasser 

3. Utnytte potensial for energivinning (torv) 

4. Deponering av overskuddsmassen  

(i tilfelle ovennevnte punkt ikke/delvis er mulig)  
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Anbefaling områder - vedtatt 

 

 

Det er vurdert 53 områder.  

36 områder tilrås å ta i bruk som område for deponi;  

1 område tilrås midlertidig 

5 områder bør avventes, fordi konfliktnivået er større enn noen nærliggende områder;  

7 områder frarås å ta i bruk som område for deponi, fordi konfliktnivået er svært stort; 

4 områder utredes nærmere.  

 

Områdene som tilrås kan ta i mot rundt 30 mill. m3 rene masser. Dette dekker behovet for 

de kommende 18 år til utbygging i og rundt Trondheim. Når områdene også skal brukes til 

vegutbygging dekkes behovet for 12-15 år. Hvis vi blir flinkere til å begrense behov for 

deponi, kan tidsperspektivet bli lengre. 

Områder som tilrås er i hovedsak områder som er godt tilgjengelig og har et relativt lavt 

konfliktnivå. For noen av områdene er avgrensningen justert etter høringen for å redusere 

konfliktnivå. Vi vurderer det som svært positivt at noen av disse områdene fører til en økning 

av jordbruksareal i regionen etter at deponiet er avsluttet, til sammen 1.200 daa.  

Særlig temaene naturmiljø, vilt og nærmiljø har vært avgjørende for å frarå noen områder. 

Nærhet av potensielle områder for deponi med lavere konfliktnivå og/eller større positive 

aspekter har i noen tilfeller ført til at et område frarådes/bør avventes. 
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Tilleggsområdene i og ved Leinstrandkorridoren i Trondheim skal utredes nærmere i 

detaljreguleringsplanprosessene før det skal tas endelig stilling. Den regionale utredningen 

skal legges til grunn ved behandling av reguleringsplanforslagene. 

Også området Brekkfjæra i Skaun skal utredes nærmere for å synliggjøre mer detaljert 

positive aspekter og konfliktnivå.  
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Oppfølging 

Forankring regional anbefaling områder for deponi i kommunene 

- Strategi for håndtering av rene masser bør legges til grunn i all arealplanlegging i 

Trondheimsregionen 

- Kommunene Malvik, Trondheim, Klæbu og Melhus, skal stille seg positivt til oppstart 

av regulering av de tilrådde områdene 

- Det oppfordres til å prioritere de minst konfliktfylle områdene 

- Det kan være en fordel at kommunene utarbeider en kommunedelplan for deponi, 

som juridisk forankring av anbefalte områder for deponi, og med kriterier for 

vurdering av nye forslag 

 

Videre prosess 

 Veilederen for håndtering av rene masser skal oppdateres  

 Eksempler på massebalanse i utbyggingsprosjekter og gjenbruk av overskuddsmasser 

skal innsamles og gjøres tilgjengelig via www.avfallogmasser.info  

 Kart over regulerte områder for deponi skal jevnlig oppdateres, og gjøres tilgjengelig 

via www.avfallogmasser.info og trondheimsregionen.no/kart  

 Samarbeid om deponi skal fortsettes. Formålet er kompetansebygging, gjensidig 

forståelse og tillitt, samt likebehandling av initiativer til deponi i kommunene 
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Vedlegg 

 

 Kart IKAP deponi anbefaling - vedtatt 

 Vurderingskriterier deponi 

 

 

 



         

 
Strategi for 

næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Sutterø næringsareal, Stjørdal 
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Sammendrag 
At det er tilstrekkelig areal til kontor er alle enig om. Men spørsmålet er om det er 
tilstrekkelig egnet areal i Trondheimsregionen til forskjellige typer arealkrevende 
virksomheter. 
 
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen er en utredning med vurdering om 
det er tilstrekkelig egnet areal til forskjellige arealkrevende virksomheter i 
Trondheimsregionen. Utredningen har ført til anbefalinger for kommunene i 
Trondheimsregionen hva de kan bidra med for å sikre at det både på kort, mellomlang og 
lang sikt er byggeklare tomter tilgjengelig for arealkrevende virksomheter i 
Trondheimsregionen. Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen erstatter ikke 
IKAP eller kommuneplanens arealdeler i kommunene. 
 
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 
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 Lager/logistikk som omfattes av samlastere, vareleverandører, post- og 
pakkedistribusjon 

 Industri som er produksjonsvirksomheter, både store og små 
 
 

 
 
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. 
Grønøra/Furumoen næringsareal på Orkanger har svært god strategisk betydning på grunn 
av havnefasiliteter og nærhet til regionale hovedtransportårer. 
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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. 
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 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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Virkning av strategien 

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen er en utredning med vurdering om 
det er tilstrekkelig egnet areal til forskjellige typer arealkrevende virksomheter i 
Trondheimsregionen. Utredningen har ført til anbefalinger for kommunene i 
Trondheimsregionen hva de kan bidra med for å sikre at det både på kort, mellomlang og 
lang sikt er byggeklare tomter tilgjengelig for arealkrevende virksomheter i 
Trondheimsregionen. Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen erstatter ikke 
IKAP eller kommuneplanens arealdeler i kommunene. 

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 
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 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) 

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 
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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 



 

39 
 

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, Tulluan i Klæbu og Støren næringsområde. På 
Sveberg næringsareal er det fortsatt 100 dekar tilgjengelig. På Sveberg handels- og 
næringspark, Tulluan og Støren næringsområde 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 kommuneplanene. 
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Næringsareal avsatt i kommuneplanene i Trondheimsregionen – byggeklar innen 2030 
 

  



 

50 
 

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. 
Grønøra/Furumoen næringsareal på Orkanger har svært god strategisk betydning på grunn 
av havnefasiliteter og nærhet til regionale hovedtransportårer. 
 
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, 
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men kan unntaksvis beholdes i dagens beliggenhet. Dette kan være en permanent 
løsning eller midlertidig til deres lokaler skal transformeres. 

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, Tulluan, Støren 
næringsområde og Grønøra/Furumoen 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  
 

 Kartlegging næringsarealer Trondheimsregionen: Planstatus – areal - egnethet bransjer 

– tidsperspektiv. Trondheimsregionen, 28. september 2018  

 Kartportal næringsarealer Trondheimsregionen: planstatus – areal – tidsperspektiv 

(oppdateres jevnlig) 

 Fortetting av næringsarealer i Trondheim. HUS arkitekter, desember 2017 

 Arealkrevende næringer i tre av Trondheims byomformingsområder. Rambøll, desember 

2017 

 

https://trondheimsregionen.no/naeringsareal/


ABC-prinsippet for arbeidsplasslokalisering 

Målsetningen med ABC-metoden er at lokalisering av næringsvirksomheter skal gi mindre bilbruk, 

sikre tilgjengelighet av næringsvirksomheter og et bedre tettstedsmiljø. 

Eksisterende og framtidige områder for næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- eller C-områder 

etter tilgjengelighet med kollektiv, sykkeltilgjengelighet, biltilgjengelighet og nærhet til boligområder. 

 

 

 

A-områder er områder som er godt tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots for mange.  

I Trondheimsregionen er kollektivbuen og kommunesentrene A-områder. Kollektivbuen er best 

tilgjengelig med kollektiv og har mange innbyggere på gang- og sykkelavstand. Kollektivbuen 

prioriteres derfor til etablering av de store kontorvirksomheter med mange ansatte. Kommunesentra 

i de øvrige kommunene i Trondheimsregionen egner seg godt til etablering av mindre 

kontorvirksomheter. 

Bedrifter som skal lokaliseres i A-områder er kontorbedrifter som har mange ansatte og/eller 

besøkende, samt besøksintensive tjenester som detaljhandel, sykehus, kommunehus. 

 

B-områder er områder som ligger i eller i tilknytning til tettsteder og har godt tilgang til 

hovedvegnettet.  

Alle næringsarealer i og i direkte tilknytning til tettstedene i Trondheimsregionen er B-områder. 

Typiske bedrifter som skal lokaliseres på B-områder er transportbedrifter, lagerhaller, bygg- og 

anleggsvirksomheter.  

C-områder er områder som ligger på avstand fra tettstedene, slik at det kan etableres 

industrivirksomheter som er støy- og støvproduserende. 



 
 
  

Strategisk næringsplan  
for Trondheimsregionen 
2017 - 2020 
  

 

 

  



Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2017 - 2020 
 

Overordnet mål:  

Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare vår andel av 
befolkningen i 2020. 

 

Målområde Kobling FoU og næringsliv 

1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye 
bedrifter i samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU). 

Strategier: 

1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og 
FoU/utdanningsmiljøene. 

1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende 
næringsliv. 

1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og 
offentlige myndigheter (Triple Helix).  

1.4. Aktørene i Trondheimsregionen skal arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å styrke 
rammebetingelsene og utviklingsmulighetene for FoU, herunder laboratorier og utdanning i 
regionen. 

1.5. Trondheimsregionen skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger. 

 

Målområde Næringsfremmende kommuner 

2. Delmål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 
kommuneadministrasjonene i Norge. 

Strategier: 

2.1. Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv, politikere og kommuneadministrasjon 
med faste årlige møter. 

2.2. Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen 
på agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen 
annet hvert år. 

2.3. Kommunens politikere og administrasjon skal besøke næringslivet/bedrifter jevnlig. 
2.4. Sørge for at regionen og kommunen har en kompetent offentlig sektor med tilstrekkelig 

kapasitet som møter næringslivet med et godt og forutsigbart offentlig tjenestetilbud. 
2.5. Regionen skal arbeide for et bedre tverrpolitisk samarbeid som sikrer større kraft på 

regionens lobbyvirksomhet mot sentrale myndigheter. 



2.6. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans for 
næringslivet, skal det redegjøres for om dette er i tråd med strategisk næringsplan. 

 

3. Delmål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle 
eksisterende og starte nye bedrifter. 

Strategier: 

3.1. Trondheimsregionen skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og 
økt lønnsomhet i næringslivet, og en større pendlerregion. 

3.2. Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være blant de korteste i Norge 
målt hhv. fra første innsendte søknad og fra komplett søknad. 

3.3. Offentlig sektor i Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom 
sine anskaffelser og sine tjenester, og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle lokalt 
der dette er mulig. 

3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og 
gründerkompetansen. 

 

Målområde Kommersialisering av teknologi 

4. Delmål: I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologiselskaper med 20.000 ansatte. 

Strategier: 

4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som 
regionens satsingsområde. 

4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens 
næringsliv. 

4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det 

grønne skiftet. 

 

Målområde Attraktiv region 

5. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge. 

Strategier: 

5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i 
Norge gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste 
studieby. 

5.3. Trondheimsregionen skal ta godt vare på utenlandsk arbeidskraft som ønsker å etablere seg 
i regionen. 



5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av 
regionen. 

5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og 
internasjonalt.    

Organisering av det arbeidet med gjennomføring av Strategisk 
Næringsplan for Trondheimsregionen 
Næringsrådet for Trondheimsregionen ble opprettet som en konsekvens av Strategisk næringsplan 
for Trondheimsregionen (SNP) som i sin tid foreslo en slik løsning for arbeidet med gjennomføring av 
planen. En triple helix-modell ble lagt til grunn for sammensetningen av Næringsrådet, med tre 
deltakere hver fra henholdsvis FoU, offentlig sektor og næringsliv.  

 
Prosessen i forbindelse med rulleringen av planen ga flere innspill på hva som fungerer bra og hva 
som fungerer mindre bra. Dette kan oppsummeres som følger: 
 

- Det er for dårlig forankring av SNP og Næringsrådets arbeid ute i kommunene 
- Regionrådet diskuterer for lite næringssaker 
- Næringsrådets rolle og sammensetning bør diskuteres på nytt 

 
Det var imidlertid stor enighet i tilbakemeldingene om at det er behov for en felles strategisk 
næringsplan for Trondheimsregionen. Dette er et viktig utgangspunkt å ta med seg i det videre 
arbeid, i tillegg til det faktum at regionen henger så tett sammen at det er svært naturlig å tenke 
utover kommunegrensene i næringsutviklingssammenheng. 
 
Forankring i kommunene. 
 
Disse grepene innføres for å legge forholdene bedre til rette for et mer forpliktende samarbeid om 
gjennomføring av en felles Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen: 
 

- Samle formannskapene med jevne mellomrom med tema næringsutvikling.  
- Spre de gode eksemplene fra de kommunene som har jobbet konkret og konstruktivt med 

Strategisk næringsplan. 
- Gi næringsapparatet i kommunene en tydeligere felles bestilling om å utvikle tiltak og 

prosjekter innen de forskjellige målene og strategiene. 
 
Administrasjonen i Trondheimsregionen gjennomfører felles møter med næringsapparatet i de ti 
kommunene to ganger per år. Tema for disse møtene (som bør avholdes på rundgang i de ulike 
kommunene) vil være å gjennomgå status og videre fremdrift i arbeidet med SNP i regi av 
Trondheimsregionen og de enkelte kommuner. 
  
 
Regionrådets rolle i næringssaker. 
 
Regionrådetvilr ha en sterkere kobling til næringssaker/SNP enn det som har vært tilfellet frem til nå, 
blant annen gjennom å sette faste saker på Regionrådsmøtene i et tydeligere årshjul: 
 

- Den årlige utviklingsplanen vedtas av Regionrådet i desember, med de årlige 
budsjettrammene.  



- Toårige handlingsplaner for SNP vedtas av Regionrådet i desember annet hvert år. Dette vil 
være dynamiske dokument som kan endre seg underveis. 

- Årsrapportering på gjennomførte/pågående tiltak og status ifht. mål i SNP behandles i 
Regionrådet i februar 

 
I tillegg innføres det tydeligere retningslinjer for hvilke næringssaker som skal besluttes i 
Regionrådet: 
Administrativ behandling: 
Hastesaker inntil kr 200.000,- kan avgjøres administrativt mellom Næringsrådsmøtene. 
Næringsrådets leder orienteres. 
Næringsrådet:  
Saker inntil kr 500 000,- kan avgjøres i Næringsrådet.  
Regionrådet:  
Alle saker over kr 500 000,- skal besluttes i Regionrådet. I tillegg må saker som innebærer strategiske 
valg/nye satsingsområder opp til beslutning i Regionrådet.  
 
Når det gjelder saker som kan være kontroversielle eller innebærer nye satsingsområder, må det 
vurderes om saken skal fremlegges for beslutning på et høyere nivå uavhengig av beløp. 
 
 
Sammensetning av, og oppgaver for Næringsrådet 
 
Næringsrådet beholdes som styringsgruppe for gjennomføring av SNP, ved å legge ned Næringsrådet 
vil den sterke koblingen til næringsliv og FoU bli betraktelig dårligere. Næringsrådet fungerer godt 
som organ for gjensidig informasjon og avstemming av prioriteringer mellom partene, i tillegg til den 
besluttende rollen som Næringsrådet har ift SNP.  
 
Sammensetningen av Næringsrådet justeres til denne sammensetningen: 

• Administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsforeningen er fortsatt leder i 
Næringsrådet. 

• Prorektor for nyskaping ved NTNU. 
• Direktør i Innovasjon Norge Trøndelag. 
• Representant fra ledernivå i SINTEF. 
• Fylkesrådmann i Trøndelag 
• Fire rådmenn fra kommunene, sitter i to år. 
• En representant fra de øvrige næringsorganisasjonene i regionen, rulleres hvert andre år. 

NAT tar stilling hvem som skal representere. 
 
Næringsrådet har fra starten av hatt en tydelig policy om at det skulle være den øverste 
administrative ansvarlige i hver av de respektive institusjonene som skulle delta i Næringsrådet. Det 
prinsippet beholdes, men det vil være mulig å sende vara unntaksvis. I tillegg vil det også være mulig 
å delta ved møtene for ansatte i næringsapparatet i kommunene eller fra NAT, men uten stemme- og 
talerett. De vil også tilsendt sakspapirene fra Næringsrådet 
 
Følgende prinsippene ble lagt til grunn for næringsutviklingsarbeidet i Trondheimsregionen i 2011, og 
de vil fortsatt gjelde: 
 

- Budsjett næringsutvikling skal ikke forvaltes på en slik måte at en kommer i konflikt med, 
eller vil være til erstatning for øvrig virkemiddelapparat. 



- Tiltak under SNP skal søkes delfinansiert via virkemiddelapparat (regionalt utviklings- 
program via fylkene, Innovasjon Norge, VRI Trøndelag…), næringsaktører og FoU sektoren 
etc. der tiltakene er av en slik karakter at dette vil være naturlig. 

- Prosjektleder for SNP og budsjett næringsutvikling skal fokusere innsats på tiltak av regional 
betydning, ikke tiltak som kun har betydning i enkeltkommuner. Unntak kan være 
piloter/forprosjekt som kan utprøves i en kommune, men som vil ha allmenn interesse i 
neste fase. 

- Lokale tiltak i enkeltkommuner håndteres av kommunen selv, også økonomisk. 
- Ikke alle tiltak igangsatt via SNP vil favne flertallet av de deltagende kommuner, eller 

majoriteten av næringslivet, men alle igangsatte tiltak skal bidra til at regionen når de 
strategiske mål i SNP. 

- Summen av tiltak hvert år bør involvere alle parter i triple helix samarbeidet. 
- Det bør velges ut noen tiltak hvert år hvor det er lett å kommunisere konkrete positive 

resultater fra. 
 
 
Trondheimsregionen skal ikke være en søknadsorganisasjon, både ut fra en ressursmessig 
betraktning og ut fra hvordan et slikt regionsamarbeid bør fungere. Rollen bør fortsatt være å utvikle 
prosjekt/tiltak innen rammene av SNP med relevante aktører innen feltet. Men samtidig må det være 
rom for å støtte prosjekt/tiltak som åpenbart ligger innenfor det næringsplanen prioriterer, som 
eksterne parter har utviklet og som er avhengig av støtte fra Trondheimsregionen/andre offentlige 
parter for å kunne bli gjennomført. Det å være partner/støttespiller i andres initiativ, gir 
Trondheimsregionen kjennskap og legitimitet innenfor et bredere spekter enn om all 
satsning/prosjekter skal komme fra eget bryst. 

Implementering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen i 
kommunenes planverk 
 
Rulleringsprosessen av SNP har tydeliggjort at det for mange av kommunene har vært utfordrende å 
komme fra en overordnet strategiplan for Trondheimsregionen og ned på konkrete tiltaksplaner i 
hver enkelt kommune som skal bidra til måloppnåelse av den regionale planen.  En del av 
kommunene har også andre gjeldende strategiske næringsplaner da de også deltar i andre regionale 
samarbeidskonstellasjoner enn Trondheimsregionen. 
Følgende mal/veileder for den videre oppfølging av SNP i kommunene anbefales:   

1. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen er også hver enkelt kommune sin 
næringsplan, og skal inngå som del av kommunens planverk. 

2. Kommunene skal utarbeide toårige handlings-/tiltaksplaner for de strategier som anses som 
aktuelle for hver enkelt kommune. Næringsliv og andre aktuelle parter skal gis anledning til å 
bidra inn i arbeidet. 

3. Handlings-/tiltaksplanen skal vedtas av kommunestyret, og det skal orienteres på oppfølging 
av vedtatte tiltak. 

4. I saker av viktighet for næringslivet som skal opp til politisk behandling skal det innarbeides 
en rutine hvor det gjøres en vurdering av om vedtaksforslag er i tråd med målsettinger og 
strategier i SNP. 

 



 

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan  
                  Trondheimsregionen 

              2018-2019 
Bakgrunn: 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, 

Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner. I tillegg er Trøndelag 

fylkeskommune observatør. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeidsmarkeds- og 

serviceregion. Trondheim kommune er vertskommune for sekretariatet, med Bård Eidet som 

daglig leder for Trondheimsregionen og Astrid Haugslett som prosjektleder for Strategisk 

Næringsplan. 

Samarbeidet har som mål å styrke Trondheimsregionens utvikling nasjonalt og internasjonalt, 

slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur 

og tjenester til befolkningen. Storbyen Trondheim og de unike kunnskapsmiljøene anses som 

regionens fremste fortrinn. 

Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping 

tilsvarende regionens andel av befolkningen i 2020. 

 

 

Trondheimsregionen - regionrådet: 

Ordfører og opposisjonsleder, sammen med rådmann, møter i Trondheimsregionen fra hver 

kommune. Ordføreren forvalter kommunens stemmerett. Jon P. Husby (ordfører Skaun) er 

leder for Trondheimsregionen og Rita Ottervik (ordfører Trondheim) er nestleder. De utgjør 

arbeidsutvalget sammen med Ingrid Aune (ordfører Malvik) og Oddbjørn Bang (ordfører i 

Orkdal). 

 

Rådmannsforum: 

Det er opprettet et eget rådmannsforum der rådmennene møtes. 

 

Saksbehandling: 

Saker til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Trondheimsregionen-regionrådet skal behandles på 

grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder.  

Trondheimsregionen har 4 programområder; 

● P1: Strategisk næringsutvikling 

● P2: Interkommunal arealplan (IKAP), og andre utviklingsoppgaver innen 

arealplanlegging 

● P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

● P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk 

 

De tyngste sakene i Trondheimsregionen er IKAP og regional Strategisk Næringsplan. 
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Strategisk Næringsplan: 

Arbeidet med Strategisk Næringsplan startet i 2009, og ble vedtatt av alle kommunene i 

Trondheimsregionen og Sør-Trøndelag fylkeskommune våren 2010. Planen har et tiårs 

perspektiv, og ble evaluert 2015/2016, som resulterte i en ny, rullert Strategisk Næringsplan. 

Denne ble vedtatt i Regionrådet 16. desember 2016.  Strategisk Næringsplan er et overordnet 

styringsdokument, som er førende for en rekke arbeid og tiltak i regionen. Strategisk 

Næringsplan har et overordnet hovedmål og fem delmål. Til hvert delmål er det utarbeidet 

strategier, totalt 24 strategier. Planen følges opp gjennom 2-årige handlingsplaner. For 

næringsplanen er det etablert et eget Næringsråd som er styringsgruppe for arbeidet. 

 

Næringsrådet: 

Næringsrådet er organisert etter trippel-helix prinsippet, med representanter fra henholdsvis 

næringsliv, FoU-institusjonene og kommunene, i tillegg til sekretariatet. 

 

Medlemmer: 

Berit Rian, Adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen og leder av Næringsrådet 

Tord Lien, Regiondirektør NHO Trøndelag 

Jon Uthus, Daglig leder Stjørdal Næringsforum 

Toril A. Nagelhus Hernes, Prorektor for nyskaping NTNU 

Tore Nilssen, Spesialrådgiver SINTEF Teknologi og samfunn  

Vigdis Harsvik, Direktør Innovasjon Norge Trøndelag 

Vigdis Bolås, Rådmann Indre Fosen kommune 

Katrine Lereggen, Rådmann Melhus kommune 

Morten Wolden, Rådmann Trondheim kommune 

Carl-Jakob Midttun, Rådmann Malvik kommune 

Trude Marian Nøst, Direktør for plan og næring Trøndelag fylkeskommune 

 

Sekretariat: 

Astrid Haugslett, Prosjektleder Strategisk Næringsplan 

Bård Eidet, Daglig leder Trondheimsregionen 

Ola By Rise, Kommunaldirektør for kultur og næring Trondheim kommune 

Aage Schei, Næringssjef Orkdal kommune 

 

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: 

Handlingsplanen har utgangspunkt i Strategisk Næringsplan, men må også sees i sammenheng 

med andre strategier og planer i regionen, som f.eks. Trondheim kommune sin 

Gründerstrategi. I tillegg vil aktiviteter fra Study Trondheim og fra Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen som svarer ut deler av Strategisk Næringsplan, bli inkludert i 

handlingsplanen. Planen er utarbeidet for 2018-2019, og er et dynamisk dokument som kan 

justeres ved behov og opprettelse av nye tiltak.  

 

Handlingsplanen for Strategisk Næringsplan inneholder tiltak innenfor alle delmålene, og store 

deler av strategiene. Det vil imidlertid være strategier som ikke dekkes av denne 

handlingsplanen, men som andre aktører i regionen ivaretar. Denne handlingsplanen sees også 
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i sammenheng med andre relevante strategier og handlingsplaner i Trondheimsregionen og 

Trøndelag.  

 

Andre viktige strategier:  

Trøndelag fylke med strategi for innovasjon og verdiskaping; Et Verdiskapende Trøndelag 

NTNU Strategi 2018-2025 

NTNU sin politikk for samhandling med arbeidslivet 

Study Trondheim 

Luftfartsforum  

Regional Transportplan 

IKAP 

 

Fra Trondheim kommune: 

FoUI strategi, med blant annet Universitetskommune-avtale 

Gründerstrategi 

Helhetlig studentpolitikk 

 

Tiltakene i handlingsplanen for Strategisk Næringsplan skal virke sammen med, og forsterke 

mål for regionen. Både Trøndelag fylkeskommune og Trondheimsregionen ser på våre sterke 

kunnskaps- og teknologimiljø som et av regionens største komparative fortrinn, og har som 

mål å øke verdiskapingen. Det er god dialog mellom Trondheimsregionen, fylket, Trondheim 

kommune, NiT, SINTEF og NTNU med flere, og dette er avgjørende for å ha kjennskap til, og 

kunne samarbeide om egne og andre sine prosjekter for å maksimere synergieffekten.  
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Handlingsplan 2018-2019 

Delmål 1: 

Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye bedrifter i 

samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU). 

 

Det er totalt 5 strategier under delmål 1, med ulike aktiviteter knyttet til seg. 

Overvåkning: 

A. FoU statistikk. Antall årsverk og utgifter til FoU i universitets- og 

instituttsektoren og næringslivet. 

B. Antall nystartede bedrifter fra FoU/utdanningsmiljøene i Trondheimsregionen 

sammenlignet med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen. 

C.      Regionens andel av FoU bevilgninger og deltakelse i FoU programmer 

sammenlignet med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen. 

  

 

1.A  Koble FoU og næringsliv   

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige 
                  myndigheter (Triple Helix).  
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 

a) For å styrke kontakten mellom næringslivet og FoU-miljøene vil Trondheimsregionen 

og Trøndelag fylkeskommune samarbeide om et prosjekt med budsjett på NOK 

750 000,- /år med 2 års varighet. Dette vil bli utlyst i 2018. Fokuset er på FoU i bedrift.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Trøndelag fylkeskommune 

Samarbeidspartnere: FoU-institusjonene 

Klyngene 

Indikatorer:    For 2018: Prosjekt etablert, leverandør valgt og prosjektoppstart. 

Fremover er målet mer FoU, innovasjon og verdiskaping i bedriftene i 

Trondheimsregionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 1.B   Koble studenter med nærings- og arbeidsliv 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix). 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 

a) For å styrke kontakten mellom studenter/akademia og arbeidsliv har 

Trondheimsregionen tett kontakt med Study Trondheim, NiT, NTNU, BI med flere, og 

kan være både prosjektmottaker og -utfører etter innspill og dialog med disse.  

b) Det gis reisestøtte til studenter fra NTNU og BI som tar prosjekt-, bachelor- eller 

mastergradsoppgaver i kommunene utenfor Trondheim, enten i samarbeid med lokalt 

næringsliv eller offentlig sektor.  

c) For å styrke kontakten mellom studenter og nærings/arbeidsliv, bidrar 

Trondheimsregionen med å videreformidle informasjon om NTNU Bridge, Eksperter i 

Team og andre samarbeidstiltak mellom studenter og bedrifter/kommuner. 

d) Studentbedriften JR Consulting er leid inn for å gjennomføre en studentundersøkelse i 

2018/2019 med fokus på studenter og arbeids- og næringsliv i Trondheimsregionen. 

Resultatene av denne kan lede til nye prosjekter.  

e) Bidra i arbeidet med å få på plass og støtte traineeordninger i Trondheimsregionen og 

Trøndelag (bl.a. i regi av Study Trondheim).  

f) Bidra til at de gode historiene om samarbeidstiltak mellom studenter og arbeidsliv blir 

gjort synlige. 

g) Bidra i arbeidet med gjennomgang av Karrieredager og Trøndelagsdagen i regi av bl.a. 

Study Trondheim. Dette for å vurdere hvordan trøndersk arbeidsliv på best mulig måte 

blir synlig for studentene i Trondheim.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Study Trondheim 

NTNU Bridge 

  

Samarbeidspartnere: Study Trondheim 

NiT 

NTNU Bridge 

NTNU 

BI 

Kommunene 

Indikatorer:   Økt oppgavesamarbeid mellom studenter og arbeidsliv i Trondheimsregionen.  

Andelen studenter som tar oppgaver i kommunene utenom Trondheim øker. 

  Ordningen med NTNU Bridge blir mer kjent og mer brukt av kommunene og 

næringslivet i Trondheimsregionen. 

  Flere utenfor akademia bidrar i Eksperter i Team, herunder folk fra kommunene og 

næringslivet. 

Bærekraftige traineeordninger i regionen.  

Etablert møteplass mellom studenter og arbeidsliv i Trondheimsregionen. 
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 1.C   Styrke klyngeetablering i Trondheimsregionen 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.4. Aktørene i Trondheimsregionen skal arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å styrke  
                  rammebetingelsene og utviklingsmulighetene for FoU, herunder laboratorier og utdanning i regionen. 
1.5. Trondheimsregionen skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

       I samarbeid med Innovasjon Norge bidrar Trondheimsregionen til  å finansiere de 

regionale klyngesøknadene som vurderes gode nok av Innovasjon Norge. I de klyngene 

som blir etablert skal næringsapparatet i Trondheim kommune og Trondheimsregionen 

være representert. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Trondheim kommune 

Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge 

Indikatorer:   Flere klyngeinitiativ fra Trondheimsregionen. 

  Etablering av nye næringsnettverk som leder til framtidige 

klyngeprogramsøknader. 

  Etablering av klyngeprogram med utspring fra Trondheimsregionen. 

 

 

 1.D   Sikre og bruke felles møteplasser for og mellom offentlig sektor, FoU og arbeidsliv i 

Trondheimsregionen  

1.3: Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlig 
         myndigheter (Triple Helix). 
1.4: Aktørene i Trondheimsregionen skal arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å styrke rammebetingelsene 
        og utviklingsmulighetene for FoU, herunder laboratorier og utdanning i regionen.  

a) Technoportkonferansen: Trondheimsregionen jobber for å gjøre tilbudet kjent for 

rådmenn, ordførere  og næringsapparat i kommunene våre, gjennom å invitere og 

betale billetter for deltakelse på konferansen.  

b) Innovasjonsfrokost: I samarbeid med Technoport og NiT arrangeres det frokostmøter 

mellom relevant akademia og næringsliv, hvor forskere presenterer forskningsfronten.  

c) Næringsrådet for Trondheimsregionen, etter triple helix konfigurasjonen, bidrar til økt 

samhandling. 

d) Strategisk samarbeidsforum for kunnskapsbyen Trondheim bidrar til økt samhandling. 

e) Campus-samarbeidet bidrar til økt samhandling. 

f) Universitetskommune-avtalen bidrar til økt samhandling.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Kommunene i TRR 

NiT 

Technoport 

FoU-miljøene 

Samarbeidspartnere: Kommunene i TRR 

NiT 

Technoport 

FoU-miljøene 
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Indikator:   God dialog mellom partene som styrker regionen i nasjonal og internasjonal 

konkurranse.   

1.E   Ruste næringslivet for fremtiden 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix).  
1.5. Trondheimsregionen skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger. 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 

a) NTNU har samlet sine ressurser innen digitalisering under paraplyen NTNU Digital og 

SINTEF innen SINTEF Digital. Det jobbes med å få på plass en ordning der bedrifter kan 

få hjelp av studenter/ansatte til å utvikle nye digitale forretningsmodeller.  

b) Andre deler av SINTEF og NTNU jobber langs andre akser for å ruste næringslivet for 

framtiden, og Trondheimsregionen vil kunne være samarbeidspartner innenfor vårt 

mandat. Sekretariatet vil, sammen med  andre relevante partnere, jobbe for å få frem 

prosjekter som vil ruste næringslivet for framtiden. 

c) Campus NTNU vil få et Innovasjonssenter, og det er viktig at Trondheimsregionen 

bidrar aktivt til at dette blir en motor for regionen sitt innovasjonsmiljø, men også for 

det etablerte næringslivet.  

d) NTNU starter et nytt etter- og videreutdanningstilbud rettet mot offentlig sektor med 

fokus på digitalisering. Trondheimsregionen vil holde seg orientert om aktiviteten, og 

bidra dersom det er ønskelig.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NTNU 

Samarbeidspartnere: NiT 

SINTEF 

NTNU 

Trondheim kommune 

Indikatorer:   Ordning innen digitaliseringshjelp etablert. 

Nye prosjekter som bidrar til å ruste næringslivet for framtiden. 

Bidra i arbeidet med Innovasjonssenteret. 
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Delmål 2: 

Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 

kommuneadministrasjonene i Norge. 
 

Det er 6 strategier innenfor delmål 2.  

Overvåkning: 

A. Undersøkelse: Andelen næringslivsledere i storbyregionene i Norge som sier 

seg enig i at deres politikere gjør en god jobb for å utvikle næringslivet. 

 

 

  

       2.A    Politisk påvirkningsarbeid for å styrke Trondheimsregionen i nasjonal og internasjonal 

konkurranse 

Strategi:  
2.5. Regionen skal arbeide for et bedre tverrpolitisk samarbeid som sikrer større kraft på regionens  
                  lobbyvirksomhet mot sentrale myndigheter. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

Politisk påvirkningsarbeid og mobilisering er viktig for å sikre regionen sine interesser 

nasjonalt og internasjonalt. Et slikt arbeid krever tillit mellom aktørene og 

informasjonsflyt. 

Ansvarlig: NiT 

Trondheimsregionen 

Samarbeidspartnere:  Vil variere fra sak til sak 

Indikator:   At aktørene i Trondheimsregionen er kjent med, samarbeider og er delaktig i 

prosesser med betydning for regionen.  

  

 

 

       2.B    Arena for å drøfte næringsrelaterte problemstillinger, kunnskapsdeling/best practice og 

adressere aktuelle saker relevant for Trondheimsregionen 

Strategi:  
2.1. Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv, politikere og kommuneadministrasjon med faste  
                  årlige møter. 
2.2. Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen på  
                  agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen annet hvert år. 
2.3. Kommunens politikere og administrasjon skal besøke næringslivet/bedrifter jevnlig. 

a) Regionrådet i Trondheimsregionen tar opp næringsrelaterte problemstillinger med 

tanke på gode løsninger.  

b) Rådmannsforum i Trondheimsregionen tar opp og forbereder saker til Regionrådet, 

med næringsrelaterte problemstillinger.  

c) Næringsrådet er en arena for kunnskapsdeling og drøfting av næringsrelaterte 

problemstillinger. 

d) Felles formannskapsmøte for Trondheimsregionen arrangeres årlig, og tar opp 

næringsrelevant tematikk.  

e) Møte for næringsapparatet i kommunene brukes for å få innspill og utveksle 

informasjon.  

9 



 

f) Kommunens politikere og administrasjoner besøker næringslivet jevnlig og inviterer 

næringslivet inn i møter for innspill til politikkutforming. Dette gjøres/organiseres på 

ulike måter i de ulike kommunene.  

g) Næringsforeningene sine frokostmøter, seminarer og konferanser i 

Trondheimsregionen er alle plattformer for økt kunnskap og dialog.  

h) Gjennomføre bilaterale møter mellom de lokale næringsforeningene og kommunene i 

Trondheimsregionen for innspill, høringer, samarbeid og dialog.  

i) Gi støtte til næringsforeningene i Trondheimsregionen for arrangering av 

bedriftsbesøk for politikere og relevant administrasjon. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Samarbeidspartnere: Kommunene 

Næringsforeningene 

Indikator: God samhandling og merkbare synergieffekter av arbeidet som gjøres i regionen. 

 

 

 

        2.C    Implementering av strategisk næringsplan i kommunene 

Strategi:  
2.2. Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen på  
                  agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen annet hvert år. 
2.3. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans for næringslivet,  
                  skal det redegjøres for at dette er i tråd med strategisk næringsplan.  

a) Trondheimsregionen, NiT og Rådmannsforumet vil samarbeide om en metode for 

implementering av Strategisk Næringsplan i den enkelte kommune. 

b) Jobbe for at alle kommuner har et eget punkt i saksmalen for politiske saker slik at 

sakene vurderes opp mot Strategisk Næringsplan. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Samarbeidspartnere:  Kommunene 

Indikator: God samhandling og merkbare synergieffekter av arbeidet som gjøres i regionen. 
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Delmål 3: 

Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle 

eksisterende og starte nye bedrifter. 
 

Delmål 3 har 4 strategier. Tiltak og aktiviteter knyttet til strategiene ansees å være den enkelte 

kommunes ansvar. 

Overvåkning: 

A. Plassering i NHOs årlige Kommune - NM for kommuner/regioner. 

 

  

        3.A   Styrke skaperkulturen og sikre entreprenørskapstilbud til elever og studenter  

Strategi:  
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt. 

a) Trondheimsregionen har en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap (UE), som 

har ansvar for entreprenørskapstilbudet rettet mot unge mennesker i regionen.  

b) Trondheimsregionene finansierer deler av grunnskolenes transportkostnader knyttet 

til deltakelse under Maker Faire.  

c) Regionkonkurranse i regi av UE - et samarbeid mellom UE, NiT, Trondheimsregionen 

og felles formannskapsmøte.  

d) Etablere entreprenørskapsforum eller tilsvarende i kommuner med behov for dette. 

e) Samarbeide med NTNU sin planlagte Vitenskapsfestival i 2019.  

f) Science Camp er sommerskole for 5.-10. trinn i Trondheim med workshops innen 

realfag, musikk og kunst. Trondheimsregionen vil undersøke tiltaket nærmere, og 

samarbeide dersom dette er noe som kan bidra positivt også for de øvrige kommuner i 

Trondheimsregionen på sikt.  

Ansvarlig: Kommunene 

Ungt Entreprenørskap 

Trondheimsregionen 

Utdanningstilbyderne 

Trondheim kommune 

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Trøndelag fylkeskommune 

Technoport 

Representanter fra næringslivet 

Indikatorer:   Alle skolene i Trondheimsregionen er kjent med UE-tilbudet. 

  Antall elever som får tilbudet i skolen øker. 

  Flere skoler samarbeider med UE og deltar i aktivitetene deres. 

Antall deltakende skoler på Maker Faire fra Trondheimsregionen øker. 

  Alle kommunene har skoler som deltar på Maker Faire. 

  Antall besøkende på Maker Faire øker.  

  Formannskapene i Trondheimsregionen bidrar med gode problemstillinger til UE, 

og verdien av UE blir kjent for medlemmene.  
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        3.B  Støtte økosystemet for nyskaping 

Strategi:  
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

a) Bruke og formidle mulighetene og aktivitetene på DIGS, Work Work, NTNU Accel og de 

andre delene av økosystemet. 

b) Finansiere fellestiltak for gruppen av oppstartsbedrifter. Aktiviteten forvaltes og 

rapporteres av partnerskapet NTNU Accel, DIGS og Work Work. 

c) I arbeidet med å samle campus NTNU må Trondheimsregionen bidra til at 

økosystemet for nyskaping styrkes.  

d) Bidra til opprettholdelse av en nettside med relevant informasjon for 

oppstartsbedrifter. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Innovasjon Norge 

Trondheim kommune 

NTNU 

Samarbeidspartnere: Kommunene 

Trondheim Tech 

DIGS 

NTNU Accel 

Work Work 

Indikator:   Antall nyetableringer øker. 

  Antall brukere av co-workingplassene og aktivitetene deres opprettholdes/økes. 

Tilbudet om kontorplass i innovasjonsmiljøene er kjent i alle kommunene. 

Nyskaping har en fokus i campusarbeidet. 

Nettsiden vurderes som relevant, og brukes aktivt. 

 

  

 

       3.C  Innovative anskaffelser som strategisk virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor 

Strategi:  
2.4. Sørge for at regionen og kommunen har en kompetent offentlig sektor med tilstrekkelig kapasitet som  
                  møter næringslivet med et godt og forutsigbart offentlig tjenestetilbud. 
3.3. Offentlig sektor i Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom sine 
                  anskaffelser og sine tjenester, og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle lokalt der dette er 
                  mulig. 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens 
                  satsingsområde. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

a) Jobbe for at alle kommuner i Trondheimsregionen er kjent med og bruker metodikken 

i Leverandørutviklingsprogrammet  for å sikre innovasjon gjennom offentlige 1

anskaffelser (IOA) . I samarbeid med Trøndelag fylke, NiT og Nasjonalt program for 

leverandørutvikling skal det sees på hvordan dette kan ivaretas på best mulig måte . 

Nasjonalt program for leverandørutvikling i Midt-Norge kan hvert halvår rapportere 

om utviklingen av IOA i regionen.  

b) På Nasjonalt program for leverandørutviklings nettsider 

www.innovativeanskaffelser.no legges det fortløpende ut aktiviteter og oversikt over 

1 Nasjonalt program for leverandørutvikling, bestående av NHO, KS, Difi,  har utviklet Leverandørutviklingsprogrammet for å sikre 

innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.  
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innovative anskaffelsesprosesser både i Trondheimsregionen og landet for øvrig. Dette 

kan man se på som «best practice», og som en en kunnskapsdatabase. 

Trondheimsregionen vil jobbe for at nettsiden og prosjektleder i Midt-Norge er kjent  i 

forkant av offentlige anskaffelser i Trondheimsregionen.  

c) Utforske muligheten for å åpne opp offentlige markeder for oppstartsbedrifter og 

prosjektforslag gjennom Trondheim kommune sin “leverandørsafari”.  

d) For økt kunnskapsoverføring og nettverksetablering skal tillitsvalgte fra Trondheim 

kommune ut i innovasjonsmiljøet. Dette kan vurderes for øvrige kommuner i 

Trondheimsregionen på sikt.  

e) Samarbeide rundt innspill til ny stortingsmelding for innovasjon i offentlig sektor.  

f) Posisjonere kommunene i Trondheimsregionen med tanke på den nye 

innovasjonsstrategien til Norges Forskningsråd, som omhandler innovasjon i offentlig 

sektor. 

Ansvarlig: Nasjonalt program for 

leverandørutvikling 

NHO 

Kommunene 

Trondheim kommune 

Stjørdal kommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Trondheimsregionen  

Samarbeidspartnere: NiT 

NHO 

Kommunene 

Trøndelag fylkeskommune 

Trondheimsregionen 

Indikator:   Større bruk av IOA-metodikken i offentlig sektor Trondheimsregionen. 

  Flere innovative innkjøp i kommunene i Trondheimsregionen. 

 Økte leveranser med bruk av IOA-metodikken til forsvaret i Trondheimsregionen.  

Flere i offentlig sektor har kjennskap til innovasjonsmiljøene. 

Oppstartsbedrifter opplever økt tilgang på offentlige markeder.  

  

 

 

         3.D   Min Veileder og førstelinjetjeneste 

Strategi:  
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

       Trondheimsregionen, NiT og Trondheim kommune vil se på hvordan det er mulig med en 

samordning av førstelinjetjenesten i Trondheimsregionen gjennom Min Veileder og 

eventuelt andre tiltak.  

Ansvarlig:  Trondheim kommune Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Indikator:    Bedre og mer effektiv førstelinjetjeneste. 

  Samordnet førstelinjetjeneste. 
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3.E  Digital byggesaksbehandling 

 Strategi:  
3.1. Trondheimsregionen skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og økt  
                  lønnsomhet i næringslivet, og en større pendlerregion. 
3.2. Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være blant de korteste i Norge målt hhv. fra  
                  første innsendte søknad og fra komplett søknad.  

I samarbeid med NiT vil Trondheimsregionen jobbe for at alle kommunene i regionen har 

en enhetlig, forutsigbar og digital byggesaksbehandling.  

Ansvarlig: NiT 

Trondheimsregionen 

Samarbeidspartnere: Kommunene  

Indikator:   Alle kommunene i Trondheimsregionen har digitalisert byggesaksbehandling.  

  

 

 

       3.F   Strategi for næringsareal 

Strategi: 
3.1. Trondheimsregionen skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og økt  
                  lønnsomhet i næringslivet, og en større pendlerregion. 

Trondheimsregionen har over tid jobbet sammen med kommunene og næringsaktørene 

med å kartlegge behov og tilgang på forskjellige typer næringsareal. Det tas sikte på 

endelig vedtak av strategien medio 2018.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: NiT 

Kommunene 

Indikator: Strategi vedtatt og implementert. 

 

 

 

3.G Gjennomføring av relevante næringsanalyser i Trondheimsregionen 

Strategi: 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

Trondheimsregionen vil bidra til gjennomføring av relevante kartlegginger og analyser av 

næringslivet i regionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: Varierer ut fra bransje 

Indikator:   Antall analyser og opplevd god kvalitet på disse.  
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Delmål 4: 

I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologibedrifter med 20.000 

ansatte. 
 

Delmål 4 har 4 strategier knyttet til seg. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Utviklingen i teknologiselskapene som dokumenteres årlig gjennom Impello- 

analysen. 

 

 

4.A  Styrke kompetansen og økosystemet innen kommersialisering av teknologi 

Strategi:  
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

a) Ved å samle aktører fra ulike deler av økosystemet rundt kommersialisering av 

teknologi ønsker man å sikre gjensidig forsterkning og synergier gjennom god dialog og 

samarbeid. NiTs fagråd for kommersialisering av teknologi er en viktig 

samarbeidspartner for å nå delmål 4, og gir bl.a. viktige innspill til Trondheimsregionen 

og Trondheim kommune sin gründersatsning. Det vil også kunne avledes tiltak og 

aktiviteter fra fagrådet.  

b) Delta i utgivelsen av den årlige Impello-analysen. 

Ansvarlig: NiT Samarbeidspartnere: NTNU 

NTNU TTO 

Sinvent AS 

Innovasjon Norge 

ProVenture 

Investinor 

Kongsberg Seatex 

SIVA 

SINTEF 

Innovasjon Norge 

Trondheimsregionen 

DIGS 

Technoport 

Indikator:   Nye tiltak og aktiviteter. 

Årlig utgivelse av Impello-analysen. 

 

 

 

 

        4.B  Internasjonal profilering av Trondheimsregionen  

Strategi: 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  
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a) Med utgangspunkt i teknologimiljøene i Trondheim og Trøndelag skal Technoport 

bidra til å utvikle og gjøre synlig kommersialisering av teknologi i et nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv gjennom ulike aktiviteter og arrangement. 

Trondheimsregionen er medlem i Technoport. 

b) Profileringsfilmer av Trondheimsregionen/Teknologihovedstaden på engelsk.  

Ansvarlig: Technoport 

  

Samarbeidspartnere: SpareBank 1 SMN 

NTNU 

Trondheimsregionen 

Statoil 

SINTEF 

Trøndelag fylkeskommune 

Enova 

Trondheim Kommune 

NiT 

Indikator:   Gjennomføring av årlig Technoport-konferanse, med stadig økende antall 

deltakere, høy relevans og gode tilbakemeldinger. 

  Gjennomføring av arrangementer, aktiviteter og møteplasser gjennom hele året, 

herunder workshops, frokostmøter, innovasjonsfester, maker faire med mer, som 

setter teknologi og Teknologihovedstaden på kartet. 

  Trondheimsregionen etablert som Teknologihovedstaden nasjonalt og 

internasjonalt. 

  Etablering av nye nettverk og communities nasjonalt og internasjonalt. 

  

 

 

        4.C Trondheimsregionen som utprøvingsarena for ny teknologi 

Strategi: 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens 
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  
 
 

a) Trondheim:Only skal være en arena for sluttesting av produkter og tjenester mot 

involverte og krevende sluttbrukere.  

b) Åpne data vil gjøres tilgjengelig innen kommunalteknikk, med påfølgende idèmyldring 

og utlysning av midler for gjennomføring av mulighetsstudier. Et slikt studie kan 

munne ut i innovasjonspartnerskap.  

c) Jobbe for at åpne data fra flere kommuner i Trondheimsregionen gjøres tilgjengelig. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Trondheim kommune 

Samarbeidspartnere: Trondheim Only 

Work Work 

Kommunene 
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Indikator:  Å få produkter/tjenester testet mot sluttbrukere blir lettere. 

Åpne data blir gjort tilgjengelig og tatt i bruk for nye innovasjoner og produkter. 

Flere kommuner i Trondheimsregionen åpner data.  

 

 

 

 4.D  Styrke tilgangen på risikokapital 

Strategi: 
4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser.  
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

a) Gjennom å støtte DIGS, Work Work, NTNU Accel, Connect  og Technoport og deres 

arbeid, skapes det flere møteplasser og arenaer for matchmaking mellom investorer 

og oppstartsbedrifter. 

b) Tequity Cluster, som har fått ARENA-status, vil være en viktig innspillspartner og 

samarbeidspartner for både det etablerte og det nyoppstartede næringslivet. 

Trondheimsregionen støttet søknaden sammen med Innovasjon Norge, og vil følge 

klyngens arbeid og bidra der det er naturlig.  

Ansvarlig: Flere  Samarbeidspartnere:  Flere 

Indikator:   Etablering av flere oppstartsbedrifter. 

Flere bedrifter får tilgang på vekstkapital. 

 

 

 

        4.E Medlemskap i Climate Kic - grønn næringsutvikling 

Strategi: 
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix).  
3.3. Offentlig sektor i Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom sine  
                  anskaffelser og sine tjenester, og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle lokalt der dette er  
                  mulig. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
 

Trondheim kommune og NTNU er begge medlem i Climate Kic, som er EUs største initiativ 

knyttet til klima og innovasjon. Programmet kan brukes både til å akselerere, 

demonstrere og skalere innovasjoner. Trondheimsregionen vil være samarbeidspartner 

og se hvilken rolle og eventuelle prosjekter, som er relevant for regionen,  som kan 

avledes fra dette. 

Ansvarlig: Trondheim kommune 

NTNU 

Samarbeidspartnere:  NTNU 

Trondheimsregionen 

Indikator:   Aktivt medlemskap og aktiviteter knyttet til grønn næringsutvikling. 
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 Delmål 5: 

Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 
 

Delmål 5 har 5 strategier knyttet til seg. 

  

Indikatorer / overvåkning: 

A. Omdømmemåling. Gjennomføring av omdømmebarometer i storbyregionene 

med hensiktsmessig frekvens. 

  

  

5.A Internasjonalisering av regionens næringsliv 

Strategi: 4.2, 5.5 

a) Trondheimsregionen vil ta en mer aktiv rolle i å bidra til internasjonalisering, i 

samarbeid med nasjonale aktører som UD og Innovasjon Norge.  

b) Klyngeaktørene og nyskapingsmiljøet er også viktige aktører på dette området, og 

potensielle samarbeidspartnere.  

c) Støtte utgivelsen av The List, for å sikre at magasinet videreføres og distribueres til 

hele Trondheimsregionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: UD 

Innovasjon Norge 

Klyngene 

NiT 

Indikator:   Antall bedrifter som knytter internasjonale kontakter. 

 At relevante treffpunkter og aktiviteter omhandlende teknologi, oppstart og 

innovasjon er gjort kjent hos ikke–norskspråklige i regionen.  

At andre regioner, miljøer og land ser til Trondheimsregionen for samarbeid og 

etablering.  
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         5.B Luftfartsforum 

Strategi: 5.1 

For at Trondheimsregionen skal være en attraktiv destinasjon i et næringsperspektiv, 

både nasjonalt og internasjonalt, er det viktig å ha tilstrekkelig med direkteflyvninger til 

relevante destinasjoner. Luftfartsforum jobber for å sikre opprettholdelse og etablering 

av internasjonale og nasjonale flyruter av betydning for næringslivet i 

Trondheimsregionen. 

Ansvarlig: Luftfartsforum Samarbeidspartnere: NHO 

NiT 

Innovasjon Norge 

Stjørdal Næringsforum 

Trondheim kommune 

Stjørdal kommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Statoil 

Region Jämtland Härjedalen 

Avinor 

Visit Trondheim 

Trøndelag Reiseliv 

NTNU 

Nord Universitet 

Indikator:   At eksisterende ruter og frekvens opprettholdes. 

  At nye direkteruter etableres der det er behov. 

  

 

     

         5.C  Nordens beste studieby, Study Trondheim 

Strategi: 5.1, 5.2 
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix).  
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 

a) Tett samarbeid og dialog med Study Trondheim. 

b) Bidra i gjennomgangen av traineeordninger i regionen i regi av Study Trondheim for 

identifisering av ”best practice”. 

Ansvarlig: Trondheim kommune  

Trøndelag fylkeskommune 

NTNU 

DMMH 

BI 

SINTEF 

SiT 

NiT 

NHO 

LO 

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Næringsliv 
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Indikator:   At Trondheim blir Nordens beste studieby. 

  At nye aktiviteter og tiltak har sitt utspring fra samarbeidet. 

  

        5.D  Internasjonal skole 

Strategi: 
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
5.3. Trondheimsregionen skal ta godt vare på utenlandsk arbeidskraft som ønsker å etablere seg i regionen. 

For å kunne tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft er det viktig å ha tilstrekkelig tilgang på 

internasjonale barnehage- og skoleplasser til familiemedlemmer. Trondheimsregionen vil 

forsterke dette budskapet i fora der dette bør framkomme, og støtte arbeidet med å få på 

plass flere skoleplasser.  

Ansvarlig: Trondheim kommune 

  

Samarbeidspartnere: NTNU 

SINTEF 

NiT 

Indikator:   At Trondheimsregionen har tilstrekkelig med internasjonale skole- og 

barnehageplasser. 

  

 

  

        5.E  Omdømmebarometeret 

Strategi:  
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

For å måle temperaturen internt i regionen og eksternt, samt sammenligne 

Trondheimsregionen med andre storbyregioner, er det viktig å gjøre opp status med jevne 

mellomrom. Ved å benytte samme metodikk som ved tidligere undersøkelser får man også en 

tidsserie, og indikatorer på hva som fungerer og hva man eventuelt kan/bør forbedre.  

Ansvarlig:  Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: Ordkraft 

Indikator:    Jevnlige kartlegginger og rapporter.  
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         5.F Styrke reiselivsnæringen i Trondheimsregionen 

Strategi: 
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

Et bedre og mer forpliktende samarbeid om utvikling av reiselivet i Trondheimsregionen 

gjennom Visit Trondheim vil kunne bidra til bedre resultater for aktørene og en mer 

effektiv offentlig ressursbruk. 

Ansvarlig: Visit Trondheim Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Kommunene  

NiT 

Indikator:   Antall kommuner som er med i Visit Trondheim. 

Antall pakker tilbudt av Visit Trondheim som dekker flere kommuner enn 

Trondheim. 

 

 

 

          5.G  Suksesshistoriene om  kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen 

Strategi:  
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge 
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  
 

Ved å få frem de gode historiene fra regionen skapes engasjement og glød rundt det å 

virke og bo i regionen. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Næringsrådet 

Samarbeidspartnere: FoU-miljøene 

Næringsalliansen 

NiT 

Indikator:   15-20 suksesshistorier på norsk og engelsk. 

  Filmene deles og brukes på flere plattformer. 

  Trondheimsregionen framstår som en attraktiv region. 
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Samferdselspolitisk 
fundamentPRIORITERT:

 InterCity-Trønderbanen: Elektrifisiering av 
Trønder- og Meråkerbanen må settes i 
gang i første del av NTP-perioden. 

 Dobbeltspor til Stjørdal med langtunell må 
komme inn ved neste rullering av NTP.

 Utbygging av E6 Sør og E6 Øst ferdig 
senest innen 2026.

 Satsing på kollektivtrafikk, gang- og 
sykkelveier og innfartsparkering i de neste 
byvekstavtalene.

 Oppstart av byggetrinn 1 for nytt 
logistikknutepunkt med vegtilknytning på 
Torgård må skje i første del av NTP 2022-
2033.

VI VEKTLEGGER OGSÅ:
 Gode og raske nasjonale 

og internasjonale 
togforbindelser.

 Bedre og mer 
miljøvennlig sjøtransport 
mellom Fosen-Trondheim  

 Værnes: Flyplass og 
flytilbud må 
videreutvikles 

 Bedre veg til Klæbu med 
ny vei Tanem – Tulluan.

 Sammenhengende 
standard på E39 helt 
fram til Orkdal.

Juni 2019



InterCity-Trønderbanen med el- drift og dobbeltspor til 
Stjørdal er førsteprioritet. 
Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag.

Jernbane:

 Politisk enighet i Trøndelag om 
jernbanesatsing Trondheim-Steinkjer.

 Elektrifisering Trondheim-Steinkjer og 
Meråkerbanen må gjennomføres innen 
2023. 

 Arbeidet med dobbeltspor Trondheim –
Stjørdal med langtunell må startes opp i 
første del av NTP-perioden.

 Avganger hvert 30 minutt må innføres 
parallelt med utbygging av ny E6.

 Stasjonsområdene må utvikles for å 
legge til rette for økt bruk av tog som 
transportmiddel.

 Etablere InterCity Steinkjer-Støren, på 
lengre sikt Oppdal/Røros.

Juni 2019



Vei:
Helhetlig utbygging av E6 Sør Trondheim – Oppland grense og E6 Øst 
Trondheim  – Åsen etter motorveistandard er førsteprioritet. 

 Staten må legge til rette for gjensidige 
rabattordninger slik at den totale 
belastningen ikke blir uakseptabel.

 Utbygging av havn på Orkanger må 
skje parallelt med en oppgradering av 
vegsystemet for å sikre en trygg og 
effektiv godstransport.

Juni 2019



 Ny byvekstavtale: 
 Utvikling av metrosystem.
 Staten må også ta ansvar for 

økte driftsutgifter innen 
kollektivtrafikken.

 Det skal bygges nært 
kollektivårer/knutepunkt.

 Kommunene skal forsterke 
dagens sentra, ikke utvikle nye .

 Gang-/sykkelnett prioriteres.
 6 jernbanestasjoner prioriteres 

for utvikling av arbeidsplasser, 
handel og bolig.

 God innfartsparkering prioriteres 
for økt bruk av kollektivtransport.

IKAP 2 og ny byvekstavtale: Klimavennlig 
areal- og transportutvikling

Gjennom arealpolitikken skal kommunene i Trondheimsregionen tilrettelegge 
for redusert transportbehov og økt kollektivbruk.

Juni 2019



Nytt knutepunkt for godstransport  
på Torgård inn i NTP 2022-2033

En ny godsterminal på Torgård må bygges ut helhetlig for å sikre 
konkurransekraft og utbyggingsmuligheter både for gods- og 

persontransport

 Mål: Gi næringslivet effektiv 
transport og mer gods fra bil til 
båt og bane, som gir reduserte 
utslipp av klimagasser.

 Godstransport med bane, båt og 
bil må sees i sammenheng.

 Logistikknutepunkt på Torgård
trinn 1 må inn i første del av NTP 
2022-2033.

Juni 2019



Bedre og mer miljøvennlig 
sjøtransport

Raskt og godt hurtigbåtsamband Fosen-Trondheim er en del av det regionale 
kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres.

 Kampflybase på Ørland vil øke 
behovet til/fra Brekstad. 

 Det må sikres hyppige 
avganger og rask reisetid både 
for Vanvikan-Trondheim og 
Brekstad-Trondheim. 

 Arbeide for elektrifisering av 
hurtigbåter og ferjer.

 Støtte overgang til transport 
med båt for eksport av fisk.

Vi vektlegger også:

Juni 2019



 Avinor må videreutvikle 
Værnes i samsvar med veksten

 Det må etableres flere 
utenlandsruter fra/til Værnes 
for viktige destinasjoner

 Direkteruter utenlands og 
innenlands skal prioriteres

 Trønderbanen som 
tilbringertjeneste til Værnes 
skal prioriteres

Trondheim lufthavn: 
Flyplass og flytilbud må videreutvikles  

Gode internasjonale flyforbindelser og direkteruter styrker 
Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet

Vi vektlegger også:

Juni 2019



Strekningen E39 Harangen–
Thamshavn må realiseres. 

Bru over Trondheimsfjorden til Fosen 
skal utredes som del av fergefri 
Kyststamveg.

E14 Stjørdal – Svenskegrensa må 
oppgraderes.

Vei:
Vi vektlegger også:

Juni 2019
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Evaluering av Trondheimsregionen våren 2019

1. 1. Hva er din rolle?
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2. Spm. 2-3

3.63

3.83

2. Trondheimsregionen jobber med de rette  
saksområdene

3. Trondheimsregionen skal fortsatt ha fokus  
på utviklingsoppgaver og ikke 

tjenestesamarbeid

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
2. Trondheimsregionen jobber med de rette saksområdene 3,63 30
3. Trondheimsregionen skal fortsatt ha fokus på utviklingsoppgaver og ikke tjenestesamarbeid 3,83 29
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3. 2. Trondheimsregionen jobber med de rette saksområdene

0.0%

0.0%

36.7%

63.3%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 0,0%
Delvis enig 36,7%
Helt enig 63,3%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30

 
 



Evaluering av Trondheimsregionen våren 2019 28.05.2019 08:40

Powered by www.questback.com

4. 3. Trondheimsregionen skal fortsatt ha fokus på utviklingsoppgaver og ikke tjenestesamarbeid

0.0%

0.0%

17.2%

82.8%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 0,0%
Delvis enig 17,2%
Helt enig 82,8%
Ikke aktuelt 0,0%
N 29
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5. 4. Har du eksempler på saker Trondheimsregionen burde ha jobbet med?

Det grønne skiftet består også i at vi skal produsere mer av maten her. 

Ta jordvernet på alvor og tilbakeføre dyrkamark som er omdisponert til ulike formål tidligere, men foreløpig ikke tatt i bruk. Vi har nok annet 
areal som kan benyttes til utbyggingsformål i regionen, men det koster litt for å komme til.  

Travsporten må beholde en løpsbane midt i byen. Publikum er en stor del av det som holder liv i næringa.

Tatt sterkere grep i utbyggingssaken av Værnes flyplass.

Enda mer på logistikk  og samferdsel.
 Kapasitet på sykepleieutdanning.

Digitalisering og innovasjon

Mer reiseliv og næring.
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6. Spm. 5

2.905. Arbeidet med interkommunal  
arealplanlegging (IKAP) fungerer godt

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
5. Arbeidet med interkommunal arealplanlegging (IKAP) fungerer godt 2,90 29
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7. 5. Arbeidet med interkommunal arealplanlegging (IKAP) fungerer godt

0.0%

24.1%

62.1%

13.8%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 24,1%
Delvis enig 62,1%
Helt enig 13,8%
Ikke aktuelt 0,0%
N 29
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8. 6. Har du forslag til hvordan IKAP kan fungere bedre?

Sørge for ytterligere forpliktelse gjennom tettere dialog med fylkeskommune og fylkesmann

Kommunene må få sterkere eierskap til IKAP

IKAP er nyttig som bakgrunn, oversikt, informasjon, kunnskapsdeling, forståelse, samhandling og dialog. Men vi må passe oss for å skape X 
antall forvaltningsnivåer med juridisk virkning/semi-virkning.

Markedsføring og tilrettelegging og faglig veiledning for gjennomføring av planer.  En plan blir fort bare et papir.

Mange møter uten at der nødvendigvis skjer noe forpliktende.

Nei. Iom at den ikke er juridisk forpliktende for kommunene.

Næringsarealutfordringene må forplikte og ansvarliggjøre den regionale stat,og fylkeskommunen.

Jeg synes Ikap blir preget av for mange kompromisser, noe som nødvendigvis ikke gir de beste arealene som næringslivet etterspør

Skulle ønsket et større fokus på sjø/havnenære industriarealer i regionen for å tilrettelegge for mere godstransport på sjø

man må ta mer hensyn til dirstriktsutvikling.

planhierarkivet 
Det er KPA som er styrende og førende for alt planarbeid ikke IKAP. IKAP bør fungere som en "oppsummering" av hvilke nærings- og bolig 
areal som er disponible i kommunene. 
Om mitt kommuestyre vil legge inn et ekstra deponi eller grussuttak, er det vårt valg, og vi kan ikke bli forhindret av dette fordi det ikke ligger i 
IKAP. FM kan ikke varsle innsigelse hverken på IKAP eller Byvekstavtale det må tydeliggjøres. Og hvor havner Trøndelags arealplan oppi dette?
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9. Spm. 7

3.077. Næringsutviklingsarbeidet med oppfølging  
av strategisk næringsplan fungerer godt

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
7. Næringsutviklingsarbeidet med oppfølging av strategisk næringsplan fungerer godt 3,07 29
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10. 7. Næringsutviklingsarbeidet med oppfølging av strategisk næringsplan fungerer godt

0.0%

10.3%

72.4%

17.2%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 10,3%
Delvis enig 72,4%
Helt enig 17,2%
Ikke aktuelt 0,0%
N 29
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11. 8. Har du forslag til hvordan arbeidet med næringsutvikling kan fungere bedre?

Mange møter uten at der nødvendigvis skjer noe forpliktende.

Samarbeid og kontakt oppimot FoU miljøene i Trondheim er et tema som d er ønskelig at det tas tak i.

Kommunene må selv plukke ut det som er aktuelt for sin kommune og jobbe med det. Selve planen er god. Men kommunene må følge opp.
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12. Spm. 9

3.409. Arbeidet med samferdselssaker fungerer  
godt

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
9. Arbeidet med samferdselssaker fungerer godt 3,40 30
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13. 9. Arbeidet med samferdselssaker fungerer godt

0.0%

6.7%

46.7%

46.7%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 6,7%
Delvis enig 46,7%
Helt enig 46,7%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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14. 10. Har du forslag til hvordan arbeidet med samferdsel kan fungere bedre?

Jernbane må få større fokus og det må bygges dobbeltspor

Digital samferdsel,og nyttiggjøring av disse mulighetene må ha økt focus.

Kunne ønsket meg enda mere helhetlig regional tenking ift vei/sjø/jernbane ift godstransport og hvordan regionen skal løse utfordringene 
knyttet til målene om godsoverføring til sjø/bane fra vei.

Arbeidet er godt- men det er ikke alltid regionen blir hørt eller får midler til gjennomføring.
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15. Spm. 11

3.2411. Arbeidet med profilering fungerer godt

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
11. Arbeidet med profilering fungerer godt 3,24 29
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16. 11. Arbeidet med profilering fungerer godt

0.0%

13.8%

48.3%

37.9%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 13,8%
Delvis enig 48,3%
Helt enig 37,9%
Ikke aktuelt 0,0%
N 29
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17. 12. Har du forslag til hvordan arbeidet med profilering kan fungere bedre?

Hva er formålet med profileringen? Hvem er målgruppene? Her kunne vi vært tydeligere fra regionrådets side.

I vår kommune har vi ikke fulgt godt nok opp ift bl.a eget kommunestyre

kom dere på instagram
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18. Spm. 13-16

3.90

3.70

3.87

2.64

13. Dagens representasjon med ordfører,  
opposisjonsleder og rådmann bør videreføres

14. Antallet møter i Regionrådet er passende

15. Sakspapirene er av passende lengde og gir  
tilstrekkelig innsikt i sakene

16. Det informeres godt nok i egen kommune  
om hva som skjer i Trondheimsregionen

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
13. Dagens representasjon med ordfører, opposisjonsleder og rådmann bør videreføres 3,90 30
14. Antallet møter i Regionrådet er passende 3,70 30
15. Sakspapirene er av passende lengde og gir tilstrekkelig innsikt i sakene 3,87 30
16. Det informeres godt nok i egen kommune om hva som skjer i Trondheimsregionen 2,64 30
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19. 13. Dagens representasjon med ordfører, opposisjonsleder og rådmann bør videreføres

0.0%

3.3%

3.3%

93.3%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 3,3%
Delvis enig 3,3%
Helt enig 93,3%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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20. 14. Antallet møter i Regionrådet er passende

3.3%

3.3%

13.3%

80.0%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 3,3%
Delvis uenig 3,3%
Delvis enig 13,3%
Helt enig 80,0%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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21. 15. Sakspapirene er av passende lengde og gir tilstrekkelig innsikt i sakene

0.0%

3.3%

6.7%

90.0%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 3,3%
Delvis enig 6,7%
Helt enig 90,0%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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22. 16. Det informeres godt nok i egen kommune om hva som skjer i Trondheimsregionen

6.7%

30.0%

46.7%

10.0%

6.7%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 6,7%
Delvis uenig 30,0%
Delvis enig 46,7%
Helt enig 10,0%
Ikke aktuelt 6,7%
N 30
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23. 17. Hva kan gjøres for å informere bedre i den enkelte kommune om arbeidet i Trondheimsregionen?

Internt i egen organisasjon må vi bli flinkere til å videreformidle møtereferater og infomasjon

Kan godt redusere antall møter. Når man ikke er heldagspolitikker, så svir det litt ekstra å måtte ta ut permisjon for disse møtene.

Saker behandlet i Tr.regionen blir lagt fram som orienteringssaker i de respektive formannskap.

Må bli flinkere til å informere om mulighetene i interessepolitikken.

Daglig leder bør besøke kommunestyrer.  Ordfører må informere i kommunestyret etter hvert møte

Ordfører må orientere i formannskap
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24. Spm. 18-19

3.67

2.53

18. Leser dere nyhetsbrevet som 
Trondheimsregionen sender ut?

19. Besøker dere hjemmesiden til  
Trondheimsregionen?

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
18. Leser dere nyhetsbrevet som Trondheimsregionen sender ut? 3,67 30
19. Besøker dere hjemmesiden til Trondheimsregionen? 2,53 30
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25. 18. Leser dere nyhetsbrevet som Trondheimsregionen sender ut?

0.0%

6.7%

20.0%

73.3%

0.0%

Aldri

Sjelden

Av og til

Ofte

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Aldri 0,0%
Sjelden 6,7%
Av og til 20,0%
Ofte 73,3%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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26. 19. Besøker dere hjemmesiden til Trondheimsregionen?

10.0%

33.3%

50.0%

6.7%

0.0%

Aldri

Sjelden

Av og til

Ofte

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Aldri 10,0%
Sjelden 33,3%
Av og til 50,0%
Ofte 6,7%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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