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Regionalt perspektiv
Kommuneoverskridende

Tydelig nok til å få betydning

Legges til grunn for kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet

Legges til grunn for 
kommunal og statlig 

planlegging og virksomhet

Retningsgivende for 
fylkeskommunen

NT + ST = Trøndelag

+
Interkommunale plansamarbeid:

• IKAP
• Kysten er klar



Hva er RPA?
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Ikke en juridisk bindende arealplan med plankart og 
bestemmelser!

Regional plan med mål og strategier
Skal bidra til at Trøndelag får ei god utvikling med en 
bærekraftig og differensiert arealpolitikk.

RPA skal ha 
regionalpolitiske retningslinjer 
Skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging. 
Fokus på kommuneplanens arealdel.



Mulighetsorientert og vise handlingsrom

Støtte for kommunale planleggere og være verktøy i kommunenes 
planlegging
Kunnskapsgrunnlag er sentralt
Må gi føringer for vår virkemiddelbruk og regionale satsinger



Ulike innganger til 
Regional plan for arealbruk

Regionalt helhets-
bilde og god samla 
regional utvikling
Kommuneoverskridende 
perspektiv og behov for 
differensiering

Verktøy for 
kommunene sin 
planlegging
Veilede og bistå 
kommunene

Instrument for
innsigelse

Sikre sektor-
myndighetenes

interesser og
ansvarsområder

Grunnlag for 
samarbeidsavtaler

Partnerskapsbasert
planlegging



I 2030 har Trøndelag en 
bærekraftig areal- og transportstruktur

Det betyr at

• areal- og transportplanlegging 
samordnes på tvers av kommunegrensene.

• vi har funksjonelle bo- og 
arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag.

• vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket 
samfunnsutvikling.

• vår arealbruk har som siktemål å 
ivareta naturgrunnlaget for den
sørsamiske reindrifta.



I 2030 har Trøndelag et 
balansert utbyggings- og bosettingsmønster

Det betyr at

• Trondheim er en konkurransedyktig storby 
og en positiv drivkraft for utvikling i fylket.

• vi har attraktive småbyer og regionale 
tyngdepunkt med varierte funksjoner og 
tjenester.

• Trøndelag består av livskraftige regioner og 
distrikter med identitet og særpreg.

• Trønderbanen er en moderne og funksjonell 
kommunikasjonsakse i Trøndelag som 
korresponderer godt med kollektivtilbudet 
i distriktene. 



Utfordringsbildet deler Trøndelag i 3 soner



Hva betyr RPA for Trondheimsregionen?

Oppfølging av Byvekstavtalen

Underbygge mål, strategier 
og retningslinjer i IKAP






Fylkeskommunens forpliktelser: 
Utdrag fra avtalen:

1. Utarbeide regional plan for arealbruk i Trøndelag 
hvor prinsippene i IKAP for Trondheimsregionen og 
forpliktelsene i byvekstavtalen gjelder for de kommunene 
som omfattes av denne avtalen. 

2. Legge IKAP, SPR-BATP og føringene i byvekstavtalen til 
grunn for areal- og transportplaner og ved behandling av 
arealplaner som påvirker avtalekommunene. 

Oppfølging av byvekstavtalen 2019-2029



IKAP2 
– ambisjoner utover egen region

Overordnet mål:

Arealutvikling i 
Trondheimsregionen

Trondheimsregionen skal bidra til at Trøndelag
skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurranse-
dyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og 
bosettingsmønster.



Organisering av arbeidet

By- og stedsutvikling
Areal- og transportplanlegging
Ansvarlig hos TFK: Gunhild Kvistad

Redaksjon:
Ledes av prosjektleder Anne Caroline Haugan
Administrativ ressurs trainee Jomar Maridal

I tillegg deltar ansvarlige for gjennomgående tema og fagtemaansvarlige

Bærekraftmålene klimaomstilling (Mari R Bern) folkehelse (Guri Wist)

Regionale næringsarealer
Lokalisering av handel
Ansvarlig hos TFK: Eigil Kosi Jaren

Kystsonen/ arealplanlegging i sjø
Ansvarlig hos TFK: Bjørn Grenne

Strandsoneforvaltning
Ansvarlig hos TFK: Sigurd Kristiansen

Reindrift og arealplanlegging
Utmark
Ansvarlig hos TFK: Runar Myrvang

Kraftproduksjon
Ansvarlig hos TFK: Ola Kolseth Dahlen

Mineraler og massehåndtering
Ansvarlig hos TFK: Gleny Foslie

Naturbasert næringsutvikling Bærekraftig by- og stedsutvikling

Jordvern
Ansvarlig hos TFK: Gunhild Kvistad

Kulturminner
Ansvarlig hos TFK: Hilde AT Yri

Representanter 
fra kommunene 

og statlige 
etater er med i 

gruppene



Framdrift
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