
ORIENTERING OM STATUS 
REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK 

Regionrådsmøte Trondheimsregionen  19. juni 2020



Status siden sist

14.febr.: kort orientering i regionrådet

april: bytte av prosjektleder RPA / korona

april: beslutning om å utsette politisk behandling i FT til oktober 
pga. behov for å bruke mer tid på innhold og prosess

april/juni: bred tverrfaglig prosess internt i TRFK
tett samarbeid med øvrige regionale sektormyndigheter 
noe dialog med fagmiljø i kommunene
samordning med «Innherredsbyen»

jobber med å få sammen et samlet utkast



Prosess videre

Ca. 1. juli: Utsending av arbeidsdokument til adm. i kommunene
sektormyndighetene, div. næringer og interresseorg.
Fist innspill fredag 28. august

Ca. 7. sept.: Høringsutkast ferdig

Sept/okt.: Politisk behandling div. råd, HU og FU – Fylkesting 14. okt.

Ca. 20. okt.: Utsending Høringsutkast. Frist innspill 15. jan (kanskje før?)

April 2021: Vedtak av plan i Fylkestinget



Innholdsfortegnelse per 19. juni

Ramme på 
ca. 80 sider

Handlings-
program 
som eget 
vedlegg



Kap. 2

• Bidra til en bærekraftig utvikling av hele Trøndelag

• Sikre gode løsninger på tvers av kommunegrenser

• Gi kommunalt handlingsrom og forutsigbarhet

• Være et kunnskapsgrunnlag og en veileder

• Bidra til økt samhandling



RPA og handlingsrom

• Kommunene forventes å legge mål og retningslinjer fra RPA til 
grunn for sine kommunale planer og i sin enkeltsaksbehandling. 

• Fylkeskommunen og statlige etater vil legge retningslinjene til 
grunn i sin behandling av plansaker, og innsigelser vil ikke bli 
gitt til planer som er i samsvar med retningslinjene.

• Både kommune, fylkeskommune og stat forventes å legge RPA 
til grunn for egne arealrelaterte beslutninger 



RPA og IKAP/ Byvekstavtalen

• Fylkeskommunen har i byvekstavtalen forpliktet seg til å utarbeide Regional 
plan for arealbruk hvor prinsippene i IKAP og forpliktelsene i byvekstavtalen 
skal følges opp. 

• Føringene i RPA vil gjelde både for avtalekommunene og øvrige deler av 
Trøndelag som har påvirkning på måloppnåelsen i byvekstavtalen.

• Gjennom IKAP-2, Byvekstavtalen og etter hvert ATS for Innherredsbyen vil 
14 av Trøndelags 38 kommuner være forpliktet til å utøve en klimavennlig 
areal- og transportpolitikk

• RPA skal støtte opp under eksisterende samarbeid og avtaler og bidra til at 
alle drar i samme retning – også de kommunene som ikke omfattes av 
samarbeidsavtaler.



Kap. 3

Gjennomgående tema: 
Bærekraftsmålene, klimaomstilling, folkehelse + naturmangfold



Bærekraftig og stedstilpasset 
arealpolitikk i Trøndelag?

Nasjonale politikk + regional politikk + kommunal virkelighet



Kap. 4



Kap. 5



Regi på delkapitlene

MÅL innledningsvis
Hva skal vi oppnå/ være?

Beskrivende TEKST
Status, argumentasjon for ny kurs, hensyn
som må tas, avveiinger ift bærekraft

RETNINGSLINJER
«Headline» og kulepunkt med ny kurs

Samle «Forventninger til kommunal 
arealplanlegging»???



Hovedbudskap i sammendrag

Mål + «headline» retningslinje - klikkbart



Forventninger til kommunal 
arealplanlegging?

Samle disse på egen side etter sammendrag med «Forventninger»?

o Arealstrategi i KPS

o Behovsanalyser ifb KPA

o Gjennomgang av ikke utbygde/ regulerte byggeområder

o Alternativstudier

o Tidlig dialog i alle plansaker



Mer bærekraftig arealpolitikk!

o Styrke regionsentrene så de kan være motorer i distriktene

o Samordne areal- og transportutvikling enda bedre

o Lokalisere hovedvekten av veksten til byer og tettsteder

o Byer og tettsteder skal utvikles innover – innenfra og ut

o Utnytte de arealene vi har tatt i bruk til byggeformål mer effektivt og mer 

energivennlig (bolig, næring, fritidsbebyggelse)

o Utnytte verdipotensialet i våre naturressurser på en mer bærekraftig måte (jordbruk, 

skogbruk, havbruk og uttak av mineraler/masse)

o Prioritere matsikkerhet og jordvern 

o Sikre verdifulle kulturmiljø og viktige natur- og friluftsområder



Bærekraftig arealpolitikk

• Se miljømessige-, sosiale- og økonomiske 
bærekraftsmål i sammenheng 

• Det er ofte målkonflikter som må avveies

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnorad.no%2Fom-bistand%2Fdette-er-fns-barekraftsmal%2F&psig=AOvVaw34FiiYbqX8dFGaNSqTLJVX&ust=1586794883547000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj5-eul4-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Målkonflikter

• Ikke så svart-hvitt som å velge mellom vekst/verdiskaping/utbygging eller vern 

• Arealpolitikk handler også om å velge mellom «bærekraft» eller «bærekraft»



Areal og transport

• MER ATTRAKTIVE OG KOMPLETTE BA-REGIONER GJENNOM REGIONFORSTØRRING
• BYGGE MER TRAFIKKSIKRE VEGER

• TA I BRUK HELE FYLKET

• REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPPET GJENNOM Å REDUSERE TRANSPORTBEHOVET, 
PERSONBILTRAFIKKEN OG GODSTRANSPORT PÅ VEG



Jordvern og matsikkerhet

• SIKRE MATPRODUKSJON GJENNOM Å TA VARE PÅ MEST MULIG AV DAGENS 
DYRKA/ DYRKBARE JORD OG ØKE AREALET GJENNOM NYDYRKING

• BYGGE BYER OG TETTSTEDER INNOVER FOR Å REDUSERE TRANSPORTBEHOV

• TA VARE PÅ GRØNNSTRUKTUR OG NATURMANGFOLD, BEHOLDE MYR- OG 
SKOGAREALER TIL CO2 FANGST



Vegbygging og jordvern?

• BYGGE ET TRAFIKKSIKKERT STAMVEGNETT 

• SIKRE MATPRODUKSJON GJENNOM Å TA VARE PÅ MEST MULIG AV DAGENS 
DYRKA/ DYRKBARE JORD
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Vegbygging og naturmangfold

• BYGGE ET TRAFIKKSIKKERT STAMVEGNETT

• TA VARE PÅ NATURMANGFOLD, FRILUFTSINTERESSER OG KULTURVERDIER
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Stamveg og lokalveger?

• BYGGE ET TRAFIKKSIKKERT STAMVEGNETT

• UTVIKLE ATTRAKTIVE OG FOTGJENGERVENNLIGE BY- OG TETTSTEDER 
MED AKSEPTABLE STØY- OG STØVNIVÅ
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Kollektiv eller gang-/sykkel?

• TILBY ET ATTRAKTIVT OG RIMELIG KOLLEKTIVSYSTEM FOR AT FLEST MULIG SKAL 
VELGE Å REISE KOLLEKTIVT

• BYGGE UT ATTRAKTIVE SYKKELVEGER OG LEGGE TIL RETTE FOR AT FLERE GÅR
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Fortetting og levekår

• FORTETTING MED HØY BOLIGTETTHET SENTRALT I BYER OG TETTSTEDER FOR AT 
FLERE SKAL KUNNE GÅ/ SYKLE, STIMULERE TIL BRUK AV KOLLEKTIVTILBUD, 
OPPRETTHOLDE LEVENDE SENTRE, SPARE DYRKA JORD 

• TILBY ALLE GOD BOKVALITET OG GODE LEVEKÅR, OPPRETTHOLDE 

GRØNNSTRUKTUR, TA VARE PÅ STEDSIDENTITET, KULTURMILJØ M.V



Fritidsboliger og reiseliv

• BYGGE FRITIDSBOLIGER OG UTVIKLE REISELIV I DISTRIKTENE FOR Å SIKRE 
ARBEIDSPLASSER OG TJENESTETILBUD, GI INNTEKTER TIL GRUNNEIERE, 
HYTTER ER BRA FOR FOLKEHELSA

• REDUSERE TRANSPORTBEHOV OG KLIMAGASSUTSLIPP

• TA VARE PÅ NATURMANGFOLD, REINBEITER, TILGANG TIL STRANDSONE M.V. 



Målkonfliktene er vanskelige!

• Avveiing av målkonflikter er politikk

• Avveiing av målkonflikter utfordrer sektormyndighetene

• Avveiing av målkonflikter er krevende for kommunene alene



Hvordan kan RPA bidra til gode valg?

• Synliggjøre aktuelle målkonflikter knyttet til arealbruk i 
Trøndelag

• Angi tydelige regionalpolitiske retningslinjer for hvert deltema

• Signalisere en målrangering og prioritering der dette er faglig 
og politisk avklart



Involvering av kommunene

• Arbeidsdokument på faglig utsjekk fra ca. 1. juli – 28. aug.

• Høringsutkast til politisk behandling fra ca. 20. okt. – 15. jan.

(- evt. kortere frist?)


