
IKAP status 2020, planer for 2021



IKAP-arbeid i 2020

Prosjekter:

Samordnet areal- og transportutvikling- oppfølging Byvekstavtale

Prosjektleder Måleindikatorer for arealutvikling

Prosjektleder Samordnet parkeringspolitikk

Regional utredning massedeponi

Oppfølging Strategi for næringsarealutvikling

Faste oppgaver:

 Rapportering om areal- og transportutvikling i regionrådet

 Statistikk og prognoser

 Kartportaler

 Formidling

Byvekstavtale

Massedeponi

Næringsarealutvikling

Statistikk og prognoser Årlig forelesning på NTNUÅrlig rapportering Kartportaler



Oppfølging Byvekstavtale – Måleindikatorer for arealutvikling

Forslag er på høring hos partene i Miljøpakken

Mangfold i kommunesentre

Areal til parkering på bakkeplan
2021: før sommeren endelig vedtak og rapportering for 2019+2020



Oppfølging Byvekstavtale - Samordnet parkeringspolitikk

I 2020 innsamling kunnskap, gjeldende vedtak i kommunene og startet med kartlegging og relevante analyser 

– faglig grunnlag forslag til Samordnet parkeringspolitikk

Bosted-arbeidsstedsanalyser

Registrering av parkeringsplasser
- Offentlig tilgjengelig
- Ansatteparkering, inkl egne virksomheter
- Pendlerparkering
- Forvaltningsregime

2021: 

 ferdigstilling situasjonsbeskrivelse og kunnskapsgrunnlag

 medvirkningsseminarer næringslivet

 høring på høsten, endelig vedtak desember

Registrering av parkeringsplasser



Regional utredning massedeponi

Vedtatt 18. desember 2020

Kartportal

2021: 

Utvide oversikt deponi med Stjørdal, Skaun og Orkland 

Potensial deponikapasitet og tidsperspektiv i masseuttak 

Oppdatering oversikt over årlig deponikapasitet, basert på MEF sin kartlegging (2x per år)



Bærekraftig massehåndtering

2021
 forslag til et utvalg som sammen kan komme med forslag til en 

mer bærekraftig håndtering av overskuddsmasser

 hente inn kunnskap: 
 om dagens massehåndtering i utbyggingsprosjekt i regionen
 hvordan masser håndteres i de andre storbyregionene

 samarbeid med andre storbyregioner om utforming av 
bestemmelser og retningslinjer som kan tas inn i 
kommuneplanens arealdel



Næringsarealutvikling – oppfølging Strategi for næringsarealutvikling

Kartportal

2021

 Oppdatering status og tidsperspektiv næringsarealene 

 Utvide oversikt med teknisk infrastruktur

 Utredninger: 

 virkemidler for å ta vare på eksisterende 

næringsareal 

 mer effektiv arealbruk på næringsarealer

 hvilke type virksomheter passer godt inn i 

byområder

 Styrke samspill mellom næringsutvikling og 

næringsarealutvikling (SNP - IKAP)

 Få fart i utvikling av næringsarealer avsatt i KPA

2020

 Oppdatering status og tidsperspektiv næringsarealene 

 Notat resultat intervjuer med næringsaktører om 

attraktive næringsarealer



Bærekraftig utvikling av boligfelt

2021

Oppstart utvikling veileder Bærekraftig utvikling av boligfelt i 

Trondheimsregionen

 innsamling kunnskap nasjonalt og internasjonalt

 konsulentoppdrag analyse 4 boligfelt og innsamling gode 

eksempler

 samarbeid med Bærekraftssenteret

 kontakt med NTNU – fysisk planlegging om samarbeid initiativ 

forskningsprosjekt PLANSOL

Miljøvennlig transport 
Sosiale kvaliteter 
Naturverdier
Klimatilpasning
Stedsidentitet
…

Analyse 4 boligfelt



 Samordnet areal- og transport - oppfølging byvekstavtale
 ferdigstilling Samordnet parkeringspolitikk
 rapportering på arealindikatorer
 løfte til Trondheimsregionen

 Bærekraftig utvikling boligfelt 
 kunnskapsinnhenting til veileder

 Styrke samspill næringsutvikling – næringsarealutvikling
 utredninger, formidle kunnskap
 SNP - IKAP

 Bærekraftig massehåndtering
 kunnskapsinnhenting utredninger i samarbeid med 

næringsaktører
 forslag til en mer bærekraftig 

håndtering av overskuddsmasser

Sammenfattet planlagt for 2021

Faste oppgaver:

 rapportering areal- og transportutvikling 

 statistikk og prognoser

 kartportaler

 formidling


