
Bærekraftig utvikling av 
boligfelt i Trondheimsregionen
Møte i regionrådet, 9.4.2021

Kari Skogstad Norddal og Julie Nordhagen, Asplan Viak AS



Bakgrunn for rapporten

• Under utarbeidelse av Asplan Viak AS, på oppdrag fra Trondheimsregionen ved Esther Balvers.

• Målet er å øke kunnskap om bærekraftig arealutvikling av boligfelt i Trondheimsregionen, som ligger på 
litt avstand fra nærmeste tettstedssenter. 

• Analyse av 4 boligfelt i regionen, samt eksempler på bærekraftig boligutvikling fra innland og utland 

• Hovedfokus på tiltak som kan bidra til økt andel miljøvennlige reiser

• Kunnskapsgrunnlag med mål om å gi positive innspill til hvordan kommunene kan imøtekomme 
byvekstavtalen og nullvekstmålet ved hjelp av bærekraftig arealutvikling

• Innspill til en Veileder for bærekraftig arealutvikling i regionen.
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Noen foreløpige observasjoner fra analysene

• Brekkåsen i Melhus utmerker seg mtp potensial for å få en høyere andel grønne reiser. 

• Befolkningstettheten er utslagsgivende for om det vil være mulig å få til et utvidet tilbud i området, som 
igjen kan gjøre at flere bruker gange- og sykling for daglige gjøremål. 

• Fortetting kan gi grunnlag for et utvidet tilbud for eksisterende boliger i enkelte felt, men det må veies 
opp mot muligheten for å få flere over på miljøvennlige reiser/kollektiv.

• Medvirkning i videre planlegging - Kan gi flere svar på hvor skoen trykker, både mtp ønsket tilbud, 
hvordan man bedre kan tilrettelegge for grønne reiser, i tillegg til å styrke det sosiale fellesskapet i 
områdene. 



Veien videre



Takk for oss!

• Kariskogstad.norddal@asplanviak.no

• Julie.nordhagen@asplanviak.no
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