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• For å oversette nasjonal arealpolitikk til trøndersk

• For en arealbruk som bidrar til bærekraftig næringsutvikling og attraktive bosteder i hele 
Trøndelag

• For å få en god balanse mellom behovet for lokalt handlingsrom til å finne løsninger som 
bidrar til utvikling og forutsigbarhet rundt forventningene fra nasjonale og regionale 
myndigheter

• For å gjøre gode avveiinger og valg i konkrete arealbeslutninger (mellom 
sektorinteresser, mellom bygd og by)

• For å få til gode løsninger over kommunegrensene (eks. transport, næringsareal, 
fritidsbolig/reiseliv)

• For å få et samla kunnskapsgrunnlag og en veileder 

• For å få økt samhandling og gjennomføringskraft gjennom handlingsprogrammet

Hvorfor RPA?



• RPA er for å oppnå en bærekraftig og stedstilpassa
arealpolitikk for hele Trøndelag

• RPA er på høring i kommunene og statlige/regionale 
planmyndigheter (høringsparter). På offentlig ettersyn til 
andre interesserte.

RPA og prosessen videre



Bærekraftig arealpolitikk



Eksempel samferdselstiltak

• BYGGE ET TRAFIKKSIKKERT OG EFFEKTIVT STAMVEGNETT

• TA VARE PÅ NATURMANGFOLD, FRILUFTSINTERESSER OG KULTURVERDIER
• SIKRE MATPRODUKSJON GJENNOM Å TA VARE PÅ MEST MULIG AV DAGENS 

DYRKA/ DYRKBARE JORD
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• Målene er tilpassa øvrige mål for utvikling i Trøndelag

• Temaene og innholdet i planen er relevante for Trønderske 
kommuner

• Retningslinjene gir rom for lokale tilpasninger, men 
styrer samtidig Trøndelag i en felles retning

• Planlegge for å redusere uønsket konsekvens av vekst i 
storbyregion vs planlegge for å oppnå vekst i 
distriktskommuner

Stedstilpasset arealpolitikk



• Fylkeskommunen har myndighet til å utarbeide regionale planer etter PBL

• Vi er forpliktet gjennom byvekstavtalen å utarbeide RPA, hvor 
prinsippene i IKAP for Trondheimsregionen og forpliktelsene i 
byvekstavtalen gjelder for kommunene i avtalen.

• RPA ble grundig politisk behandlet før sendt på høring

• Retningslinjene er forankret i:
• Regionalpolitiske planer, strategier og vedtak
• Regelverk knyttet til arealplanlegging og forvaltning
• Statlige planretningslinjer og Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

• Viktig hva kommunene og statlige/regionale sektormyndigheter mener for å få 
en felles plan og tiltak

Forankring av plan og retningslinjer



Innhold i RPA

Klimaomstilling og folkehelse

4 Attraktive byer og livskraftige distrikter

4.1 Senterstruktur

4.2 Areal og transport
4.3 Bolig og levekår
4.4 Sentrumsutvikling og lokalisering av handel
4.5 Regionale næringsarealer
4.6 Jordvern
4.7 Kulturmiljø
4.8 Naturmangfold og friluftsområder
4.9 Vannforvaltning og drikkevann

5      Naturbasert næringsutvikling

5.1 Jordbruk og skogbruk

5.2 Reindrift
5.3 Mineraler, byggeråstoffer og massehåndtering
5.4 Fritidsboliger og reiseliv
5.5 Strandsoneforvaltning
5.6 Sjøområdene
5.7 Energiproduksjon og nett



Attraktive byer og livskraftige distrikter 



Naturbasert næringsutvikling





R2 Senter på alle nivå bør utvikles kompakt, i tråd med prinsippet om «5 og 10 

minutters-byen».

 Arealutviklingen i byvekstkommunene (jf. Byvekstavtalen) skal skje slik 

at den underbygger nullvekstmålet. Øvrige kommuner i Trøndelag bør også 

å planlegge slik at en størst mulig andel av fremtidig persontransport 

vil skje med gange, sykkel, kollektivløsninger eller annen 

lavutslippsløsning. 

 Besøks- og arbeidsintensive virksomheter knyttet til tjenesteproduksjon 

skal lokaliseres så sentralt som mulig, slik at det styrker eksisterende 

sentra og legger til rette for miljøvennlige transportvalg. 

 Kommuner med byer og større tettsteder skal kartlegge 

fortettingspotensialet, og de ulike arealene skal gis en prioritert 

utbyggingsrekkefølge.

 Kommuner med byer og større tettsteder bør utarbeide en strategi og 

planlegge for å gjøre sentrum mer attraktiv og tilgjengelig for gående 

og syklende, herunder se på mulighet for å begrense bilbruken i de mest 

sentrale delene av sentrum og frigjøre parkeringsflater til andre 

sentrumsformål. 

 Kommunene bør sette krav i kommuneplanen om at alle utbyggingsområder 

skal ha en effektiv arealutnyttelse innenfor ulike utbyggingsformål.

Eksempel retningslinjer

4.2
I 2030 HAR TRØNDELAG EN BÆREKRAFTIG AREAL- OG TRANSPORTSTRUKTUR

R2
Senter på alle nivå bør utvikles kompakt i tråd med prinsippet 

om «5 og 10 minutters-byen».

R3
Kommunene bør utvikle sammenhengende og attraktive nett for 

gående og syklende i regionsenter og lokalsenter. 

R4
Utvikling av funksjonelle og attraktive knutepunkt skal bidra 

til at flere reiser kollektivt.



• Viktig arena for regionalt samarbeid og god kompetanse 
på sammenhenger bolig - areal - transport

• Erfaringer som kan ha overføringsverdi til andre regioner 
i Trøndelag - Handlingsprogrammet

• Gå- og sykkelstrategier.
• Interkommunalt samarbeid om lokalisering av knutepunkt for 

godsomlasting og industrihavner
• Samordnet parkeringspolitikk

Trondheimsregionen går foran



• Plan som gir retning for hele Trøndelag og som samtidig 
ivaretar ulikheter?

• Blir planen et nyttig verktøy for kommunene og 
statlige/regionale planmyndigheter?

• Innspill til felles tiltak i handlingsprogrammet?

• Høringsfrist 1. september

• Planlagt vedtatt i fylkestinget 15.-17. desember

RPA på høring



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


