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Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen

Vedtatt 28. september 2018

Oppfølging i kommunene
IKAP og kommuneplan skal legges til grunn 
i næringsarealutvikling i kommunen

Kommunene i Trondheimsregionen bør 
være bevisst på å identifisere byggeklare 
tomter til næringsformål

Trondheim kommune har fått noen mer 
konkrete anbefalinger oppfølging: 
- å få avklaringer på plass for å få fart i 
utvikling av Torgård og Heggstadmoen

- ta vare på eksisterende næringsarealer
- vurdere  proaktiv rolle mer effektiv 
arealbruk på eksisterende næringsarealer 

Oppfølging under paraply IKAP
Tettere samarbeid næringsutvikling 
– næringsarealutvikling

Bidra i kunnskapsutvikling ut fra 
arealperspektivet

Oppdatere status utvikling 
næringsarealer i kartportal

Formidle statistikk om utvikling 
bransjer over tid



Næringsareal i Trondheimsregionen



Næringsareal i Trondheimsregionen min. 40 dekar
planstatus – areal - tidsperspektiv

Kartportal

Tabell som kommunene oppdaterer

https://kart.trondheim.kommune.no/analyse/ikap/naering/


Næringsstruktur i kommunene – etter antall ansatte



Næringsstruktur i Trondheimsregionen



Lokalisering virksomheter i Trondheimsregionen
minimum 1 ansatte



Lokalisering besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplasser
minimum 5 ansatte



Lokalisering lokalservice
Minimum 5 ansatte



Lokalisering lager/logistikk
Minimum 5 ansatte



Lokalisering produksjon (industri)
minimum 5 ansatte



Næringsareal i Trondheimsregionen – fra KPA til byggeklare tomter Det kan ta tid!!!

De enkle arealene i 
regionen er allerede 
bebygd

Ofte behov store 
investeringer i forkant

Ikke stor vekst i antall 
virksomheter, vekst i 
antall ansatte

Ikke lett å vite når et 
område blir aktuell for 
utbygging

Når et område blir 
byggeklar, går salg av 
tomter raskt



Næringsareal – utvikling i gang

Orkanger Norsk kylling

Malvik – Sveberg handels- og næringspark Trondheim Sandmoen og Løvåsmyra

Tulluan



Store investeringer infrastruktur og avklaring geoteknikk

Ny Fv 704 Tanem-Tulluan
4,5 km 440 mill. kr
Byggestart 2022 
Ferdig 2024

Grunnforhold Torgård
Forprosjekt og beregningsgrunnlag på plass
Beregninger og vurderinger i gang
Planlagt levering rapport i år

Gang-/sykkelveg Fv705 til Stormyra
Ferdig regulert
Finansiering ikke på plass



Nye initiativer næringslivet

Forslag utvidelse Torgård

Ny havn med næringsareal ved Furuvik

Utvidelse Thamshavn Orkanger-Skaun

Kulvert under E6



Flere kommuner rullerer kommuneplanens arealdel (KPA)

Ta vare på eksisterende 
næringsarealer

Vurdere utvidelse 
eksisterende næringsarealer
Infrastruktur på plass

Stimulere mer effektiv arealbruk 
Plassering bebyggelse, unngå restareal, 
begrens parkeringsflater, muligheter sambruk

Helhetlig vurdering – mange hensyn som må avveies

Legge til rette for kombibygg

Vurdere innkomne forslag til nytt næringsareal
Behov store investeringer teknisk infrastruktur? 
Vurder realisme finansiering

Muligheter næring i byområder



Invest in Bergen - arealguiden

Markedsføring næringsareal - inspirasjon

Business Region Kristiansand

https://arealguiden.no/eng/regions/bergen-region
https://www.businessregionkristiansand.no/


Markedsføring næringsareal i Trondheimsregionen - inspirasjon

Kartportal næringsareal á la Eindhoven i Nederland

https://www.1-loket.org/vastgoedkaart/


Styrke samspill mellom IKAP og SNP

Viktig å fortsette å ha fokus på regionen som helhet 

Sammen står vi sterkt!!!

Trondheimsregionen.no\Areal og transport\kartportal

https://trondheimsregionen.no/areal-og-transport/kartportal/
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