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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 01.12 2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21-                                                           Dato: 24.11.2021  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset 

Tidsrom: Onsdag 01. desember 2021 kl 1300-1600 

Innkalt: Tor Jakob Reitan, Jens Berget, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Petter Lindseth, Kathrine 
Lereggen, Alf-Petter Tenfjord, Kjetil Mjøsund, Carl Jakob Midttun. 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Kristian Dahlberg Hauge, Håkon Kibsgaard Jordet. 
 
 

RF 49/21 Referat fra møte 15.09 2021 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 15.09.2021 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 15.09.2021 godkjennes. 

 

 

RF 50/21 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel - statusoppdatering. 

Sak: Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, planstrategi og innbyggerinvolvering har vært 

tema i Rådmannsforum i flere omganger, med fokus på erfaringsutveksling, spesielt fra 

prosessen i Trondheim. Nå er det naturlig å ta en oppdatering på status i dette arbeidet, Hans 

Petter Wollebæk fra Trondheim kommune vil innlede. 

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 51/21 Infrastruktur for alternative drivstoff og logistikkfunksjoner. 

Sak: Trondheim har som mål å kutte utslipp fra transport med 80% innen 2030. Skal man lykkes med 

det er det nødvendig å bygge ut infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheimsområdet, det 

vil si både for biogass, hydrogen og ladestasjoner. Disse energiformene krever at det tenkes nytt 

om infrastruktur, både på grunn av plassbehov og sikkerhet, og i større grad enn i dag 

forskjellige løsninger for persontransport og næringstransport. 

 

Trondheim kommune har startet arbeidet med å se på dette, også i sammenheng med 

bylogistikk, og vedlagt er en rapport og en presentasjon knyttet til dette arbeidet. Den regionale 

dimensjonen i dette er at spesielt knyttet til næringstransport, der det mest sannsynlig vil være 

nødvendig med regionale løsninger. Skal man lykkes med dette må det knyttes til 

arealplanleggingen på et tidlig tidspunkt, og i og med at mange skal jobbe med arealdelen så er 

dette et fornuftig tidspunkt å diskutere dette i fellesskap.  

 

Silke van Dyken fra Miljøenheten i Trondheim kommune vil presentere rapporten.  
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Vedlegg 2: Rapport forprosjekt 

Vedlegg 3: Presentasjon  

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering.  
 

 

RF 52/21 Utviklingsplan og budsjett for 2022.  

Sak: Trondheimsregionen har hatt et budsjett med et godt handlingsrom de siste 10 årene. Etter 2014 

har budsjettet på det høyeste vært på 13 mill, men de fleste årene har rammen vært på 10 mill. 

For 2022 står vi igjen med en ramme bestående av medlemsavgiftene på ca 6 mill, og det gjør at 

det må tenkes nytt om hva Trondheimsregionen skal jobbe med. 

 

Det er tre årsaker til det: 

 Det er ingen fylkeskommunal finansiering lengre. På det meste var den på 3,2 mill. Det må 

også sies at da fylkeskommunen gikk over til å støtte med 200’ pr kommune ble vi 

nedprioritert av «våre» kommuner til fordel for de andre regionsamarbeidene. 

 KMD har i mange år støttet arbeidet vårt med IKAP, på det meste med 1,5 mill, de siste 

årene med 1 mill. Det ble fjernet midt i inneværende år uten forvarsel. 

 Vi har hatt et fond med ubrukte midler som bevisst har vært bygd ned, til det nå bare er på 

en nødvendig buffer. 

  

For 2021 er det usikkert om når en del prosjekter bli avsluttet og dermed fakturert, men slik det 

ser ut nå blir det et lite merforbruk, knyttet til at KMD kuttet den budsjetterte millionen til IKAP 

midt i året. Det har blitt tatt grep for å få kontroll over økonomien, blant annet jobbes det med å 

få på plass en ny avtale med Byplan i Trondheim kommune om statistikk- og prognosetjenester, 

for å få mer forutsigbare kostnader. 

 

Når det gjelder IKAP foreslås det at budsjettet tas ned fra 2 mill til 1,8 mill. Det vil dekke 

lønnsforpliktelsene og innkjøp av tjenester fra Byplan og Kart og arkitektur. Det er i tillegg søkt 

inn skjønnsmidler fra Statsforvalteren til et massehåndteringsprosjekt, men som først får 

budsjettkonsekvens fra 2022, og som uansett ikke kan brukes til å finansiere kjerneoppgavene 

våre.  

 

Innen profilering/kommunikasjon foreslås budsjettet tatt ned fra 1 mill til 600’. Det meste av det 

går til lønnskostnader og mindre tiltak, og at det vil bli lite rom for å følge opp dette 

vedtakspunktet fra Regionrådet i desember 2020:  

«Daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Technoport om å ta et hovedansvar 

for å profilere Trondheim og Trondheimsregionen som teknologihovedstad og innovasjonsby. 

Avtalen legges fram for Regionrådet til endelig godkjenning.» 

 

Usikkerheten knyttet til profileringsarbeidet henger  sammen med neste sak på sakskartet, som 

gjør at Trondheimsregionens rolle innen dette kan endres radikalt. Men det avhenger av 

beslutninger tatt fram i tid utenfor Trondheimsregionens organer.  

 

Innen arbeidsområdet ledelse/samarbeid foreslås det å ta ned budsjettrammen til 900’. Det vil 

dekke lønn, driftskostnader, og utgifter felles formannskap på 250-300’. Det siste kan strykes 

fra budsjettet, og forutsettes dekt av den enkelte kommune. 

 

Den største usikkerheten er knyttet til om Trondheimsregionen fortsatt skal drive med 

næringsutvikling. På grunn av økonomien er det inngått avtale med Trondheim kommune om at 

de overtar lønns- og personalansvaret for prosjektleder for strategisk næringsplan fra og med 

1/1-2022. Uten det ville budsjettet vært i minus ved årets start. Uten det er status at når det tas 
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hensyn til allerede eksisterende forpliktelser til ERG, Talent Attraction Management, Impello-

analysen, Ungt entreprenørskap, innovasjonsfrokoster og prosjektledelse ny SNP så er hele 

budsjettet til næringsutvikling brukt opp. Det foreslås en ramme for næringsutvikling på 2,7 

mill, mot 4,5 mill i 2021. 

 

På sikt er det ikke mulig å drive næringsutvikling ut fra slike rammer, og som bestandig er det 

to måter å endre det på – kutte utgifter eller øke inntekter. Når det gjelder å kutte utgifter er det 

vanskelig å se for seg en annen løsning enn at Trondheimsregionen slutter med 

næringsutvikling. De andre arbeidsområdene er allerede kuttet ned omtrent maksimalt.  

 

Å øke inntektene kan gjøres på flere måter. Medlemsavgiftene kan være en inngang. De ble sist 

justert i 2019, og da justert etter lønns- og prisstigning i perioden siden siste justering. Det er 

vanskelig å sammenligne medlemsavgifter uten å se det opp mot både antall kommuner og 

størrelsen på kommunene, men Fosenregionen har f.eks. et totalbudsjett på 7,9 mill hvorav 

direkte medlemsavgifter er 4,4 mill, fordelt på 4 kommuner. Namdal regionråd har rene 

medlemsavgifter på ca 2,5 mill, men i tillegg en årlig bevilgning på ca 4,5 til næringsutvikling 

fra kommunens andel av overskudd fra NTE. Uansett om det kan argumenteres for at 

Trondheimsregionens størrelse burde hatt større medlemsavgifter så er det avhengig av den 

enkelte kommunes vilje om det vil skje. Men for å sikre at ikke realverdien går stadig nedover 

bør i hvert fall medlemsavgiften årlig justeres med deflator fra 2022, med etterjustering fra og 

med 2020.  

 

Det andre sporet for å øke inntektene er å få på plass en sort finansiering fra fylkeskommunen. 

Det ble spilt inn i høringsutkastet til fylkeskommunens verdiskapingsstrategi, men det er nok 

liten grunn til at tro at det vil skje fra 2022.  

 

Det tredje sporet, og det mest realistiske, er at Trondheimsregionen får disponere deler av 

Trondheim kommune sitt næringsfond. Som det tidligere er orientert om ble dette fondet vedtatt 

opprettet i juni 2021, der ett av punktene i vedtaket var slik: 

«. Trondheim er en helt sentral del av den tett integrerte bo- og arbeidsmarkedsregionen 

Trondheimsregionen. Det innebærer at viktige deler av næringsarbeidet i Trondheim kommune 

har en regional dimensjon. Det er naturlig at denne delen av næringsarbeidet gjennomføres av 

samarbeidsorganet Trondheimsregionen. Kommunedirektøren bes derfor om å gå i samtaler 

med Trondheimsregionen om hvordan man i samarbeid kan disponere deler av næringsfondet. 

Det bør være en forutsetning at det foreligger en avtale om medfinansiering fra de andre 

kommunene i Trondheimsregionen.» 

 

Det planlegges en sak til Bystyret i første halvdel 2022 om dette, og før det er avklart anbefales 

det at debatten om Trondheimsregionen skal drive med næringsutvikling legges på is. 

 

Ut fra disse resonnementene er det lagd en Utviklingsplan for 2022 som er tilpasset et 

betraktelig lavere aktivitetsnivå. 

 

Vedlegg 4: Forslag til utviklingsplan 2022. 

Forslag til vedtak:  

1. Rådmannsforum ber om at Regionrådet vedtar den foreslåtte Utviklingsplanen for 2022. 

2. Rådmannsforum støtter at medlemsavgiftene årlig etterjusteres med deflator, og 

etterreguleres fra 2020. 
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RF 53/21 Presentasjon av rapporten «Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen». 

Sak: Profileringen av Trondheim og Trondheimsregionen er preget av fragmentering, ingen felles 

plattform og for lite kraft. Trondheimsregionen har de siste prene tatt et ansvar for profilering av 

Trondheim og Trondheimsregionen som teknologihovedstad, fordi det i næringsutviklingen er 

det viktigste kjennemerket.  Covid tvang fram sammenslåing av Visit Trondheim og Midtbyen 

Management, men uten at det lå en mer overordnet strategi i bunnen. For å ha et bedre 

beslutningsgrunnlag om den langsiktige utviklingen av profileringsarbeidet bestilte 

Trondheimsregionen og Trondheim kommune i fellesskap en rapport fra Bylivsutvikling AS.  

 

Prosjektet skulle ha disse leveransene: 

• Prosjektet skal i hovedsak foreslå løsning(er) for organisering, samarbeidsformer og 

finansiering 

for aktører som driver med profilering og omdømmebygging for Trondheim og regionen. 

• Gå i dialog med relevante aktører. 

• Hva kan vi lære av andre? Hvordan har de som driver med omdømmebygging i Norge og 

Scandinavia for øvrig valgt å samarbeide. 

• Kartlegge offentlig og privat finansiering i storbyregionene i Norge.. 

 
 

Vedlegg 5: Presentasjon - kortrapportt. 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

RF 54/21 Oppdatering på prosjektet Talent Attraction Management. 

Sak:   Regionrådet vedtok i juni 2021 at vi gikk videre med arbeidet med Talent Attraction 

Management. Siden det har det skjedd mye, og Rådmannsforum vil få en oppdatering på status. 

 
Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 

RF 55/21 European Region of Gastronomy - oppdatering. 

Sak:   Prosjektet er godt i gang, og et bredt spekter av aktuelle samarbeidspartnere er blitt invitert inn 

til å konkretisere aktivitetene. Det vil bli gitt en oppdatering på status i møtet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannsforum tar saken til orientering. 

  

 

RF 56/21 Presentasjon av utkast til ny Strategisk næringsplan. 

Sak:   Etter en lang prosess begynner en ny SNP å nærme seg ferdigstilling, og Rådmannsforum 

inviteres til å komme med en siste runde med innspill før den går til Regionrådet og 

kommunene. Prosjektleder Hans Petter Øien Kvam vil lede oss gjennom forslaget. 

 

   Som en del av diskusjonen vil det også legges opp til en drøfting av hvordan 

handlingsprogrammet til Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi kan sees i 
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sammenheng, og hvilke deler av handlingsprogrammet det er naturlig at Trondheimsregionen 

tar et hovedansvar for gjennomføring. 

 

 
Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

RF 57/21 Gangr og 360. 

Sak:   Chiligroup fra Harstad kontaktet oss i høst med forespørsel om Trondheimsregionen / evt 

enkeltkommuner kunne være interessert i em type interaktive skilt kalt Gangr, som er en 

videreutvikling av informasjonsskilt ved inngangen til hver kommune. Det følgende er hentet 

fra informasjonsmateriell. 

 

Gangr består i et fysisk skilt (som tidligere) strategisk plassert for publikum. Skiltet har kun 

påtrykt informasjon som ikke blir utdatert. Relevant informasjon (som det er ønskelig å 

oppdatere med ujevne mellomrom) befinner seg på en webside som er appifisert, en såkalt 

PWA.  Når nettsiden lastes til en smarttelefon kan app’en installeres, og samtidig lastes 

informasjonen som skal være tilgjengelig uten nettverksforbindelse. Dette for å sikre at Gangr 

app´en kan benyttes i områder uten dekning.  

 

   Når app (eller webside) startes, og kameraet rettes mot skiltet, så dukker informasjonen opp i 

godt lesbar form på skjermen til smarttelefonen. Informasjonen presenteres interaktivt som 

trykkbare felt.  Innholdet er kun begrenset av fantasien – fergetider, informasjon om stedet, 

nærliggende infrastruktur for bespisning/overnatting, osv. I denne fasen av Gangr er 

informasjonen tekstbasert, med klikkbare telefonnumre for viktige kontaktpunkt. I prinsippet 

kunne informasjonen bestått i video, tale, digital vert eller andre tenkbare format. Løsningen gir 

med andre ord liv til informasjonsskilt og vedlikehold av informasjonen er enkel og tilforlatelig. 

Det tilbys også en 360-presentasjon av steder av spesiell interesse, for eksempel 

næringsområder/ boligområder.  

 

Prisstrukturen er at tilknytningen koster 75’, i tillegg 14’ pr skilt, og 9200,- i årlig vedlikehold. 

Se mer info i vedleggene. 

 

Daglig leder sin vurdering er at dette er lite relevant for Trondheimsregionen, i kraft av vår 

størrelse er kommunikasjonen via info-skilt lite aktuelt. Men Rådmannsforum får si sin mening, 

og evt ta det med tilbake til sin egen kommune. 

 

 
Vedlegg 6: Presentasjon av konseptet. 

Vedlegg 7: Pristilbud. 

Forslag til vedtak: 

 Trondheimsregionen takker nei til tilbudet om innføring av Gangr. 

 

 

RF 58/21 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.12. 2021 

 Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste:  

 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 
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RF 59/21 Orienteringer. 

 

 

 

 

RF 60/21 Åpen post/eventuelt. 

 

Bård Eidet 

Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 15.09. 2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21/-                                                        Dato: 22. september 2021  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 15. september 2021 kl 1300-1600 

Til stede: Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen, Ingvill Kvernmo, Alf-Petter Tenfjord, Petter Lindseth, 

Morten Wolden, Bård Eidet, Esther Balvers, Håkon Kibsgaard Jordet. 
Forfall: Tor Jakob Reitan, Kjetil Mjøsund. 

 

 

RF 37/21 Referat fra møte 02.06 2021 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 02.06. 2021 godkjent. 

 

 

RF 38/21 Bærekraftssenteret..   

  Kristian Mjøen, leder Bærekraftssenteret, presenterte senteret. Hovedbudskap: Episk mulighet 

til å posisjonere byen/regionen, og til å skape ny næring.  
Søknaden om Innovation Capital viser at vi har gjort mye rett. Skjedd mye strukturelt, spesielt 

innen lederutvikling.  

Fokus: Bærekraftig næringsutvikling – helhetlig og systematisk, 
Gjør alt i partnerskap, kobler, mobiliserer partnerskap. Jobber med kompetanseprogram rettet 

mot ledere i kommunal sektor, mål om å lage mal for bærekraftig ledelsesutvikling.  

 
Fra møtet: Kan bærekraftsmålene brukes til å utpeke «rett» prosjekt? Kan ikke erstatte politikken – men 

kan sette spørsmål ved hva som fungerer 

Viktig å få opp data for den enkelte kommune – hvor står vi der? Hvordan kan det bli relevant 

for alle kommunene uavhengig av størrelse? Trippel bunnlinje: Bredere beslutningsunderlag, 
positivt.  

Språk er viktig. Egentlig et gigantisk marked – en stor mulighet. Vil gjerne gjøre et felles løft, 

med felles tilgang på data og verktøy. Møre og Romsdal er kommet lengre.  
Veldig spennende! Noen baller må tas ned, trenger hjelp til de grunnleggende spørsmålene.  

Alle kommunene har de samme utfordringene – legge fram planer som treffer politikerne. 

Trondheim vurderer å lage levekårsbudsjett. Næringslivet veldig interessert og engasjert.  

Overgang til handling det interessante og det vanskelige. Politikere kan fortsatt bli for nærsynt 
på sitt eget. Regionel plan for arealbruk er et forsøk på et felles perspektiv – men blir sablet ned.  

Hva er primæroppgaven til senteret? Først og fremt målinger/data. Trøndelag i pluss sentralt 

prosjekt for kommunene.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  
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RF 39/21 Høringsuttalelse på Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi. 

   Bård Eidet innledet. 

 Fra møtet:  

 Vedtak:  

1. Trondheimsregionen støtter i hovedsak de prioriteringene og satsingsområdene 

 Verdiskapingsstrategien peker på. Verdiskapingsstrategien gjenspeiler i store 
trekk Trondheimsregionens muligheter til økt verdiskaping. Det gir et 

bedre grunnlag for et forpliktende samarbeid når strategiene i stor grad er 

overlappende. 
2. Det er positivt at Trondheims rolle som Norges teknologihovedstad er nevnt i  

strategien. Denne rollen gir et svært godt utgangspunkt for en kraftfull satsing på 

 attraktivitet og for å tiltrekke seg talenter og bedrifter. Teknologiens  
samfunnsformende kraft vil bare bli viktigere framover, og vil være en viktig  

 investering i økt verdiskaping og bærekraft i regionen. 

3. Trondheimsregionen støtter strategiens vekt på tett dialog og samarbeid mellom  

forsknings-  og universitetsmiljøene og offentlig og privat sektor.  
4. Trondheimsregionen støtter fylkeskommunens satsing på bruken av Trøndelag  

som test- og pilotarena. Det er viktig å posisjonere kunnskapsmiljøene og styrke  

konkurransekraften, ikke minst innen autonomi, der vi har sterke miljøer innen  
autonomi både til vanns, på land, og i lufta. Trondheimsregionen vil gjerne ha et  

tettere samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om dette. 

5. Trondheimsregionen stiller seg bak forslaget om å gjøre opplevelser til et 
satsingsområde. Regionen kan tilby stor variasjon i opplevelser. Her bør strategien 

ha tydeligere mål knyttet til verdiskaping og arbeidsplasser, samtidig som det blir 

relatert til markedsføring og omdømmebygging. 

6. Strategien kunne vært tydeligere på ansvar for gjennomføring Det bør  
konkretiseres i større grad når fylkeskommunen kan og bør ta en hovedrolle. De  

interkommunale samarbeidene kan ta en større rolle i gjennomføringen, men det  

krever forutsigbar finansiering basert på næringsfaglige kriterier. Vi  
oppfordrer til at fylkeskommunen prøver ut forskjellige metoder for forpliktende  

samarbeid med de interkommunale samarbeidene og andre regionale og lokale parter. 

 

 

RF 40/21 IKAP – statistikk og prognoser: utvikling i Trondheimsregionen: befolkning, bolig, 

næring, transport, landbruk. 

 

Esther Balvers innledet 

Fra møtet: Krafttilgang og vann interessant å ha med. 

Støren Sør vil vises. Viktig at kommunene greier å ha et regionalt perspektiv når man for 
eksempel møter statsforvalteren.  

 

 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering.  
 

 

RF 41/21 European Region of Gastronomy – diskusjon rundt nedskalering av prosjektet.  
  

  Bård Eidet innledet.  

Fra møtet: Koblingen til restaurantene viktig, og må gjøres i Trondheimsregionen. 
Må bruke verktøyene vi har, bla Oi!  
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Finansieringen – kan ikke aktørene sjøl bidra med noe? Nye Veier sine 10 mill: 40% til 

nyskaping.  
Hele Trøndelag fremad i alle retninger – men er det noen som styrer overordnet?  

  

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

RF 42/21 Portal næringsareal Trondheimsregionen. 

 
Fra møtet: .  

 

 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering.  

 

 

RF 43/21 Valg av nytt medlem til Næringsrådet – mulig endring av navnet Rådmannsforum.  
 

Bård Eidet innledet.  
Fra møtet:   

 

Vedtak: Rådmannsforum beslutter å endre navnet til Kommunedirektørforum. Endringen trer i kraft 

fra 1/1-2022 

Rådmannsforum velger dette nye medlemmet til Næringsrådet:  

  Alf Petter Tenfjord 

 
 

RF 44/21 Programmet til felles formannskap. 

   

Fra møtet:   

 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken tas til orientering.  

 

 

RF 45/21 Møteplan for 2022. 

   

Fra møtet:  Forslag om å gå over til fredag som møtedag for Rådmannsforum også. Vurderes fram mot 
Regionrådsmøtet. 

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte møteplanen for 2022. 

 

 

RF 46/21 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 01.10. 2021 

 
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste 

 Orientering fra Luftfartsforum 

 Orientering om NAV sin nye virksomhetsstrategi 
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 IKAP: Statistikk og prognoser. 

 Miljøpakken. Langsiktig handlingsplan 

 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 

 

RF 47/21 Orienteringer. 

 IKAP - finansiering 

 

 
 

RF 48/21 Åpen post/eventuelt: Covid, gjenåpning, kommunikasjon. 

Kommunedirektøren på Stjørdal ba om at det ble satt litt tid til diskusjon av dette. Disse 

punktene ble diskutert, men uten vedtak/konklusjoner 
Smittesporing på felgen. 

Slutte med å kommunisere antall smittede? 

Åpning i oktober? 

 

Bård Eidet 

Daglig leder  



Lokaliseringsmuligheter for energistasjoner
og knutepunkt for bylogistikk
Presentasjon av sluttrapport 24.09.2021



Prosjektteamet

2

Ressurs Rolle Ansvarsområde
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Bestilling

Analysen er gjennomført i to steg. Steg 1 (Del A) omhandler en behovskartlegging og funksjonsbeskrivelse, mens steg 2 (Del B) omhandler selve 
tomtekarleggingen. Analysen består av to leveranser hvor første delleveranse omhandlet en grovsiling av aktuelle tomter i Trondheim. Basert på denne 
delleveransen er det gjort et utvalg av spesielt relevante og aktuelle tomter, som vil bli nærmere undersøkt med tanke på egnethet og tilgjengelighet.   

Nedenfor følger oppgavebeskrivelsen for analysen:
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Hydrogenstasjoner



Kravspesifikasjon for hydrogen og biogass

Areal

• Spenn fra 1-4 dekar isolert sett pr drivstoff. 

• Ved samlokalisering av hydrogen- og biogass på samme stasjon anslås det at det kan trekkes fra 1 dekar for synergieffekter (f.eks. felles areal til 
trafikkavvikling). 

• Opp mot 6,5 dekar dersom hydrogen og biogass skal samlokaliseres. 

• Enda mer dersom bylogstikkfunksjoner og evt. ladebehov også skal inkluderes. 

Plassering

• Tilgjengelighet: Basert på en spørreundersøkelse hos transportører gjennomført i forbindelse med en tidligere analyse bør energistasjonen ligge 
maks 5 minutter fra hovedveinett (dvs 3,6 km med antatt 40 km/h snitthastighet i by). Det må være enkelt å komme seg til stasjonen og enkelt å 
komme seg inn og ut av tomta. 

• Sikkerhetshensyn: Fortrinnsvis bør denne typen infrastruktur ikke lokaliseres ved siden av boliger og overnattingssteder, skoler, barnehager, 
sykehjem, sykehus, kjøpesenter, hoteller, store publikumsarenaer, samt høyspentlinjer. 

• Transportaktørene ønsker i liten grad at nyttetransporten skal blande seg med de myke trafikantene. De ønsker så langt det lar seg gjøre å 
holde disse adskilt. 

Kundens behov

• Muligheter til å opprette et servicebygg på området med tilgang til toalett tilgang til å kjøpe seg noe enkel mat og drikke. Et sted å sitte og spise 
(gjerne under tak) mens tanking pågår er også ønskelig.
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NB: Avventer go fra Jogeir i Gasum
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Eksempel på mulig stasjonskonfigurering

Typisk vil biogass- og hydrogenstasjoner lages
modulbaserte. Dette gir også fleksibilitet i
plassering og konfigurasjon av stasjonen slik at
disse tilpasses lokale forhold.

Til venstre er det skissert en mulig layout fra
Gasums stasjon under utvikling på Ryen i Oslo.
Denne stasjonen tilbyr CBG (komprimert biogass)
fra flere dispensere og har samtidig arealer avsatt
for hurtiglading.

Kilde: Gasum, 2020: Situasjonskart Ryen



Om plassering – Sikkerhetskrav
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Fra side 21: Ved håndtering av farlige stoffer vil det alltid være en viss risiko for at 
personer i området kan omkomme. For denne typen anlegg defineres det tre ulike 
hensynssoner som definerer hva som kan plasseres innenfor disse 
hensynssonene. Disse sonene beregnes ut fra en risikokontur i ytterkant av hver 
hensynssone der frekvensen for at noen omkommer som følge av en ulykke på 
energistasjonen er konstant. Figur 2-4 illustrerer de ulike hensynssonene og hva 
som kan være plassert innenfor hver hensynssone. Indre hensynssone er 
virksomhetens eget område, her kan også kortvarig forbipassering skje. I midtre 
hensynssone kan offentlig vei og faste arbeidsplasser befinne seg. Det skal ikke 
være overnatting eller boliger i denne hensynssonen. I ytre hensynssone kan 
boliger, butikker og mindre overnattingssteder befinne seg. Skoler, barnehager, 
sykehjem, sykehus, kjøpesenter, hoteller og store publikumsarenaer skal være 
plassert utenfor ytre hensynssone. Figuren angir også risikokonturer omkring hver 
hensynssone. [8] 

Utdrag fra Rise rapport, hentet fra DSB (Fra bensinstasjon til 
energistasjon: Endring av brann- og eksplosjonssikkerhet, 2020)

Sikkerhetshensyn må gjøres spesifikt pr tomt, men Rise-rapporten gir noen 
generelle føringer. 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/andre-rapporter/endelig-rise-rapport-2020_energistasjoner.pdf


Ladestasjoner



Ladepunkt 1

Ladepunkt 2

Det anbefales å skille mellom tre ulike typer ladestasjoner for vare-
og nyttetransporten for å sikre tilstrekkelig dekning i regionen

Stor ladestasjon for tunge kjøretøy
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Ladepunkt 1

Ladepunkt 2

Ladepunkt 2Ladepunkt 1

Ladepunkt 3Ladepunkt 4

Liten ladestasjon for tunge kjøretøy

Antatt arealbehov*: 1,250 m2

De fire ladepunktene kan bygges ut i takt med 
at behovene endrer seg.

*Inkluderer ikke tilførselsveier

Kilde: «EL6 - Etablering av hurtigladere for 
tungtransport på Nedre Kalbakkvei 96»

Liten ladestasjon for varebiler

Antatt arealbehov*: 800 m2

De fire ladepunktene kan bygges ut i takt med 
at behovene endrer seg.

*Inkluderer ikke tilførselsveier

Kilde: «EL6 - Etablering av hurtigladere for 
tungtransport på Nedre Kalbakkvei 96»

Antatt arealbehov*: 200 m2

De fire ladepunktene kan bygges ut 
i takt med at behovene endrer seg.

*Inkluderer ikke tilførselsveier

Ladepunkt 3

Ladepunkt 4



Sikkerhetskrav – Ladestasjoner
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Sikkerhetskrav for ladestasjoner generelt og ved samlokalisering spesielt må sees i sammenheng med hvert enkelt anlegg og 
vurderes for hver tomt. 

Ved oppføring av ladeanlegg gjelder normale bestemmelser og sikkerhetskrav for oppføring av elektriske anlegg. Ansvarlig for 
utførelsen av anlegget skal sørge for at anlegget tilfredsstiller sikkerhetskrav i henhold til norske forskrifter og normer, og en 
erklæring om samsvar med sikkerhetskravene overleveres til eier av anlegget ved ferdigstillelse. Kravene høyspente og lavspente 
installasjoner vil variere noe. 

I RISE-rapporten blir det slått fast at det ikke er grunnlag for å si at brannfaren øker under lading, dersom laderen er dimensjonert 
og installert riktig.

Ved samlokalisering av flere energibærere er anbefalingen i normsamlingen NEK400 for elektriske lavspenningsinstallasjoner at 
«Ladestasjoner skal være plassert i en avstand fra enhver EX-sone slik at kjøretøy som lader ikke befinner seg i en EX-sone». 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060#KAPITTEL_6
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/andre-rapporter/endelig-rise-rapport-2020_energistasjoner.pdf
https://www.nek.no/produkter/nek-400/


Kapasitetsvurderingen gir et øyeblikksbilde på ledig 
kapasitet og nødvendige oppgraderinger frem mot 2030
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2021 2030
Estimert tidslinje ferdigstilte 

oppgraderinger

• Flaskehalser som må utbedres, betydelig 

tilknytningsaktivitet

• Planlagt oppgradering av trafokapasitet, 

1-2 år 

• Tilgjengelig kapasitet vil bedres etter 

forsterkningene rundt Belbuan-Dragvoll

Sentrum

• Betydelig tilknytningsaktivitet

• Tiltak i distribusjonsnettet rundt Brattøra er 

nødvendig for å tilgjengeliggjøre effekt

• Oppgradering av trasformatorstasjon og 

ny overføring Brattøra- Buran er beskrevet 

som aktuelt i Regional 

kraftsystemutredning fra 2020 

Havna

• Planlagt oppgradering for å avlaste 

flyten mot byen, som vil bedre 

kapasiteten mot sentrum, samt Lade og 

Leangen

• Prosessen er i tidligfase, og 

forsterkningen er estimert klar rundt 

2026

Belbuan

• God kapasitet 

Ranheim

• Mye tilknytningsaktivitet, men per i dag 

er det kapasitet for hurtiglading, 1-2 

MW

• Ved vedvarende pågang vil det bli 

nødvendig med oppgraderinger 

finansiert av anleggsbidrag

Tiller

Dragvoll-Belbuan, frigjør 

kapasitet mot Lade, havna 

og Midtbyen

Oppgradering av 

trafokapasitet i 

Midtbyen

2023 2026



Bylogistikk



Tilnærming og metode

Som en del av oppdraget er det utarbeidet behov- og funksjonsbeskrivelse for ulike 
typer knutepunkt for bylogistikk og tilsvarende spesifikasjoner og kriterier for 
tomter og arealer.  

I dette kapittelet oppsummeres arbeid som er gjort knyttet til bylogistikk i 
prosjektet. 

I arbeidet med bylogistikk har vi: 

• Sett på konkrete områder og planprosesser i Trondheim for å 

• A) få mer innsikt i hvilke behov for kunnskap knyttet til bylogistikk som 
eksisterer i Trondheim kommune 

• B) få oversikt over konkrete områder og planer i Trondheim som kan 
være aktuelle for bylogistikkformål

• Jobbet ut to grove konsepter for bylogistikk

• Arrangert workshop for å få innspill fra Norges ledende fagmiljøer på bylogistikk
(TØI, SINTEF og CIVITAS) om behov, funksjon og krav knyttet til arealer for 
bylogistikk, fordelt på de to konseptene. Resultatene fra workshopen har vi 
deretter brukt som 

• A) innspill til det generelle tomtesøket i det overordnede prosjektet 

• B) innspill til foreliggende leveranse om bylogistikk

14



Bylogistikk i dette prosjektet

Bylogistikk kan som hovedregel defineres som transport av varer, utstyr 
og avfall i byområder. I dette prosjektet har vi i liten grad sett på 
problemstillinger spesifikt for avfall, og bylogistikk er forstått som 
transport av varer og utstyr i byområdet Trondheim.
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Bilde lånt fra DB Schenker 

https://www.dbschenker.com/no-no/om-db-schenker/b%C3%A6rekraft/oslo-city-hub


«Lite bylogistikkonsept» 

Det vi har kalt et «lite bylogistikkonsept» vil typisk ha følgende 
kjennetegn: 

• Det kan være snakk om en multihub styrt av en nøytral 
tredjepart som er åpen for flere aktører, men det vil ofte 
være en dedikert hub for kun én transportør.  

• En mulithub vil være større enn en dedikert hub, og 
ofte ha flere tilleggstjenester (lager, utpakking, 
merking, prising, plassering i butikk, retur av avfall 
m.m.) 

• En slik terminal vil plasseres sentrumsnært (eller nært på en 
konkret bydel/et mindre og tett område), med nærhet til 
sluttbrukerne 

• God kobling til hovedveinettet 

• Større og mindre (fossil)biler vil levere varer til terminalen, 
og mindre, miljøvennlige kjøretøy (elektriske firhjulinger, 
elfraktesykler m.m.) vil frakte varene til sluttbruker 
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Eksempel: Elskede 

by og Posten/Bring 

sin hub på Nyhavna



«Stort bylogistikkonsept» 

Det vi har kalt et «stort bylogistikkonsept» vil typisk ha 
følgende kjennetegn: 

• Det vil som regel være en multihub som samler flere 
leverandører og har samlasting på tvers av aktører som 
formål, men det vil også kunne være store huber dedikert 
til én aktør. 

• En slik terminal vil plasseres i utkanten av byen/bykjernen 
og dekke et større eller mer «regionalt» område 

• God kobling til hovedveinettet er en forutsetning for å sikre 
effektiv adkomst for større kjøretøy

• Store og mindre (fossil)biler vil levere varer til terminalen, 
og mindre, miljøvennlige kjøretøy (biler, elektriske 
firhjulinger m.m. og i mindre grad elsykler) vil frakte varene 
til sluttbruker 
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Eksempel: Torgård og 

samlastterminalene 

som er lokalisert der 



Prinsippskisse av et lite bylogistikkonsept
(kilde: Civitas/Gaute Taarneby) 
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Generelle tips til videre arbeid med bylogistikk i Trondheim 
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Bylogistikk inn i planer og 

behov for lokale data 

Medvirkning Korridorer og nett Reguleringer 

Endrava vil understreke viktigheten av å 

få bylogistikk inn som tema tidlig i 

planprosesser, og i de overordnede 

planene i kommunen. Rulleringene av 

KPA er et viktig sted å starte. Samtidig 

er det også spennende å jobbe mer 

konkret med bylogistikk i områdeplaner 

som f.eks. Tempe-planen som er under 

utarbeidelse nå. 

Forskningsmiljøene vi har inkludert i 

dette prosjektet understreker også 

betydningen av lokale data. Det trengs 

kunnskap om de faktiske forholdene for 

å underbygge valg av konsept og 

lokasjon. Pr. nå er det lite tilgjengelig 

data om antall biler, turer, kolli, 

destinasjoner, tid for levering, parkering 

m.m. Mer data vil gjøre det enklere å 

vurdere lokasjoner for 

bylogistikksentraler

Bylogistikk må sees i sammenheng med 

generell byplanlegging og –utvikling, 

og bylogistikken må formes gjennom 

stor grad av brukermedvirkning. 

Endrava har i liten grad snakket direkte 

med transportnæringen i dette 

prosjektet, men har basert seg på input 

fra forskningsmiljøer som har direkte og 

mye kontakt med de sentrale 

bylogistikkaktørene. Vi vil imidlertid 

anbefale at næringen også inkluderes i 

arbeidet med konsepter og krav til 

tomter og arealer, da det er disse 

aktørene som best vet hvordan en tomt 

bør utformes for å fungere best mulig. 

De store samlasterne tenker korridorer

når de tenker ruteplanlegging, og derfor 

vil det også være aktuelt å tenke på 

bylogistikk utover det som har vært de 

geografiske avgrensningene for dette 

prosjektet, og også gå i dialog med 

statlige aktører og de store 

transportselskapene. Her kan 

Trondheim hente inspirasjon fra 

prosjektet knyttet til varelogistikk i E18 

Vestkorridoren 

Det er ingen fasit knyttet til om det vil 

være riktigst med 1, 2 eller et helt nett 

av bylogistikk-huber. Det kommer helt 

an på typen last, volumer, eventuelle 

sekundærtjenester tilknyttet terminalen 

osv. Men det vil trolig uansett være lurt 

å starte med 1 eller maks 2 for å 

innhente erfaringer og få mer innsikt i 

hvordan man får til en forretningsmodell 

som fungerer og hvilke 

tjenester/funksjoner som skal med.

Hvilke bylogistikkonsepter og 

forretningsmodeller som vil være best 

egnet for Trondheim henger tett 

sammen med hva som blir de framtidige 

reguleringene i Trondheim. Eventuelle 

miljøsoner, regler for typer kjøretøy, 

tidsavgrensninger m.m. vil påvirke 

hvordan det faktisk går med en hub. 

Disse tingene må derfor sees i 

sammenheng. 

https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samarbeid-og-prosjekter/varelogistikk-i-e18-vestkorridoren/


Tomtekartlegging



Areal og bruk

Om areal

Tomtekartleggingen tar utgangspunkt i et behov tilknyttet tilgjengelig areal for å etablere 
infrastruktur for energistasjoner og/eller bylogistikkformål.

Tomtekartleggingen har med bakgrunn i dette tatt utgangspunkt i å søke etter tomter som ikke 
bare oppfyller krav knyttet til beliggenhet og størrelse, men også tomter med komplementær 
virksomhet likevel kan være aktuelle for visse typer infrastruktur. Dette vil i hovedsak gjelde 
lading og bylogistikkformål.

Om bruk

Kartleggingen tar utgangspunkt i følgende tomtekategorier:

• Tomter i områder regulert til fremtidig næring i gjeldende KPA

• Åpent søk basert på egnethet og antatt tilgjengelighet

• Eksisterende bensin-/energistasjoner

• Kjøpesentre og knutepunkt for vareleveranser
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Tomt

Areal på tomt



Tomtetyper

Det er i analysen ikke gjort særskilte vurderinger av hvilke muligheter Trondheim kommune har for å kunne tiltre den enkelte 
tomt. Det brede tomtesøket gir et utgangspunkt for å velge ut enkelttomter som kan være spesielt relevante å jobbe videre 
med, og eventuell tilgjengelighet og faktisk egnethet vurderes nærmere i trinn to. 

Analysen opererer med to typer tomter som forutsetter ulike konsepter for kjøp, leie eller samarbeid med eksisterende 
eier/aktør på tomten.
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• Tomter som i dag hovedsakelig benyttes til LNF, overflateformål eller lager. Disse tomtene kan være kandidater for oppkjøp eller leie.

• I enkelte områder med mye «dødt» areal kan det være muligheter i å arrondere, da dagens tomtegrenser begrenser bruken av de 
enkelte tomtene per i dag.

• Tomtenes faktiske attraktivitet må avklares nærmere med aktørene som skal etablere og drifte infrastrukturen.

Type 1: Ledig areal innenfor en tomt eller område 

• Eksisterende energistasjoner som ligger i god tilknytning til hovedveinettet. Disse tomtene har allerede etablert gode 
adkomstmuligheter og kjøreareal, og er ofte utbygd med fasiliteter som butikk, toaletter og hvileområder

• Kjøpesentre med etablerte laste/losse-soner. Grunnet trang plass vil det mest sannsynlig kun være relevant for etablering av 
hurtigladere

• Utfordringer: Dette konseptet krever at kommunen søker samarbeid hos de relevante næringsaktørene, både for å avdekke det 
faktiske behovet (brukerne) og tilgjengeligheten (tomteeier). 

Type 2: Komplementær virksomhet



Oppsummering av grovt tomtesøk
Første fase av tomtesøket gir følgende relevante lokasjoner for mulig fremtidig energistasjon og 

bylogistikknutepunkt:

23

TYPE 1 – Ledig areal innenfor en tomte eller område
Navn Gnr/Bnr Adresse Areal (m2)

Svenskjordet 16/374 Svenskjordet 25367

Øvre Rotvoll 16/510 Øvre Rotvoll 130714

Hegstadtrøa 199/110 Heggstadmyra 13B 215227

Vestby 94/296 Cecilienborg 5700

Felleskjøpetomten 21/1 Kochhaugvegen 59966

Løvåsmyra 314/1 Løvaasveien 41 463627

Løvåsmyra 314/4 Løvaasveien 31 73489

Rosta 315/441 Rosta 51359

Teknotomten 315/579 Sentervegen 21038

Teknotomten 315/593 Stor-Rosta 7377

Leuthenshaven 403/255 Erling Skakkes gate 42 7144

Parkeringstomt ved Hertz 73/120 Sluppenvegen 7 12655

Heggstadmoen 200/126 Industriveien 65 18027

Terminalen 200/51 Terminalen 3 32105

Terminalen 200/68 Terminalen 14 10662

Terminalen 200/69 Terminalen 12 19371

Heggstadmyra 200/85 Heggstadmyra 10 11382

Klett 204/21 Heimdalsvegen 211 1637

Klett 204/15 Klett 9426

Kvenlidskogen 313/349 Kvenildsskogen 3 50259

Kroområdet 313/471 Sandmoflata 22755

Havne 439/3Pir II 8 115180

Maskingata 439/36 Maskinistgata 2 9797

Ranheim Papers board 23/186 Peter Myhres veg 17616

Bane Nord tomt på Heggstad 217/15 Hegggstadmoen 4968

Isdamvegen 323/22 Tiller-ringen 5 70000

TYPE 2 – Komplementær virksomhet

Navn Gnr/Bnr Adresse Areal (m2)

Esso Strindheim 12/99 Kong Øysteins veg 4 4172

Circle K Tunga 15/97 Tungasletta 16 6049

Trønder Oil AS 313/587 Torgardstrøa 12 14513

SHELL TILLER 323/670 Østre Rosten 10 4974

Uno-X Moholt 53/199 Brøsetvegen 177 14174

Shell Moholt 53/218 Vegamot 2 3047

Esso Moholt 53/45 Brøsetvegen 188 4539

Circle K Nardo 66/292 Torbjørn Bratts veg 13 3051

SHELL BILBYN 73/88 Bratsbergvegen 17 6770

Circle K Truck Trondheim 313/545 Kvenildmyra 5 8173

Esso Sandmoen 313/425 Sandmoflata 1 5757

Esso Express Heimdal 315/285 Søbstadvegen 5 3832

YX City Syd 323/1340 Østre Rosten 32 2290

YX 7-Eleven Rosten 316/571 Vestre Rosten 112 4027

YX 413/128 Haakon VII's gate 9 61851

Navn Gnr/Bnr Adresse Areal (m2)

Sirkus Shopping 6/10 Falkenborgvegen 19230

City Syd Kjøpesenter 323/1156 Østre Rosten 30 11753

City Lade 413/128 Haakon VII's gate 9 61851

Trondheim Torg 400/30 Kongens gate 9 1088

Merk

• Type 1-tomter: Tomtene er på 

nåværende tidspunkt vurdert å være 

egnet for alle typer energistasjoner og 

bylogistikknutepunkt (med unntak av 

sentrumstomtene). Det blir gjort 

nærmere vurdering av hvilke tomter 

som best kan benyttes til hvilke formål 

og hvor det er mulig å få til 

samlokalisering.  

• Type 2-tomter: Disse tomtene 

avhenger av at markedsaktørene som 

besitter retten til bruk av arealet i dag 

inkluderes. For disse konseptene er 

det i hovedsak hurtiglading som er 

aktuelt, men både bylogistikk og 

hydrogen/biogass kan i teorien 

innpasse på enkelte av tomtene. 



Tomtevurdering



Tilbakemelding fra tomteeiere
NHP-eiendom (Klett, Sandmoen/Heggstadmoen): 

NHP ønsker en videre dialog med kommunen, men ønsker ikke sette av noe areal til formålet per dagens planstatus. Vedrørende 
energistasjonsformål vurdere NHP at området rundt Sandmoen som bedre egnet enn Klett, da Klett kommer til å bli tungt belastet i fremtiden, og at 
kommunedelplan legger opp til å bringe trafikk ut av Klett sentrum. Det virker da vanskelig å satse rundt dagens Circle K. NHP kan bekrefte at ST1 
planlegger lading tilknyttet ny stasjon på Klett. Det er et ønske om å flytte dagens vegstasjon på Sandmoen til Klett, men ingenting er avklart i denne 
prosessen. 

Rotvoll eiendom (Nord/Øst (Svenskjordet, Øvre Rotvoll)):

Rotvoll eiendom ønsker videre dialog med kommunen, men ønsker ikke sette av noe areal til formålet per dagens planstatus. Svenskjordet er 
forøvirg solgt til Mala Utvikling (eies av en større restaurantdriver). Det er sendt inn planforslag på tomten, men det ble gitt avslag – kommunen 
ønsker lager/industri på tomten.  

ST1 (Klett, Stav):

ST1 ønsker å fremme at deres anlegg på Klett og Stav bør være med i de videre planene. Det fremheves at det er viktig at fremtidige lokasjoner 
sjekkes ut slik at investeringene ikke undergraves av nye etableringer tett på. ST1 fremhever at det er viktig med god plass til å etablere servicebygg 
med enkel butikk, toaletter etc. ST1 legger vekt på at tomtene for fremtidige energistasjoner bør ligge tett på hovedveinettet. Det å kjøre inn på 
bakveier i industri- og boligområder er ikke ideelt, både av miljøhensyn og mulig utvidelse. 

Trondheim kommune (Heggstadmoen/Sandmoen, Tillerkrysset, Havna):

Trondheim kommune har gitt tilbakemeldinger på sine tomter i eget notat. Se kapittel 11 eller vedlegg 6 til denne rapporten.

SVV (Veikro på Sandmoen og restarealer E6):

SVV er kontaktet og underrettet om arbeidet, men har ikke gitt tilbakemelding vedrørende deres arealer.
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Aktuelle 
Gnr/Bnr

Adresse Areal (m2) Hjemmelshaver Egnethet Relevans Antatt beste alternativ utnyttelse Estimert tomteverdi ved alternativ utnyttelse (utnyttelsesgrad i %)

50 % 100 % 200 %

439/3, 
439/225,
439/231 m.f.

Pir II 8 115 180 
Trondheim Havn IKS/
Trondheim Kommune/
Bane Nor

Hydrogen, biogass, lading, bylogistikk

Godt egnet Kontor/Næring
Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag 
på areal. 

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag på 
areal.

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag på 
areal.

16/374 Svenskjordet 25 367 Øvre Rotvoll 10 AS Hydrogen, biogass, lading, bylogistikk Godt egnet Kontor 76 000 000 152 000 000 304 000 000 

16/510 Øvre Rotvoll 130 714 Øvre Rotvoll 10 AS Hydrogen, biogass, lading, bylogistikk Godt egnet Bolig 980 000 000 1 961 000 000 3 921 000 000 

21/1 Kochhaugvegen 59 966 Felleskjøpet Agri Hydrogen, biogass, lading Godt egnet Kontor 180 000 000 360 000 000 720 000 000 

73/120 Sluppenvegen 7 12 655 Sluppen Eiendom AS Lading og bylogistikk
Hydrogen og biogass (mest sannsynlig 
midlertidig løsninger på kort sikt)

Noe egnet Kontor / Næring

38 000 000 76 000 000 152 000 000 

73/77 Sluppenvegen 4 12 221 Statsbygg Lading og bylogistikk
Hydrogen og biogass (mest sannsynlig 
midlertidig løsninger på kort sikt)

Noe egnet Kontor / Næring

37 000 000 73 000 000 147 000 000 

315/441 Anne-Kath. Parows veg 51 359 Trondheim kommune

Lading, hydrogen og biogass på lengre sikt 
(2030). Grunnet tomtes størrelses bør også 
stort bylogistikkonspet kunne vurderes.

God egnet Næring/Kontor

154 000 000 308 000 000 616 000 000 

315/581,
315/583

Vestre Rosten 1 600 Trondheim kommune
Lading

Noe egnet Bolig
12 000 000 24 000 000 48 000 000 

313/349 Kvenildsskogen 3 50 259 Sandmoen utvikling AS Hydrogen, biogass, lading God egnet Lager e.l. 38 000 000 75 000 000 151 000 000 

313/471 Sandmoflata 22 755 Statens vegvesen, Hydrogen, biogass, lading Godt egnet Næring / kontor 68 000 000 137 000 000 273 000 000 

313/426 Sandmoflata Trondheim kommune Hydrogen, biogass, lading Godt egnet Næring / kontor 6 450 000 12 900 000 25 800 000

199/110 Heggstadmyra 13B 215 227 Trondheim kommune Hydrogen, biogass, lading, bylogistikk God egnet Lager e.l. 161 000 000 323 000 000 646 000 000 

200/126 Industriveien 65 18 027 Ramlo Eiendom AS Hydrogen, biogass, lading Noe egnet Lager e.l. 14 000 000 27 000 000 54 000 000 

217/15 Hegggstadmoen 4 968 Bane Nor Hydrogen, biogass, lading Noe egnet Lager e.l. 4 000 000 7 000 000 15 000 000 

Flere - Se kart 
(side 75)

Heimdalsvegen 211 Totalt ca. 15 000 Cirlce K Hydrogen, biogass, lading

Godt egnet

Kontor / Næring

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag 
på areal. 

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag på 
areal. 

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag på 
areal. 

204/115 Klett 9 426 Klett utvikling (NHP) Hydrogen, biogass, lading Godt egnet Kontor / Næring 28 000 000 57 000 000 113 000 000 

Flere - Se kart 
(Side 76)

Klett Totalt ca. 30 000 SVV / ST1 / NHP Hydrogen, biogass, lading

Godt egnet

Kontor /Næring

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag 
på areal. 

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag på 
areal. 

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag på 
areal. 

Flere - Se kart 
(Side 77)

Osloveien 129 Totalt ca. 16 000 BNE Cecilienborg AS Lading, bylogistikknutepunkt (lite konsept

Godt egnet

Kontor / Næring

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag 
på areal. 

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag på 
areal. 

Flere aktuelle tomter. Se  
side 64 for verdianslag på 
areal. 



Oppsummering



Prioritering av tomter:

Det foreligger fremdeles mye usikkerhet tilknyttet fremtidige planer for tomtene som vurderes i denne rapporten. Det anbefales med bakgrunn i dette at alle arealer/tomter som vurderes i 
kapittel 11 tas med i videre plan- og reguleringsarbeider, slik at kommunen diversifiserer seg. På kort sikt vil Trondheim kommune trolig enklest kunne legge til rette på tomter som per i dag 
allerede er i kommunens eie, mens man bør legge til grunn et mer langsiktig perspektiv i dialog med andre grunneiere. 

Videre prosess med grunneiere:

Grunneierne som har vært involvert i denne analysen stiller seg positive til videre dialog med kommunen. Denne dialogen må ses i sammenheng med fremtidige kommuneplaner og 
reguleringsbestemmelser, og grunneierne etterlyser noe klarere premisser fra kommunens side. Det vil være viktig at kommunens enheter innen byplanlegging og miljø søker samarbeid, 
både internt i kommunen og eksternt ut mot premissleverandørene, når reguleringsarbeid berører aktuelle tomter. Dette for å sikre at behovet for energistasjoner og bylogistikk inntas i 
planarbeidet.

Markedsusikkerheter

På både kort og lang sikt foreligger det en usikkerhet tilknyttet det markedsdefinerte etterspørselsbaserte behovet når det kommer til både alternative drivstofftyper og nye 
bylogistikkonsepter. 

En intensjon fra Trondheim kommune om å legge til rette for fyllestasjoner for hydrogen og biogass kan følgelig være med på å øke satsingen innenfor disse drivstofftypene. 
Stasjonsaktørene som har vært involvert i denne studien anser det som positivt at kommunen inntar en proaktiv holdning til etablering av infrastruktur. Vedrørende behov for ladestasjoner 
er både teknologi og utvikling i kjøretøyparken kommet lenger for små kjøretøy (for nyttetransport gjelder dette i hovedsak varebiler og mindre lastebiler), og dette vurderes derfor som et 
noe mer modent marked.  

For bylogistikk fremgår det av analysen at dette er konsepter som fortsatt er i en utrednings- og utprøvingsfase med enkelte pilotprosjekter rundt om i landet. Videre fremdrift for denne 
typen infrastruktur bør ses i lys av resultater fra «Trondheim Logistikk Lab» og de intensjoner og planer som gis fra involverte markedsaktører i dette arbeidet. Bylogistikk som beskrevet i 
herværende rapport bør piloteres med premissleverandørene (eksisterende spedisjonsselskaper, samlastere og varetransportører) for å utforske effektene av en slik etablering nærmere.  

Det legges til grunn at markedet skal bygge og drifte infrastrukturen som ønskes etablert. En kartlegging av de fremtidige markedsmessige forutsetningene, her under kommersielle 
forutsetninger, vil derfor være et viktig steg for å avstemme estimert behov fra infrastrukturanalysen, med det reelle markedsbestemte behovet og herunder det faktiske arealbehovet på 
kort og lang sikt. Det understrekes at det foreligger høy grad av både teknologisk og markedsmessig usikkerhet tilknyttet brukersiden av infrastrukturen som her søkes etablert.   

Kontaktinformasjon på involverte grunneiere, markedsaktører og forskningsmiljøer finnes i vedlegg 7.

Veien videre
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• Tomteanalysen avdekker at det eksisterer flere gode tomter og tilgjengelig areal for etablering av både fremtidige energistasjoner og bylogistikknutepunkt. Det foreligger per høst 2021 ingen 
konkret tilbakemelding fra tomteeiere vedrørende mulig salg av arealer.

• Det foreligger fremdeles mye usikkerhet tilknyttet fremtidige planer for tomtene som vurderes i denne rapporten. Det anbefales med bakgrunn i dette at alle arealer/tomter som vurderes i kapittel 
11 tas med i videre plan- og reguleringsarbeider, slik at kommunen søker å diversifisere seg nå i tidligfase.

• Grunnet tomtenes størrelse må tilgang til tomt avklares gjennom samarbeid med grunneiere om utvikling av flerbruksformål innenfor større tomteområder.

• I videre planprosesser bør kommunens enheter innen byplanlegging og miljø søke samarbeid, både internt i kommunen og eksternt ut mot premissleverandørene, når reguleringsarbeid berører 
aktuelle tomter. Dette for å sikre at behovet for energistasjoner og bylogistikk inntas i planarbeidet. Der hvor det er igangsatt planarbeid bør kommunikasjon med grunneiere gå gjennom 
kommunens plankontor.

• På kort sikt vil Trondheim kommune trolig enklest kunne legge til rette på tomter som per i dag allerede er i kommunens eie, mens man kan legge til grunn et mer langsiktig perspektiv i dialog med 
andre grunneiere. 

• Det bør søkes et tett samarbeid med premissleverandørene (leverandører innen energistasjon/bylogistikk) for at tomteeier skal ha interesse og for å sikre at tomtene er tilstrekkelig kommersielt 
attraktive. Eksempelvis sier hydrogenaktørene eksplisitt at umiddelbar nærhet til E6 er nødvendig for deres stasjoner.

• Typiske «lagertomter» vil være rimeligst å tiltre grunnet lavest alternativ verdi. Analysen har ikke sett på eventuell transformasjon av LNF-områder spesifikt, men her kan det ligge muligheter for å 
øke mulighetsrommet ytterligere på tomter med en lav alternativkostnad. 

• Bylogistikk som beskrevet i herværende rapport bør piloteres med premissleverandørene (eksisterende spedisjonsselskaper, samlastere og varetransportører). 

• Muligheten for å løse deler av behovet ved å samarbeide med eksiterende og komplementær virksomhet som bensinstasjoner og kjøpesentre bør forfølges videre. Det samme gjelder avklaringer 
rundt SVVs restarealer langs med E6. 

• Analysen har ikke vurdert de faktiske markedsmessige forutsetningen for å etablere denne typen infrastruktur, men legger til grunn behovsanalyse basert på kommunens eget klimamål.

Konklusjon



Infrastruktur for alternative drivstoff og 
logistikkfunksjoner



Hva vet vi?
● Utslipp fra transport ca. ⅓ av totalt i Trondheim, ca. 30 % av dette kommer fra 

næringstransport
● Klimaplan: 80 % reduksjon innen 2030
● Teknologiskifte og effektivisering/færre kjørte km
● Bymiljø

● Infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheimsområdet (Infrastrukturanalyse)
○ Hvor mange ladestasjoner og fyllestasjoner for biogass og hydrogen og ladestasjoner trenger 

vi når vi legger klimamål til grunn? Behovskartlegging og geografisk plassering.

● Lokaliseringsmuligheter for energistasjoner og knutepunkt for bylogistikk 
(Tomtekartlegging)
○ Hvor i byen finnes det ledig/egnet areal til denne type infrastruktur? 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/miljoenheten/klima-og-energi/areal-og-transport/infrastruktur-for-alternative-drivstoff-i-trondheimsomradet---endelig-rapport-web.pdf


Oppdraget “Tomtekartlegging”
● Konkretisering av infrastrukturanalysen: Hvor er det ledig/egnet areal?
● Prosjektperiode mai - september 2021
● Klimasatsprosjekt
● Concreto, HB Consulting, Endrava, Hafslund Rådgivning
● Energistasjoner: antall og spesifikasjoner i infrastrukturanalysen
● Logistikkformål: spesifikasjoner og kriterier utarbeides i oppdraget
● Kostnadsestimat, nettkapasitet, kontakt med grunneier
● Utredning i to steg - fra lang liste til prioriterte/best egnede tomter



Energistasjoner - hydrogen og biogass 
● 1-4 dekar isolert sett pr drivstoff
● Opp mot 6,5 dekar ved samlokalisering
● Enda mer dersom bylogstikkfunksjoner og evt. ladebehov også skal inkluderes
● Maks 5 minutter fra hovedveinett, må være enkelt å komme seg til stasjonen og 

enkelt å komme seg inn og ut av tomta
● Sikkerhetshensyn 
● Adskilt fra personbiler
● Mulighet til å opprette servicebygg
● 4 - 6 tomter



Ladestasjoner

● 68 offentlig tilgjengelige ladepunkt 
fordelt på 27 ladestasjoner

● totalt 18 150 m2
● vurdering nettkapasitet ettersendes 

(dialog med Tensio)



Bylogistikk
● Ikke like klart definert som energistasjon
● Prosjektet har sett på konkrete områder og pågående 

planer (Sluppen, Tempe, Campus, Nyhavna)
● Utarbeidet to grove konsepter 
● Workshop med Sintef, TØI og Civitas

lite konsept, f.eks. Elskede by

stort konsept, f.eks. 

samlastterminaler på Torgård

Tips til videre arbeid
● Logistikk tidlig inn i planprosesser
● Behov for lokale data
● Brukermedvirkning
● Korridorer og nett
● Reguleringer f.eks. nullutslippssone



Tomtesøk - og vurdering
● Grovsøk og siling
● Type 1: ledig areal innenfor en tomt eller et område. KPA og fritt søk.
● Type 2: komplementær virksomhet. Bensinstasjoner og kjøpesentre.
● ca. 50 tomter i steg 1
● Vurdering/utvalg Trondheim kommune: 16 tomter
● Kontakt med grunneiere og energistasjonsaktører

Havna, Øvre Rotvoll, Svenskjordet, Felleskjøpet, Sluppen, Teknologitomta Tiller, 
Sandmoen, Heggstadmoen, Klett, Restarealer E6



Konklusjon og anbefalinger
● Grunneiere er positive, ønsker dialog og etterlyser klare premisser
● Energistasjonsaktører er positive til proaktiv holdning, tenker nettverk og ikke 

enkeltstasjoner
● Prioritere funksjonene i plan- og reguleringsarbeid
● Kartlegge de fremtidige markedsmessige forutsetningene
● Tett samarbeid internt i TK
● Tett samarbeid med premissleverandørene
● Følge opp muligheter på TKs egne tomter, bensinstasjonstomter og ved 

kjøpesentre



Hvorfor går ikke 
omleggingen av seg selv?

https://bthusby.silvrback.com/hona-og-egget

https://www.dagbladet.no/kultur/ikke-tro-du-har-penger-i-banken/67670812

https://ecomento.de/2021/03/12/schnellladepark-fuer-elektroautos-und-e-lkw-in-der-schweiz-eroeffnet/



Hva kan/må/bør TK gjøre?

● Planmyndighet. KPA og reguleringsplaner.
Handlingsrom:

○ Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport (2019)
○ Klimakur 2030
○ Rundskriv “Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elektrisk drevne 

kjøretøy (elbiler) og fartøy med batterielektrisk fremdrift – forholdet til plan-
og bygningsloven mv.” (september 2021, kommunal- og moderniseringsdep.)

● Finansiering - kjøpe og/eller leie tomter

Ladeplan

https://www.regjeringen.no/contentassets/0f7775fad0bd48cfa808e74e9a2731df/rundskriv-h-4-2021-etablering-av-ladepunkter-for-elkjoretoy-mv.pdf


 

 

 
 

Side 1 

  

Utviklingsplan 2022, Trondheimsregionen 

1 Mål for Trondheimsregionen  

I 2011 gjorde alle kommunene likelydende vedtak i sak om Trondheimsregionen: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.   
 

 
 
ET STED FOR LYSE IDEER: Undersøkelser viser at Trondheim og Trondheimsregionen har suveren status 
som landets teknologihovedstad i folks bevissthet. 

2 Programområder: 

Trondheimsregionen har fire programområder: 

 P1: Strategisk næringsutvikling. 

 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging. 

 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 

 P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk. 

P1: Strategisk næringsutvikling 

Hovedmål:  
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i 
2020. 

Utdyping: 

Målinger viser at vi mest sannsynlig innfridde hovedmålet i 2020, men målingen skjer to år på 
etterskudd. Det innebærer at vi har hatt en klart sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, i en 

 



 

 

 

Side 2 

historisk sterk oppgangskonjunktur. Ny Strategisk næringsplan sendes på høring i desember 2021.  
 

 

INN I FRAMTIDA: Trondheimsfjorden er testarena for autonome fartøy. På bildet ser du sentrale aktører i 
arbeidet med å utvikle regionen som testområde også på bakken og i lufta. 

 

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til drakraften i Trondheim som 
landsdelshovedstad. Kommunene har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi 
viderefører den etablerte organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet 
og kunnskapsmiljøene. Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen.  
 
 
Tiltak som pågår: 
- Tilrettelegging for næringsklynger og samarbeid mellom 

klyngene. 
- Avtale med Ungt Entreprenørskap. 
- Arrangere innovasjonsfrokoster sammen med NiT og 

Trondheim Tech Port for å koble forskning og 
næringsliv. 

- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 
Trondheimsregionen. 

- Realisering av næringsareal i IKAP. 
- Støtte til Impello-analysen og andre relevante analyser.      
- Støtte til regionalt produksjonsnettverk for å erstatte 

import av komponenter med regional produksjon. 
- Støtte opp under gründer-/ innovasjonsarbeidet i 

regionen.  
- Samarbeid med autonomi-miljøene. 
- Arbeidet med grønn konkurransekraft 
 
 
 
 
                Heidi Bjerkan, Michelin-stjerne ved Credo. 



 

 

 

Side 3 

Nye oppgaver/prioriteringer i 2022: 
- Styrke mat- og reiselivssatsingen gjennom aktiv deltakelse i arbeidet med European Region of 

Gastronomy.   
- Videreutvikle trinnvis prosjektet Talent Attraction Management 
- Jobbe med å identifisere muligheter rundt SINTEF sine foreslåtte nye næringsmuligheter. 
- Se på hvilken rolle Trondheimsregionen skal ha i å jobbe med innflagging av bedrifter. 
- Lage en ny portal for næringsarealer i Trondheimsregionen, som et grunnlag for tydeligere  
 

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2022: 2,8 mill kr.                                                                                     

 

 

 

P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging. 

Mål: 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur, 
tilpasset morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved at IKAP legges til grunn for 
arealpolitikken i kommunene. Trondheimsregionen skal være rollemodell for et attraktivt og 
bærekraftig regionalt utbyggingsmønster. 

       
IKAP2 ble vedtatt i regionrådet februar 2015. Oppfølging av IKAP og politisk forankring er en 
kontinuerlig oppgave og vil også prioriteres i 2022. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i 
Trondheimsregionen skal videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer, 
presentasjoner og via kartportalen. 
 
Byvekstavtale for Trondheimsområdet ble signert 25. juni 2019. IKAP er lagt til grunn i avtalene om 
arealplanlegging. Trondheimsregionen jobber for at oppfølging av Byvekstavtalen løftes til å være 
til nytte for hele regionen. 
 
Tema som skal ha fokus i 2022: 

 Styrke samspill mellom næringsutvikling og næringsarealutvikling  

 Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen 

 Bærekraftig boligfeltutvikling 

 Samordnet parkeringspolitikk i Trondheimsregionen 
 



 

 

 

Side 4 

 
 
NYE ARBEIDSPLASSER. Midtre Gauldal er en av kommunene våre som utvikler mer næringsareal. 

 
Oversikt med status på næringsarealer og områder for deponi i Trondheimsregionen oppdateres to 
ganger per år. Kartlegging av områder for deponi i Trondheimsregionen skal kompletteres til å 
omfatte alle kommuner. Kartportal over næringsarealer skal suppleres med opplysninger om 
tilgang til kraft og vann. 
 
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. 
Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  
  
 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2022: 1,8 mill kr.  

IKAP finansieres gjennom kommunale bidrag og tildelinger fra tilskuddsordninger. For 2022 har 
IKAP fått tildelt 600 000 kr i skjønnsmidler til prosjektet Bærekraftig massehåndtering i 
Trondheimsregionen. Egenandelen på 50 % spleises mellom Trondheimsregionen og Trondheim 
kommune.  
 

P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

Mål: 
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt som teknologihovedstad.  
For 2022 prioriteres: 
- Jobbe med å få på plass langsiktige løsninger for styrking av profileringsarbeidet i Trondheim 

og Trondheimsregionen. 
- Ha en tett dialog med Trondheim Tech Port om hvordan profileringen av Trondheim og 

Trondheimsregionen som teknologihovedstad. 
 



 

 

 

Side 5 

Utdyping 
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer. Dette er den regionen flest sier 
de kan tenke seg å bo og jobbe i hvis de skal flytte. Særlig innen utdanning og FoU er omdømmet 
godt. Vi blir oppfattet som den ubestridte teknologihovedstaden i Norge, men har ikke like høy 
score på vurdering av karrieremuligheter. 

Trondheimsregionen vil fortsette med å fortelle våre egne suksesshistorier fra FoU og næringsliv, 
men ikke produsere nye filmer. Neste år vil vi bruke profilering mer bevisst i rekrutteringsformål,  
arbeidet med Talent Attraction Management vil bli en sentral del av profileringsarbeidet. 
 
Profileringsarbeidet totalt sett i Trondheim og Trondheimsregionen er preget av fragmentering og 
små ressurser, og Trondheimsregionen har satt i gang et arbeid med å utrede langsiktige 
løsninger, som vil bli videreført i 2022. 

 

Vårt prosjekt innen paraplyen European Region of Gastronomy vil også inneholde betydelig 
profilering av regionen som mat- og reiselivsdestinasjon, under merkevaren Home of Nordic 
Flavours.  

 

TEKNO-EVENTYR: Sportradar startet som en masteroppgave på NTNU og endte som et globalt selskap. 
Her fra felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen høsten 2021. 

  

  
 
Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2022: 0,6 mill kr. 

 

 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

Side 6 

2.1 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid 

Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i 
kommunens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Vi ønsker å bygge 
videre på de fortrinn vi har med en tett kobling mot kommunenes politiske og administrative 
styringsorganer. Innen dette budsjettområdet ligger lønns- og driftsutgifter, og kostnadene til felles 
møte for formannskapene. 

 

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2022: 0,9 mill kr. 

             
 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2022:  

 Trondheim kommune 3,2 mill kr  

 Øvrige kommuner: 2,9 mill kr Sum kommuner 6,1 mill kr. 

 SUM 6,1 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene ble i 2019 justert for første gang siden 2010. Beløpet ble justert etter pris- 
og lønnsvekst og befolkningsvekst, der økningen ble fordelt over 2019 og 2020. Driftsnivået har de 
siste årene vært tatt ned fra over 13 mill til et forslag for 2022 på 6,1 mill.  

I tillegg kommer innsøkte prosjektmidler. Pr nå har vi fått tilsagn om NOK 600’ fra skjønnsmidlene 
til Statsforvalter til et massehåndteringsprosjekt, og NOK 625’ fra Trøndelag fylkeskommune og 
NOK 525’ fra Trondheim kommune til  ERG. Det er usikkert hvilket kalenderår dette utbetales, og 
det som  ligger i vårt eget budsjett er våre egne bidrag inn i disse prosjektene.

 

Ressurstilgang 2022 fordelt på programområdene: 

  P1 Næringsutvikling P2 IKAP P3 Profilering P4 Ledelse/  
samarbeid 

Sum 

SUM 2.800.000 1.800.000 600.000 900.000 6.100.000 

 

Rapportering/revisjon. 
Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for 
Trondheimsregionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i 
programområder for virksomheten. 

 
 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 

Foto: Carl Erik Erikson Foto: Carl Erik Erikson 



Veien videre: 
• 27. oktober, Visit Trondheim v/Kirsten Schultz

• 1. november, Stab - Næring, miljø og samferdsel

• 18. november, møte med 
kommunikasjonsdirektør, Harry Tiller.

• 19. november, møte med Karianne Tung i Tech 
Port.

• 22. november, endelig beslutning i 
styringsgruppen for prosjektet

• 24. november, Næringsrådet formiddag (10 min)

• 24. november, Miljø- og Næringskomiteen kl.18.00 
(20 min)

• 26. november Kommunedirektørens ledergruppe
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• 1. desember, Rådmannsforum

• 3. desember, Strategisk samarbeidsforum 
Trondheim kommune, Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen, Trøndelag Fylkeskommune, 
Sintef og NTNU

• 17. desember Regionrådet (20 min)

• Næringsforeningen i Trondheimsregionen, styret, 
avklares SG-møte 22/11

• Visit Trondheim, styret avklares, avklares SG-møte 
22/11

• Tech Port, styret Karianne kommer tilbake med 
dato.

Presentasjoner i prosessen frem mot en mulig innstilling for et nytt profileringsprosjekt: 



Sluttrapport fra forprosjektet:
Profilering Trondheim og 

Trondheimsregionen
Styringsgruppemøte,

mandag 22. november 2021

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen



Innhold
Bakgrunn og mål for forprosjektet
.

1. Kartlegging av storbyregioner i Skandinavia, Helsinki og London
2. Kartlegging av aktører som profilerer Trondheimsregionen
3. Forslag til videre organisering av profileringsarbeidet
.

Veien videre
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Flere organisasjoner og prosjekter jobber i dag med profilering av 
Trondheim og Trondheimsregionen. 

Felles for disse er at de har få ansatte og en god del av ressursbruken går 
til administrering og å skaffe finansiering.

Det gjør at profileringen blir fragmentert og ikke kraftfull nok. 

Prosjektet «Profilering Trondheim og Trondheimsregionen» skal kartlegge 
hvordan andre byer har organisert dette arbeidet.

4Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen

Bakgrunn og mål forprosjekt:



Hovedmål forprosjekt
Foreslå en eller flere konkrete modeller for samarbeid mellom 
aktører som driver med profilering og omdømmearbeid i 
Trondheimsregionen. 
.

Ambisjonen er å samle flest mulig av de som jobber med byens og 
regionens attraksjonskraft. 

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen 5



Organisering og finansiering forprosjekt
Prosjekteier: 
• Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen (NiT)
.
Finansiering: 
• Trondheim kommune og 

Trondheimsregionen

6Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen

Styringsgruppe:
• NiT, Berit Rian, styringsgruppeleder
• NiT, Hans Petter Øien Kvam
• Trondheim kommune, Kristian 

Dahlberg Hauge
• Trondheimsregionen, Bård Eidet

Prosjektleder:
• Bylivsutvikling ved Eileen Brandsegg



Hvem er interessert i hva?

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen 7

Målgrupper / Interesser



1. Kartlegging storbyregioner

8Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen



Kartlegging 
storbyregioner 

Skandinavia, Helsinki 
og London

• Helsinki
• London
• København
• Gøteborg
• Stockholm
• Malmø
• Aarhus
• Oslo
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De mest komplette aktørene fra 
kartleggingen:

10



Ranking city brands
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Londons city brand forvaltes av Mayor of London
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Matriser 
kartlegging 
byene



Hovedtrekk organisasjoner

13

• Profileringsorganisasjonene har fokus 
på merkevare / omdømmebygging

• Offentlige myndigheter i eierstrukturen, 
noen er heleid av kommunen

• Finansiering gjennom partnerskap, 
tilskudd og/eller prosjekt

• Ideelle virksomheter, betaler ikke ut 
utbytte / overskudd forblir i 
virksomheten

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen

• Alle har regionfokus, med unntak av 
Malmø

• Nesten alle har en strategi for bærekraft

• Opptatt av å tiltrekke investeringer til 
byen/regionen

• Samarbeid og nettverksbygging på flere 
nivå (fra lokalt til internasjonalt)

• Forankring og involvering av lokale 
aktører nevnes som essensielt for å 
lykkes med samarbeid



2. Kartlegging aktører som 
profilerer Trondheim og 
Trondheimsregionen

14Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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x = Ja / -= Nei / (x) = Delvis / indirekte

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen

• Totalt budsjett for profileringsaktørene utgjør ca. 130 millioner NOK og det er totalt 
ca. 80 ansatte.

• I tillegg arbeider de åtte kommunene også med profilering og omdømmebygging, og 
å skape en attraktiv kommune.  
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Sammendrag aktører som 
profilerer Trondheimsregionen
• Flere organisasjoner og prosjekter jobber i dag med profilering av 

Trondheim og Trondheimsregionen

• Felles for disse: Få ansatte. Mye ressursbruk går til administrering og 
å skaffe finansiering.

• Fra storbystudiene ser vi at profileringsarbeidet er samordnet med 
felles avsender

• De prioriterte oppgavene i storbyene er sammenfallende med 
oppgavene i Trondheimsregionen



3. Forslag til organisering

17Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen

Hvordan kan vi samordne oss i Trondheimsregionen?
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1.Nå-situasjonen
2.Mulighetsrommet

3.Ny organisering profilering



Nå-situasjonen
• Storbyene vi har studert arbeider koordinert med å 

tiltrekke flere nasjonale og internasjonale ressurser og 
besøkende.
• Trondheim og Trondheimsregionen har mange sterke 

posisjoner og organisasjoner som utvikler disse.
•Organisasjonene profilerer Trondheimsregionen 

ukoordinert. 
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Tech Port
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Merkevarestrategi og city brand
• Ønsker Visit Trondheim fortsatt å stå som eier 

av den nye merkevarestrategien og det nye city 
brandet?

• Ønsker Visit Trondheim å forvalte brand og 
strategi og utvide* virksomhetsområdet? 

• Ansvar for forvaltning og eventuell sertifisering 
av de som skal bruke det må avklares med Visit 
Trondheim.
.
*Utvide og forvalte det i et bredere perspektiv, som for eksempel, 
rekruttering av arbeidstakere, talenter, studenter, bostedsattraktivitet, 
tiltrekke investorer, teknologihovedstaden for flere kommuner.

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen



Mulighetsrommet: Potensiell 
rekkevidde for profilering av Trondheim
• I perioden mars 2019 – mars 2020 

målte Meltwater* at Trondheim 
hadde 150.000** visninger i globale 
og sosiale medier. 

• Meltwater har beregnet potensialet til 
å være 102 milliarder visninger i 
globale og sosiale medier for 
Trondheim.

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen

* Meltwater driver med Medieovervåkning, sosiale medier - og influencer plattform. 
* * Trøndelag hadde 7.500 visninger, altså ser det ut til at Trondheim har omtrent 20 ganger så sterk gjennomslagskraft.



Hvordan nå potensiell rekkevidde med organisk 
trafikk og digital markedsføring?
• Handler om å engasjere ulike nettverk, skape dialog med målgruppen(e) og å 

skape en sterk merkevare man får tillit til
• Digital markedsføring handler om å påvirke algoritmer i både sosiale medier 

og søkemotorer
• Eksempel på brukergenerert innhold: Merkevaren Become Trondheim

• På den måten kan man jobbe både organisk (ikke betalt) og med annonsering for å nå ut til 
målgrupper lokalt, nasjonalt og internasjonalt på en troverdig måte, ved at man ønsker å dele noe 
man er en del av, og stolt av

• Eksempel på hvordan man kan skape stoppeffekt: Bevegelig element (f.eks. 
video), relevant innhold, interessant og aktuelt for målgruppen
• Dersom innholdet også er personlig, kreativt og ekte, er dette innhold brukere på Instagram (les 

sosiale medier) er på utkikk etter
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Felles profilering

Hva kan vi oppnå sammen?
• Vi kan få større gjennomslagskraft og synlighet
• Vi kan tiltrekke oss flere nasjonale og internasjonale ressurser og besøkende
• Vi kan få en felles verktøykasse som kan brukes når vi skal tiltrekke for 

eksempel arrangement, konferanser og kongresser
• Vi kan få mer oppmerksomhet for tid og budsjett vi bruker på profilering

25Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen



Forslag til videre organisering av 
profileringsarbeidet:
1. Et alternativ kunne vært å stoppe her, men det er egentlig ikke et alternativ.
2. Et annet alternativ kunne vært å legge frem et forslag til en ny 

organisasjon, men det oppleves ikke som riktig.
3. Anbefaling organisering: 

Prosjekt 2-3 år. Skal foreslå en permanent løsning ved prosjektslutt.

• Tydelige og felles mål
• Effektivt & dynamisk
• God forankring
• Inkluderende arbeidsform

26



Organisering prosjekt

27

Prosjekteier
Trondheimsregionen

Styringsgruppe
Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen, Trondheim 
kommune, Trondheimsregionen, Visit 

Trondheim og Tech Port

Prosjektledelse
Utvikle strategi, ansvar for delprosjekter, 

nettside og underleverandører
Møter med ressursgrupper



Mål for nytt prosjekt:
Etablere et felles, nasjonalt og internasjonalt 
profileringsarbeid for Trondheimsregionen for å skape 
økonomisk vekst som er motstandsdyktig, bærekraftig og 
inkluderende.
.

Prosjektet skal styrke arbeidet med at Trondheimsregionen 
skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 
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Anbefalinger
• Bruk https://trondheim.com/no til profilering av Trondheim og 

Trondheimsregionen 

• Be om aksept fra Visit Trondheim om å bruke den nye 
merkevarestrategien til:

h

üNy nettside
üProfilering
üMarkedsføring
üOmdømmebygging

29

https://trondheim.com/not
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Major 
events

Talent
attraction Visit

FoodInovation
Tech port

Hva skal prosjektet gjøre?
P R O S E S S
• Involvere aktørene i 

Trondheim
• Profileringsstrategi
• Utvikle WEB
• WEB: Kommunikasjons-plan, 

redaktør, innhold, drift
• Forankre fortløpende
• Utvikle partnerskaps-modeller
• Hjelpe aktører i regionen
• Merkevarestrategi
• Branding
• Digital markedsføring
• Omdømme

I N N H O L D 
• Bostedsattraktivitet
• Tiltrekke investorer
• Flagge inn bedrifter
• Rekruttere talenter, 

arbeidstakere og studenter
• Tiltrekke besøkende
• Tiltrekke arrangement: 

Konferanser, kongresser, 
mesterskap, konserter

• Mediebibliotek, film, bilder, 
presentasjoner

• Presse
• Norsk og engelsk

https://trondheim.com

Ocean 
tech Study Attract 

companies

NatureLive

Sustainable

Illustrasjon: Ideer for ny nettside

Investing



Veien videre: 
• 27. oktober, Visit Trondheim v/Kirsten Schultz

• 1. november, Stab - Næring, miljø og samferdsel

• 18. november, møte med 
kommunikasjonsdirektør, Harry Tiller.

• 19. november, møte med Karianne Tung i Tech 
Port.

• 22. november, endelig beslutning i 
styringsgruppen for prosjektet

• 24. november, Næringsrådet formiddag (10 min)

• 24. november, Næringskomiteen kl.18.00 (20 min)

• 26. november Kommunedirektørens ledergruppe
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• 1. desember, Rådmannsforum

• 3. desember, Strategisk samarbeidsforum 
Trondheim kommune, Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen, Trøndelag Fylkeskommune, 
Sintef og NTNU

• 17. desember regionrådet (20 min)

• Næringsforeningen i Trondheimsregionen, styret, 
avklares SG-møte 22/11

• Visit Trondheim, styret avklares, avklares SG-møte 
22/11

• Tech Port, styret, Karianne Tung kommer tilbake 
med dato.

Presentasjoner i prosessen frem mot en mulig innstilling for et nytt profileringsprosjekt: 





vWWW

Det fysiske skiltet inneholder statisk informasjon og en trigger for 

løsningen (QR-kode)

Digital løsning inneholder all 

informasjon og/eller funksjoner 

og vil alltid være redigertbart

QR-koden benyttes som trigger 

og vil i tillegg fungere som en 

adressepeker til løsningen

Løsningen er bygget som en PWA og kan 

lastes direkte ned som app

Ved første gangs bruk lastes også all 

informasjon som skal være tilgjengelig

på steder med dårlig nettverkvsforbindelse 

Slik fungerer Gangr

v



Wttatt

Informasjonen presenteres interaktivt som 
tydelige og trykkbare felt

Viktig info Om Fjordgård WC/Avfall

360-visningTelefonnrOpplevelser

Innholdet er kun begrenset av fantasien



Klikkbare telefonnumre for viktige kontaktpunkt

Enkelt vedlikehold av informasjon             

Mulighet for å legge til 360 visning av lokasjonen

v

360 º



Orientering av området på forhånd

Oversikt over steder av interesse (butikker, 
bespisning, overnatting, severdigheter osv.)

Mulighet for å linke de klikkbare symbolene til 
tjenesteyterens webside ved behov

Kjempefin oversikt over området fra et perspektiv 

som ikke kan oppleves på en annen måte.

360-presentasjon



Klikk herKlikk her Klikk her

Klikk her Klikk her Klikk her

Tråler

Digital guide Kulturhus

Evenes kommuneProduktpresentasjon

Eksempler på lokasjonsløsningerEksempler på presentasjoner av bedrifter og tjenester

Fjordgård

https://chilivr.no/evenes/eveneskommune/
https://chilivr.no/evenes/lilandbarnehage/
https://chilivr.no/tromso/kulturhus/kulturhuset/
https://chilivr.no/bobil/
https://chilivr.no/oddlundberg/
https://chilivr.no/evenes/eveneskommune/


v

https://chiligroup.no


 

 

 

Prisoversikt Gangr og 360 prosjekt - Flerkommunalt samarbeid 
Merk at et GANGR prosjekt kan etableres med eller uten 360 prosjekt og et 360 prosjekt kan etableres uten Gangr. 

Alle priser angis eks. mva. 

 
 

GANGR     
Tilknytning til Gangr:  Nok 75 000,-  
Pris per skilt (programmering og design):  Nok 14 000,-  

Inntil 2 språk. Norsk og engelsk.  
Mulighet for flere språk. 
 

Pris per skiltramme m/skilt påmontert: Nok 10 400,-  
Hvis behov. Gamle skiltrammer i kommunen kan gjenbrukes. 
 

Produksjon av skilt:   Nok      950,- pr kvadratmeter  
Frakt av fysisk skilt tilkommer. Standard str er 1500 x 1250 mm.  
 
 

Årlig vedlikeholdsavtale:                    
A – Basic – inntil 15 skilt                          Nok   9 200,-  
B – Medium – mellom 16 og 25 skilt  Nok 11 400,-  
C – Premium – 26 eller flere skilt  Nok 13 800,-  

360 prosjekt    
Pris per nye panoramabilde: Nok  3 500,-  

(15% rabatt om samlet antall panoramabilder er over 80 stk) 
Dette inkluderer sammensetting av bildene til panorama og lagt 
funksjonelt ut på nett. 
 

Fotooppdrag: Nok  1 250,- timen 
Reise, kost og losji tilkommer. 
 

Programmering av tilleggsfunksjonalitet: Nok  1 250,- timen 
Programmering, plassering av ikoner, linking av ikoner, kart og 
tomter. 
 
 

Årlig vedlikeholdsavtale:                    
StartUp Nok  8 300,-  (skylagring 200 mb) 
Business Nok 10 700,- (skylagring 500 mb) 
PRO Nok 13 100,- (skylagring 1 GB) 
Giga Nok 15 500,- (skylagring 2 GB) 

Alle priser angitt eks. mva. 

 
Fordeler ved flerkommunalt samarbeid 

 
• 20% rabatt på tilknytningspris til GANGR pr kommune ved 1 kontrakt pr 

kommune.  Minimum 2 kommuner. 
 

ELLER 
 

• Tilknytningspris GANGR og årlig vedlikeholdsavtale GANGR, deles på alle kommunene 
hvis det opprettes en kontraktpartner som er prosjektleder og vår kontaktperson for 

alle kommunene.  Minimum 2 kommuner. 
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