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Hovedmålsetting: 

Trondheim - en bærekraftig by - et godt sted å leve

For å bidra til å oppnå denne hovedmålsettingen - skal ny KPA følge opp 6 

hovedgrep:

● Holde bystrukturen samlet 

● Bevare og tilbakeføre områder for natur, friluftsliv og landbruk, og sikre en 

arealnøytral byutvikling

● Differensiere tetthet og sikre attraktive bolig- og bymiljø

● Sikre rett virksomhet på rett sted, og nok areal til næring

● Legge til rette for et klimavennlig transportmønster

● Legge føringer for klima- og miljøvennlige byggeprosjekt

Planprogrammet 

Se det vedtatte 

planprogrammet her

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kommuneplanen/arealdelen?authuser=0


Over 200 forslag til 

arealendringer skal 

konsekvensutredes

Innspill



Klima- og miljøvennlig bystruktur

Følge opp grepet som er vist i 

byutviklingsstrategien

➔ ikke bygge på nytt land, men 
fortette og transformere
eksisterende byggeområder 

➔ bygge mest og bo tettest i 
sentrumsområder og 
knutepunkter for 
kollektivtrafikk

Kartet som følger den vedtatte byutviklingsstrategien



Forslag til byggesoner

Nødvendig areal til 

handel og 

publikumsfunksjoner

offentlig og privat

Byggeområder i 

gangavstand til 

sentrumskjernene og 

de mest sentrale 

kollektivårene

Byggeområder mellom 

sone 2 og sone 4 

Usentrale byggeområder 

som ikke ligger i tilknytning 

til et av tettstedene definert 

i byutviklingsstrategien

1 - sentrumskjerner 2 - øvrige sentrale      

byområder

3 - øvrige byområder 4 - ytre byggeområder

For å oppnå dette - foreslår vi å dele bystrukturen inn i ulike byggesoner etter sentralitet: 

Sentrale byområder



Utkast til avgrensning 
av de sentrumskjerner
og sentrale byområder:

sentrumskjerner

sentrale byområder

øvrige byggeområder

Skisse lav Skisse høy

Sentrale vurderinger:

Hvilke lokale sentrum?

Hva er riktig gangavstand? 

Hensyn til kulturhistoriske og 
antikvariske verdier

Hensyn til tilstrekkelig 
boligpotensial



Det er ca. 111 500 boliger i Trondheim. 

Det har vært en periode med høy 

befolkningsvekst og boligbygging 

> løpet av de 10 siste årene har det blitt bygd i 

snitt 1 800 boliger i året. 

Men både befolkningsvekst og boligbygging er 

forventet å synke de neste årene. 

> “Boligbehovet” for de neste 10 årene er 

beregnet til ca 13 000 boliger

6

Hvor mye skal Trondheim vokse til 2034? 



Næring og handel

To typer næringsarealer / virksomheter i KPA: 

Arealer avsatt til næringsformål

For plasskrevende virksomheter med lav 
arbeidsplass- og besøksintensitet, og behov for 
nærhet til hovedvegnettet. 

Virksomheter integrert i byområdene
For handel, tjenesteyting, virksomheter med 
høy besøksintensitet og kontorarbeidsplasser 
med høy arbeidsplassintensitet



Arealer vist i byutviklingsstrategien

Utfordringer knyttet til de ulike 
næringsarealene:

Tunga, Fossegrenda, Leangen, Flatåsen: 
- press på arealene - ønsker om 

andre funksjoner som bolig, 
handel og kontor 

Torgård: 
- utfordrende geoteknikk og 

hensyn til naturverdier 
(ravinedaler)

Heggstadmoen og Torgård: 
- uavklart lokalisering av 

godsterminal gir 
uforutsigbarhet og bremser 
utviklingen

Arealer avsatt til næringsformål 



Arealer avsatt til næringsformål 

Konsekvensutrede innspill som berører næringsarealer: 

- 16 forslag om endring til/bevaring av 

næringsformål (ikke nødvendigvis ledig areal). 
Havn, bussdepot, handel o.a. formål i tillegg.

- 10 forslag om endring fra næringsformål til 

andre byggeformål

Bestilling fra planprogrammet - oppsummert: 
- analysere utviklingen i behovet for areal med 

næringsformål og sikre nok byggeklart næringsareal med 

egnede veiforbindelser

- vurdere rammene for minimums utnyttelsesgrad på 

næringstomter

innspill om å ivareta

innspill om nye 

byggeområder 

for næring (LNF)

Flatåsen -

næringsområde 

foreslås ivaretatt med 

næringsformål 

innspill om nye 

byggeområder 

for næring 

(ulike formål)

Fossegrenda



Omlag 1950 dekar avsatt ledig areal til næringsformål, av disse ca 720 
dekar byggeklart (høst 21). 

Ledige arealer avsatt til næringsformål - vurdering fra Trondheimsregionen  



link:

Nettside for ny arealdel

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kommuneplanen/arealdelen?authuser=0

