
Byvekstavtalen - arealutvikling og parkeringspolitikk
hvilke utfordringer gir det kommunene?

Felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen 2. september 2022



 nullvekstmålet - all vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange 
 bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettstedssentre

 Samordnet parkeringspolitikk
«et omforent politisk vedtak om en samordnet parkeringspolitikk i Melhus, Trondheim, Malvik og 
Stjørdal som støtter opp under nullvekstmålet»

 Måleindikatorer for arealutvikling – årlig rapportering
«hovedtyngden av arealutvikling skal skje innenfor gang-/sykkelavstand fra sentrum av tettstedene 
og/eller i gangavstand fra god kollektivtransport il tilknytning til tettstedsområdene»

Byvekstavtale Trondheimsområdet 2019-2029 (BVA)



Konkretisering av Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging

IKAP er lagt til grunn

Byvekstavtale Trondheimsområdet 2019-2029 (BVA)



Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken

«et omforent politisk vedtak om en samordnet parkeringspolitikk i Melhus,
Trondheim, Malvik og Stjørdal som støtter opp under nullvekstmålet»

Utgangspunkt

❖ ta høyde for den store variasjonen i bosettingsmønster prosjektet rommer
❖ gradert tilnærming hvor en tar hensyn til om innbyggere er avhengig av bil, eller om de har et alternativ til bilen
❖ prioritering av parkeringsbehov for ulike brukergrupper
❖ muligheter for felles forvaltning for å lette innføring og administrasjonskostnader 

Mål og strategier for
Pendlerparkering, senterparkering, arbeidsplassparkering, parkering egne virksomheter, parkering ved idrettsanlegg, 
boligparkering, forvaltning. Sykkelparkering er innarbeidet i hvert tema.



Rapportering på arealindikatorer – måleindikatorer for arealutvikling

Hensikt: å vise avtalepartene at hovedtyngden av arealutviklingen i kommunene støtter opp under 
nullvekstmålet i avtaleperioden 2019-2029

Det vil si:
- Boligbygging der det er et godt kollektivtilbud og i gang-/sykkelavstand fra sentrene
- Lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter i områder som er best tilgjengelig med 

kollektiv, sykkel og gange
- Skape attraktive sentre for å stimulere korte transportavstander og øke potensiale for gåing og sykling
- Effektiv arealbruk, trafikksikkerhet og oppholdskvalitet i sentrene – begrense areal til parkering på 

bakkeplan



Reisevaneundersøkelsen



Rapportering lokalisering boliger ift kollektivtilbud
potensiale miljøvennlig transportmiddelvalg

Trondheim

Malvik

Melhus

Stjørdal

Boliger innenfor gangavstand 
holdeplass godt kollektivtilbud

Andel

Trondheim 75 %
Melhus 18 %
Malvik 41 %
Stjørdal 28 %
BVA område 66 %



Rapportering lokalisering boliger i gang-/sykkelavstand sentre
potensiale miljøvennlig transportmiddelvalg

Trondheim

Malvik

Melhus

Stjørdal

Kommune kommunesenter tettstedssenter SUM 
1 km 2 km 1 km 2 km

Melhus 15 % 16 % 18 % 7 % 58 %
Malvik 14 % 13 % 21 % 23 % 73 %
Stjørdal 27 % 22 % 6 % 4 % 67 %

Kommune Stor potensial Middels 
potensial

SUM

Trondheim 27 % 39 % 67 %



Rapportering på arbeidsplasslokalisering
besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter

Trondheim

Malvik

Melhus

Stjørdal

Kommune Andel innenfor sentrale 
senterområdene

Endring ift referanseår 
2019

Trondheim 75 % ingen endring
Melhus 89 % + 8 %
Malvik 56 % - 5 %
Stjørdal 88 % + 12 %
BVA område 75 % ingen endring



Rapportering parkering i senterområder
Midtbyen

Melhus sentrum

Stjørdal sentrum

Område Antall Andel tidsbegrensning
Trondheim - Midtbyen 2 650 100 %
Melhus sentrum 803 61 %
Hommelvik sentrum 193 19 %
Stjørdal sentrum 1 726 53 %

Areal til parkering på bakkeplan
Offentlig tilgjengelige parkeringsplasserOmråde Dekar Andel 

areal
Endring ift 
2019

Trondheim - Midtbyen 20 2,0 % - 0,1 %
Melhus sentrum 32 8,1 % - 0,4 %
Hommelvik sentrum 12 2,5 % Ingen endring

Stjørdal sentrum 28 8,4 % - 0,8 %

Hommelvik



Attraktive sentre – mangfold, sosiale møteplasser, oppholdskvalitet

Bibliotek sosial møteplass

Torget/rådhusplassen møteplass

Kafé med terrasse

Oppholdskvalitet

Fortetting med boliger, arbeidsplasser, butikker, …

Rapportering mangfold



BVA = samordning arealutvikling og investeringer kollektivtilbud og infrastruktur 

Økt frekvens på jernbane

Nesten 35% av alle boliger i Stjørdal kommune ligger i 
gangavstand fra en Bybussholdeplass

Opprettholde/forbedre busstilbudet Etablere sammenhengende attraktivt sykkelnett

Etablere trygg 
sykkelparkering

Sykkelbru over E6Overgang ved Vikhammer stasjon



Knutepunktutvikling
fortetting og kvalitetsløft kollektivknutepunkt

Melhus skysstasjon

Heimdal sentrum

Trondheim S

Hommelvik sentrum
Stjørdal stasjon

Vikhammer sentrum
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