
IKAP og næringsarealutvikling
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Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen - IKAP

Mål:
o Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og 

boligarealer samt effektiv infrastruktur – tilpasset 
morgendagens behov og utfordringer

o Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og 
bærekraftig regionalt utbyggingsmønster

Tema:
 Samordnet areal- og transportutvikling
 Jordvern
 Boligbygging
 Næringsarealutvikling
 Senterutvikling

IKAP-2 vedtatt 13. februar 2015



Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen
Vedtatt 17. juni 2022

Mål:
o Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne

i Trøndelag

o Trondheimsregionen skal være den mest attraktive 
storbyregionen i Norge

Tema:
 Arbeidskraft og kompetanse
 Teknologi
 Universitets-, forsknings- og innovasjonsmiljøene



Samspill Verdiskapingsstrategi                IKAP



Styrke Trondheimsregionens konkurransekraft

Teknologihovedstaden



Prosjekter og aktiviteter under paraply IKAP



Utredning områder deponi
Vedtatt 17. april 2015

Publisering på Trondheimsregions nettsider
Trondheimsregionen.no/Areal og transport Utredninger og vedtak
Statistikk og prognoser Befolkningsstatistikk, befolkningsprognoser, reisevaner, pendling
Kartportaler Boligfeltbase, næringsarealbase, bedriftsregister, massedeponi

Oppdatert utredning deponi
Vedtatt 18. desember 2020

Veileder saksbehandling deponisaker
vedtatt 13. desember 2019

Strategi for næringsarealutvikling
Vedtatt 28. september 2018

MassehåndteringNæringsarealutvikling Øvrige utredninger/kunnskapsinnhenting

Bærekraftig massehåndtering
satt i gang

Vedlegg

Bestilling fra regionrådet

… med mer

http://trondheimsregionen.no/areal-og-transport/
https://trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser/
https://trondheimsregionen.no/areal-og-transport/kartportal/


Statistikk og prognoser
Folkemengde 

2022K2
Trondheim 211 106
Stjørdal 24 423
Orkland 18 600
Melhus 17 229
Malvik 14 487
Indre Fosen 9 878
Skaun 8 368
Midtre Gauldal 6 077

Trondheimsregionen i alt 310 168
Omlandskommunene i alt 99 062

Befolkningsprognoser – årlig oppdatering

Folkemengde – oppdatering hvert kvartal

Boligbygging

Boligtyper bygd i perioden 2015-2021

Reisevaner

Boligfeltbase



Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen



Fra deponering av overskuddsmasser til bærekraftig massehåndtering 



Regionrådet i Trondheimsregionen vedtok Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering
regional utredning av områder for deponering av rene masser 18. desember 2020. 

Del av vedtaket var at Trondheimsregionen vil hente inn kunnskap om dagens massehåndtering i
utbyggingsprosjekt i regionen, og om hvordan dette håndteres i de andre storbyregionene. 

I tillegg ble daglig leder bedt om å komme tilbake med et forslag til et utvalg som sammen kan
komme med forslag til en mer bærekraftig håndtering av overskuddsmasser.

Bestilling Regionrådet i Trondheimsregionen

Prosjektet har fått tildelt Skjønnsmidler: 600 000 kr



Hensikt 
A få til en mer bærekraftig massehåndtering i utbyggingsprosjekt i Trondheimsregionen

Samarbeid med næringslivet og forskningsinstitutter
NiT, MEF, EBA, RIF i en referansegruppe næring
NTNU, SINTEF, NGU, NMBU (SFI earthresQue) i en referansegruppe forskning

Resultat 
- Regionalt vedtak om mål, strategier for økt bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen
- Tydeliggjøring av roller og ansvar
- Kunnskapsgrunnlag pågående arbeid med KPA-er og lokal tilpassede løsninger
- Dialogarena

Avgrensning
Fokus på håndtering av gravemasser fra utbygging (fortettingsprosjekter, boligområder, næringsareal, 
skoler, barnehager, helse- og velferdssentre, parkeringskjellere, ...)
Ikke store vegprosjekter eller annen teknisk infrastruktur

Prosjekt «Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen»



Flere har fokus på tematikken
Staten + Bærum ressursbank

kartlegging utfordringer - handlingsplan staten

Bærum ressursbank
fokus store infrastrukturprosjekter - store mengder masser som skal håndteres

Rogaland og Akershus 
fylkeskommuner 
regional plan - retningslinjer 
oppfølging kommunene

Sandnes kommune
fagnotat

Viken og Hordaland fylkeskommuner - veileder

SFI earthresQue - NMBU prosjekteier
33 partnere (privat, offentlig og kommunal)
forskningsbasert innovasjon

Statsbygg
veileder Fornebu

Skanska mellomlagring Fornebu



Regionalt tilpassede utredninger

- Kartlegging dagens håndtering av masser
- type masser og mengder som håndteres i forskjellige typer prosjekt og på forskjellige steder
- andel gjenbruk i eget prosjekt, annet sted, levering til sorteringsanlegg, deponeres
- når i planprosessen tas tema massehåndtering opp, hvilke utredninger gjennomføres

- Utredning om muligheter og virkemidler for økt bærekraftig massehåndtering
- hvilke type masser kan brukes til hvilke type formål
- hvilke virkemidler må tas i bruk - roller og ansvar

- Logistikke forutsetninger
- sorteringsanlegg
- mellomlagring
- massehotell havn (når masser skal transporteres ut av regionen med båt)



Massedeponibehov for MEFs medlemsbedrifter
i Trondheimsregionen målt i m3 - unntatt veganlegg 

Rene  overskuddsmasser  levert deponi fordelt på kommuner i Trondhsimsregionen

Trondheim Melhus Skaun Stjørdal Malvik Orkland Indre  Fosen Midtre  Gauldal Sum

1 012 893 141 880 7 800 96 492 190 614 37 090 14 500 6 950 1 508 219
 

Overskuddsmasser ble gjenbrukt  i  andre egne  prosjekter eller solgt til konkurrenter i markedet for gjenbruk 328 584       

Overskuddsmasser ble brukt til jordforbedring eller som ikke er søknadspliktige  masser (mindre oppfylling) 49 900         

Sum overskuddsmasser i 2020 1 886 703    



Oppsummering fra intervjuene med lokale aktører

❖ Massehåndtering kommer ikke på bordet før i sluttfasen av prosjekteringen, når 
anbudskonkurransen utlyses

❖ Håndtering av overskuddsmasser overlates til entreprenørene
❖ Bestilling til entreprenørene: overskuddsmasser skal leveres til godkjent deponi
❖ Entreprenører forsøker å finne kreative løsninger for økt gjenbruk av masser, har blitt 

mer og mer fokus på det

❖ Type masser varierer fra sted til sted og dermed potensiale for gjenbruk
❖ Det er stor forskjell i muligheter og utfordringer mellom «by/tettsted og land»

❖ I større vegutbyggingsprosjekter er massebalanse og gjenbruk av masser godt 
innarbeidet i rutinene, dette mangler i andre utbyggingsprosesser

❖ Kan lære fra asfaltbransjen: før i tida var asfalt avfall, i dag anses det som ressurs

❖ Det er mange muligheter å få til en mer bærekraftig massehåndtering
❖ Det er en del utfordringer som må løses



Utfordringer

❖ Behov økt kunnskap om gjenbruk av de ulike type overskuddsmassene i 
Trondheimsregionen. Særlig leir, myr og masser som må renses/bearbeides 
først

❖ Begrenset tidsvindu når overskuddsmasser oppstår og når disse skal 
gjenbrukes/selges videre

❖ Mangel tilgang til mellomlagring - kort tids lagring av masser for gjenbruk

❖ Begrenset tilgang til sorteringsanlegg

❖ Økte kostnader

❖ …



Muligheter

❖Ta opp tema massehåndtering i alle faser av planleggingen, fra initiativ til 
utbygging

❖Geotekniske utredningene har fokus på stabilitet i dag, det er en relativ enkel 
sak å bruke prøveboringene til å kartlegge type masser og kvalitet på massene

❖Ved utbyggingsprosjekt som bygges trinnvis, kan areal til framtidige trinn 
brukes til mellomlagring

❖Regulere flere sorteringsanlegg nær by/tettsted

❖Leir kan brukes for å øke landbruksareal, myr kan brukes til jordforbedring

❖Finn.no for overskuddsmasser

❖…

RockEnchange - markedsplass for bærekraftig massehåndtering

https://www.netpower.no/produkter/rock-exchange/?gclid=Cj0KCQjwgO2XBhCaARIsANrW2X2of58M0FWbeqrzLbHWq20mxUirQaFFh2G76WxxHwwsSBk71MyHMsEaAhINEALw_wcB


Store sorteringsanlegg i Trondheimsregionen

Lia pukkverk og Vassfjell - Franzefoss Rimol miljøpark Tiller – AF Gruppen

Forset Øvre Steinbrudd (planprogram fastsatt)
Massehotell Nyhavna - Forset Grus

Behov 2 eller flere i øst, både til utbygging i Stjørdal, Malvik og i Trondheim ?
Hvor mange trenger vi egentlig?

Furumoen, Grønøra vest i Orkanger – Mardahl industri



«Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen»

Kort sikt (2022)
- Tema massehåndtering inn i innkjøpsrutiner for utbyggingsprosjekt
- Få på plass bestemmelser i KPA om massehåndtering – krav og forventninger til reguleringsplaner og byggesak
- Avsette areal til sorteringsanlegg i KPA
- Klargjøre roller og ansvar aktørene i utbyggingsprosesser – skape forståelse for hverandres roller og ansvar
- God dialog mellom det offentlige og næringslivet – lære fra hverandre, dele gode eksempler, dra i sammen retning

Mellomlang sikt (innen 2025)
- Finne løsninger mellomlagring
- Hente inn/utvikle kunnskap gjenbruk av leir og myr
- Hente inn/utvikle kunnskap gjenbruk masser som trenger bearbeiding før de kan gjenbrukes
- Regulere flere sorteringsanlegg

Lang sikt
- Sette massehåndtering i system sirkulærøkonomi

NTNU ønsker å utvikle verktøy: når og hvor oppstår overskuddsmasser, type/mengde/kvalitet massene, hvor og 
når behov masser etter type/mengde/kvalitet



Arbeid knyttet til næringsarealutvikling i Trondheimsregionen
Årlig oppdatering status for næringsarealutvikling (næringsarealer > 40 dekar) 

Fokus på: 
- Fakta på bordet
- Å få fart i næringsarealutvikling
- En grønnere og mer effektiv næringstransport
- Mer effektiv arealbruk på næringsarealer



Næringsstruktur i kommunene – etter antall ansatte



Lokalisering bedrifter
minimum 1 ansatte



Lokalisering besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplasser
minimum 5 ansatte

Virksomheter
2021 901
2015 839

Endring + 62

Ansatte*
2021 46 423
2015 38 620

Endring + 7 803
*tall for 2015 og 2021 ikke 
100% sammenlignbar.
SSB har endret metode 
beregning antall ansatte per 
virksomhet uderveis.



Lokalisering lokalservice
Minimum 5 ansatte

Virksomheter
2021 935
2015 836

Endring + 99

Ansatte*
2021 18 253
2015 16 087

Endring + 2 166



Lokalisering lager/logistikk
Minimum 5 ansatte

Virksomheter
2021 58
2015 60

Endring - 2

Ansatte*
2021 1 760
2015 2 431

Endring - 671



Lokalisering industri (produksjonsvirksomheter både stort og smått)
minimum 5 ansatte

Virksomheter
2021 292
2015 184

Endring + 108

Ansatte*
2021 8 274
2015 5 079

Endring + 3 195



Næringsareal – status (> 40 dekar)

Status høsten 2021

Total næringsareal
13 000 dekar 
(Høgsetåsen Skaun utelatt, 1 900 daa)

Ferdig bygd
7 400 dekar

Byggeklar 2021
1 740 dekar

Forventet byggeklar innen 2025
1 000 dekar

Forventet byggeklar etter 2030
2 840 dekar

57%
14%

7%

22%

ferdig bygd 2021 2025 2030



Næringsareal – status (> 40 dekar)

47%
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11%

6%
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Næringsareal i Trondheimsregionen

Trondheim

Stjørdal

Malvik
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Orkland

Midtre Gauldal
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0% Midtre 
Gauldal



Næringsareal – status (> 40 dekar)
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Næringsarealutvikling – en grønnere og mer effektiv næringstransport
Fått tildelt 250 000 kr i KlimasatsmidlerProsjekt nettopp satt i gang

Tett samarbeid pågående prosjekter Trondheim 
kommune og Trøndelag fylkeskommune

 Infrastruktur for alternative drivstoffer
 Bylogistikk
 Null- og lavutslippssoner i Trondheim

Kartlegging/utredninger
Transportavstander
Transportmengde
CO2-utslipp per km 
– ulike typer drivstoff
– ulike typer kjøretøy
Effektiv arealbruk
Behov infrastruktur fyllestasjoner/
ladestasjoner
…



Invest in Bergen - arealguiden

Markedsføring næringsareal - inspirasjon

Business Region Kristiansand
Kartportal med faktaark Eindhoven i Nederland

Er det et ønske å få til noe sånt i Trondheimsregionen?

https://arealguiden.no/eng/regions/bergen-region
https://www.businessregionkristiansand.no/
https://www.1-loket.org/vastgoedkaart/


Videre arbeid rundt næringsarealutvikling IKAP

Tilbakemeldinger fra salen – hva forventes fra det regionale arbeidet under paraply IKAP

Hva er kommunens rolle
Hva kan IKAP bidra med 



Tallene viser en positiv utvikling av regionen og i 
tråd med IKAP

Viktig å fortsette å ha fokus på regionen som 
helhet 

Sammen står vi sterkt!!!

Trondheimsregionen.no\Statistikk og prognoser
Trondheimsregionen.no\Areal og transport\kartportal

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