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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 06. februar 2015  
 

Sted: Orkdal kommune, Rådhuset. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200.  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
 

Kopi: Varamedlemmer 
 

 
 

 TR 01/15 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 12.12.2014 
Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 12.12.2014 

Forslag til vedtak:  
Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 12.12.2014 tas til etterretning. 

 
 TR 02/15 IKAP-2. 

Sak: Høringsfristen for IKAP-2 gikk ut 15. desember, og som det framgår av vedlegget har det 
kommet en rekke høringssvar. Det har kommet positive tilbakemeldinger på at den nye struktu-
ren er enklere å forstå og at det blir tydeligere hva som vedtas. Alle stiller seg bak mål, strategi-
er og retningslinjer i IKAP. Kunnskapsgrunnlaget og kartportalen, som er utarbeidet i forbindel-
se med rullering av IKAP-2, er også positivt tatt i mot. 
 
Høringsuttalelsene er gjennomgått og vurdert opp mot det opprinnelige forslaget. Det har vært 
avholdt et ordførermøte som har diskutert foreslåtte endringer, og AU har gjennomgått forslaget 
til endringer som framgår av vedlegget. Ut fra diskusjonen i ordførermøtet og AU legges det 
opp til endelig vedtak nå i Regionrådet av IKAP-2. 

Vedlegg 2:  Forslag til justering i IKAP-2. 

Vedlegg 3:  Oversikt høringsuttalelser medlemskommunene 

Vedlegg 4:  Oversikt høringsuttalelser eksterne 

 

AU sitt forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
IKAP-2 vedtas med de endringer som framgår av saksframlegget.    

 

 TR 03/15 Massedeponi – utsending av tilleggsutredninger på høring. 
Sak: I TR-sak 39/14 vedtok Regionrådet at de besluttete tilleggsutredningsområdene for massedeponi 

skulle sendes på høring i Regionrådsmøtet 13. februar. Alle utredningene er ikke helt ferdig 
ennå, derfor ettersendes saken rett over helga. 

 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Tilleggsutredningene sendes på høring.    
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 TR 04/15 Regional planstrategi.  
 Sak:   Regional planstrategi er et obligatorisk redskap som Plan- og bygningsloven pålegger fylkes-

kommunen å utarbeide for hver fylkestingsperiode. Den skal tydeliggjøre utfordringer og mu-
ligheter på utvalgte samfunnsområder, og skape forståelse for hvilke regionale planoppgaver 
som skal prioriteres («plan for planlegging»).  Planstrategien er dermed et redskap for å sette 
dagsorden og invitere til samarbeid om løsninger på samfunnsutfordringer. 
 
Det legges opp til en felles prosess mellom Trøndelagsfylkene, som er viktig og nødvendig med 
tanke på en regionreform. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen vil orientere om prosessen og hva 
det er ønskelig at Regionrådet gir innspill på. Et relevant spørsmål er om ikke de to fylkeskom-
munene bør ta ett skritt til og lage en felles fylkesplan. Det vil bety en mye sterkere felles for-
pliktelse i Trøndelag enn det å utarbeide en felles planstrategi. I en felles fylkesplan utarbeides 
det mål og strategier som binder det regionale nivået sammen på en tydelig måte. Diskusjonen 
bør også dreie seg om forholdet mellom Trondheimsregionen og det regionale nivået, hvordan 
vi han få til et best mulig samspill og på hvilke områder vi kan ha felles forpliktelser. 
 

Vedlegg 5:  Notat om regional planstrategi 2016-2020. 

Vedlegg 6:  Trøndelag i tall. 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 TR 05/15 Rullering av Strategisk næringsplan. 

Sak: Strategisk næringsplan (SNP) ble vedtatt i 2010, og skulle ha et 10-års perspektiv. Nå midt i 
planperioden er det naturlig å se på om det er behov for justeringer, med dagens endringstakt 
kan 5 år være lang tid. Næringsrådet ønsker derfor at det blir satt i gang en rullering, som  
Næringsalliansen i Trondheimsregionen har blitt bedt om å ta ansvar for. Sjøl om det ikke er 
vedtatt ennå blir det mest sannsynlig en prosess gjennom 2015/2016 der både kommuner og 
næringslivet blir involvert gjennom workshops/åpne møter. Prosessen vil starte med utarbeidel-
sen av et statusdokument som summerer opp erfaringene fram til nå. Næringsrådet har diskutert 
at endelig vedtak stipuleres til Regionrådet i desember 2015, men det kan kanskje være vel op-
timistisk, en mer realistisk løsning som også sikrer bedre forankring i de nye kommunestyrene 
er våren 2016.. 
 
Dette er en sak Regionrådet kommer tilbake til i flere omganger, men det kan være fornuftig å 
starte diskusjonene allerede nå, og med fokus på disse spørsmålene: 

• Hvor relevant oppleves SNP for den enkelte kommune? 
• Bør den forenkles/forkortes? 
• Hvordan bør prosessen legges opp? 

  
Ett spørsmål til som delvis henger sammen med rulleringsprosessen, er om det er behov for og 
ønskelig å diskutere et tettere samarbeid mellom næringsutviklingsapparatene i Trondheimsre-
gionen. Næringsutviklingsarbeidet oppleves som ganske fragmentert, med spredte og små mil-
jøer. Det kan være fornuftig hvis rollene er veldig forskjellig, for eksempel slik at SNP oppleves 
lite relevant for det kommunale apparatet, og best ivaretas gjennom et interkommunalt samar-
beidsorgan som Trondheimsregionen. En slik diskusjon henger selvfølgelig samme med en 
eventuell kommunereform, men er relevant uavhengig av det også. Spørsmålet reises nå for å 
lodde stemningen om det er verdt å gå videre med diskusjonen. Det har vært en diskusjon i 
Rådmannsforum og AU om saken, der de var positiv til også å se organiseringen i løpet av rulle-
ringsprosessen. 
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Vedlegg 7:  Strategisk næringsplan. 

 
Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Innspill fra Regionrådet legges til grunn for prosessen med rullering av Strategisk nærings-
plan.    

  
 TR 06/15 Jernbaneverkets utredning om nytt logistikknutepunkt.  

Sak: Jernbaneverkets utredning om nytt logistikknutepunkt er nå offentliggjort, utredningene ligger 
her:  
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-
Trondheimsregionen/Tiltaksplan-og-overordnet-konsekvensutredning/  

  
Til møtet i Regionrådet kommer Anne Skolmli og Raymond Siiri fra Jernbaneverket for å pre-
sentere utredningen. 
 
Høringsfristen for å gi innspill til utredningen er satt til 1. mars. AU foreslår at Regionrådet ved-
tar denne uttalelsen: 
 

Uttalelse til jernbaneverket sin anbefaling for lokalisering av godsterminal for jernbane i 
Trondheimsregionen 
Trondheimsregionen-Regionrådet er fornøyd med hvordan Jernbaneverket har gjennomført 
denne utredningen, både når det gjelder faglig innhold og måten prosessen har vært gjennomført 
på. Regionrådet tar ikke stilling til konkret plassering, men vi vil peke på noen punkter som er 
svært viktig i den videre oppfølgingen av saken: 

1. Regionrådet anmoder om at tiltaket prioriteres med snarlig utbygging i Nasjonal transport-
plan (NTP), slik at arealet på Brattøra kan frigjøres til byutviklingsformål.   

2. Regionrådet støtter ikke forslaget til trinnvis utbygging. En trinnvis utbygging medfører 
bl.a. risiko for at godstransporten på jernbanen ikke blir konkurransedyktig og at tunnelen 
under Vassfjellet aldri blir realisert. Utbygging av to midlertidige sekketerminaler, en på 
Heimdal og en på Torgård, i påvente av utbygging av tunnel gjennom Vassfjellet, vil svek-
ke jernbanens konkurransekraft ytterligere i forhold til godstrafikk på vei. Det vil også 
medføre betydelige støyplager og andre miljøulemper over flere år for befolkninga på 
Heimdal.  Tunnelen må derfor prioriteres i en tidlig fase av utbyggingen. Utbygging av 
godsterminalen med adkomst via tunnel, frigjør kapasitet for persontogtrafikk mellom 
Melhus og Heimdal. Uten tunnelen vil økt godstransport i tråd med målene for godstermi-
nalen medføre mindre kapasitet for persontrafikk med tog, stikk i strid med nasjonale og 
regionale mål.   

3. Trondheimsregionen forutsetter at realisering av godsterminal for jernbane på Torgård ikke 
skal forsinke utbygging av E6 sør. 

4. Alternativet som er valgt for logistikknutepunkt i Trondheimsregionen er en delt løsning 
sør for Trondheim, med både en jernbaneterminal og en havneterminal. Jernbaneterminalen 
anbefales nå lokalisert på Torgård og havneterminalen skal etableres i Orkanger.  
Trondheimsregionen forutsetter at regjeringen setter av tilstrekkelig midler til gjennomfø-
ring av alle tiltak som er nødvendig for et godt funksjonerende og konkurransedyktig logis-
tikknutepunkt i Trondheimsregionen:  
o utbygging av godsterminal på Torgård med adkomst via tunnel under Vassfjellet 
o økt kapasitet på veg og i kryss for distribusjon til og fra godsterminalene på Torgård og 

havna i Orkanger. 
o tiltak på Dovre- og Rørosbanen for å sikre tilfredsstillende regularitet og leveringssik-

kerhet for gods. 

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/Tiltaksplan-og-overordnet-konsekvensutredning/
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/Tiltaksplan-og-overordnet-konsekvensutredning/


 

Trondheimsregionen 13.02.2015  Side 4 
 

− Trondheimsregionen stiller seg bak Jernbaneverkets råd om at neste planfase startes snarest 
med et samarbeid om logistikk og arealplanlegging som involverer næringsliv, togoperatø-
rer og øvrige interessenter i området. Trondheimsregionen ønsker å bli involvert i den vide-
re planleggingsprosessen. 

 
Vedlegg 8:  Høringsbrev fra Jernbaneverket. 

 AU sitt forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Den framlagte uttalelsen vedtas som Regionrådets høringsuttalelse. 

 

 

 

 TR 07/15 Kutt i NRKs distriktsdivisjon 
  Som kjent foregår det i disse dager en kutte-prosess i NRK som rammer NRK Trøndelag og 

NRK Hedmark/Oppland veldig hardt. At disse distriktskontorene rammes hardest oppleves som 
urimelig og vil ha store konsekvenser for den dekningen de vil være i stand til å gi. Ikke minst 
oppleves det urettferdig at man opplever det som om man straffes for den sammenslåingen man 
gjorde i 2002. Fylkesordførerne/Fylkesrådslederne i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark 
og Oppland har skrevet et felles brev til NRK v/Kringkastingssjefen om saken, og bedt om man 
tar seg bedre tid i prosessen. Brevet er vedlagt, og Trondheimsregionen – Regionrådet bør slutte 
seg til det for å gi ytterligere kraft til å påvirke NRKs ledelse. 

  

Vedlegg 9:  Brev til NRK. 

Forslag til vedtak:  
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til uttalelsen om kutt i NRKs distriktsdivisjon. 

 
 

 TR 08/15 Orienteringer 
- Saker fra Næringsrådet 
- Arbeidet med profilering av Trondheimsregionen 

 
 

 
 TR 09/15 Eventuelt 
 

 

 

 

Erling Lenvik Bård Eidet 
leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 12.12.2014  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 14/4936- Dato 16. desember 2014  
 

Sted: Malvik  kommune, Bruket kulturhus. 

Tidsrom: Kl 0900-1330. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ivar Vigdenes, Kjell Fosse. 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kirsti Hamre Nilsen, Kristian Rolstad. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Yngve Brox,  Stein Ytterdahl. 

 Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kai Nordseth, Olaf Løberg. 
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen, Gunn Inger Løvseth.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen. 
Orkdal kommune: Knut Even Wormdahl, Grethe Metliaas. 

 Midtre Gauldal kommune: Harald Rognes, Knut Dukane. 
Rissa kommune: Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik. 
Leksvik kommune: Hauk Paulsen, Jan Winge. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Henrik Kierulf, Tore O Sandvik, Odd Inge Mjøen. 

 Observatører: Fylkesmannen: Brit SKjelbred, Alf-Petter Tenfjord. 
KS: Ole Gunnar Kjøsnes, Gunnbjørn Berggård, 

 Næringslivet: Berit Rian 
  Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo, Trondheim kommune: Morten Sigmund Knutsen.  

Nord-Trøndelag fylkeskommune: Dag Ystad. 
 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad, Astrid Haugslett. 
  
 Innledere. 

 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

 Ordfører i Malvik Terje Granmo ønsket velkommen. 
Innkalling/saksliste godkjent. 
 
 

 TR 37/14 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 19.19.2014 
Vedtak:  

Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.19.2014 tas til etterretning. 

 
 TR 38/14 Kommunereform - status.  

Vedtak:  

 Saken tas til orientering. 

 
 TR 39/14 Massedeponi i Trondheimsregionen – regional utredning av områder for deponering 

av rene masser: Resultat etter høringen. 
  

Vedtak: 
 Regionrådet vedtar forslag til justeringer og endelig anbefaling av områdene som er vurdert, 
med følgende endring kulepunkt 2: 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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• Regionrådet sender tilleggsutredningene inkl Brekkgrunnen på høring 13. februar 
2015. 

 
Regionrådet stiller seg bak justert framdriftsplan.  

  
 
 

 TR 40/14 Utviklingsplan 2015.  
Vedtak: 

Regionrådet vedtar Utviklingsplan 2015 som styrende for arbeidet i Trondheimsregionen i 
2015. 

  
 TR 41/14 Orienteringer 

- Saksbehandlingsprosjektet: Asplan Viak vil gjennomføre en evaluering av private planpro-
sesser i alle kommunene. 

- Rådmannsforum har hatt en dialog med PST om radikalisering av ungdom og oppfølging av 
mulige Syria-farere. 

- Saker fra Næringsrådet: Rullering av Strategisk næringsplan, Forsker ut i bedrift. 
 
 

 TR 42/14 Eventuelt 
 
  Ingen saker. 

 
 

 

 

Rita Ottervik/Jon P Husby Bård Eidet 
Møteledere Daglig leder 
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IKAP-2: Forslag til justeringer. 
Esther Balvers, prosjektleder IKAP 

Justeringer underskrevet. 
I rødt nye punkt om strategi og retningslinje jordvern, og oppfølgingspunkt om erstatning av 
landbruksareal. 
 
Overordnete mål – delmål samordnet areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen, IKAP (side 6) 
Mål om Jordvern endres til: Jordbruksarealet skal opprettholdes for å sikre dagens og framtidas 
matproduksjon. 
 
Samordnet areal- og transport (side 7) 
Strategi pkt 1: Flest mulig reiser i regionen skal skje med kollektiv, sykkel eller til fots. Transportbehov i 
Trondheimsregionen skal begrenses og i Trondheim reduseres. 
 
Strategi pkt 2: For å sikre passasjergrunnlag (…). Trondheimsregionen har pekt ut 6 stasjoner hvor det 
prioriteres satsning på videreutvikling av stasjonsområdet, både med arbeidsplasser, handelsetableringer 
og boliger. 

o Stjørdal stasjon 
o Hommelvik stasjon 
o Trondheim sentral stasjon 
o Heimdal stasjon 
o Melhus skysstasjon 
o Støren stasjon 

I tillegg prioriteres Leangen stasjon, Ranheim stasjon og Hell stasjon som viktige omstigningspunkt langs 
jernbanen. 
 
Strategi pkt 3: I Trondheimsregionen skal det sikres tilgang til pendlerparkeringsplasser der hvor reisende 
med kollektivtransport er avhengig av å komme seg til holdeplassen med bil og sykkel (i låsbare skap). 
 
Retningslinjer pkt 1 overskrift: Arealutvikling som begrenser trafikkomfang i regionen og reduserer 
trafikkomfanget i Trondheim 
 
 
Jordvern (side 8) 
Mål: Jordbruksarealet skal opprettholdes for å sikre dagens og framtidas matproduksjon. 
 
Strategi (supplering): Muligheter for å ta i bruk nytt landbruksareal skal benyttes. 
 
Retningslinjer pkt 2: På gang-/sykkelavstand fra senterområder og på gangavstand fra holdeplasser i 
eksisterende tettsteder på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt 
enn vern. Forutsatt at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og 
grønnstruktur.  
 
Retningslinje (supplering): Nedbygging av landbruksareal skal vurderes erstattet, for å bidra til at det totale 
arealet til matproduksjon i regionen opprettholdes. 
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Bolig (side 9) 
Strategi pkt 1: Trondheimsregionen skal utvikle en felles boligpolitikk og sikre variert boligtilbud med god  
bokvalitet.  
 
Retningslinjer pkt 1.1: tas ut <<Kommunene skal i sin kommuneplanens arealdel dimensjonere 
boligutbygging i forhold til framtidig befolkningsvekst i kommuneplanperioden. Prognose for 
befolkningsvekst skal baseres på befolkningsutvikling i kommunene over de siste 10 år>>. 
 
Retningslinjer pkt 2.1: Det skal vektlegges boligområder med god bokvalitet, varierte bygningstyper og 
boligstørrelser. 
 
Næring (side 11) 
Retningslinjer pkt 2.1og2.2: Nye Sveberg, Torgård, Tulluan og Stormyra og Øysand sør for E39 (med 
forbehold om medholdt fra departementet etter avklaring av innsigelse til KPA) skal prioriteres som 
regionalt næringsområde for arealkrevende næringsvirksomhet i Trondheimsregionen.  
 
Senterstruktur (side 12) 
Retningslinjer pkt 2: Besøks- og arbeidsintensive virksomheter skal i størst mulig grad lokaliseres i de 
områdene som er best tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots, jamfør abc-prinsippet. I disse områdene 
skal andelen av besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter være større enn boliger. 
 
Oppfølging IKAP-2 (side 13) 
Planlegging i kommunene: Kommunene skal følge opp retningslinjene i IKAP i all areal- og 
transportplanlegging. Kommunenes samfunnsdel skal legges til grunn. 
 
Avveining klimavennlig arealutvikling – spare jordbruksareal (supplering): 
Trondheimsregionen skal ta initiativ til å øke kunnskap om erstatning av landbruksareal.  
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Oversikt høringsuttalelsene deltakere i Trondheimsregionen 

Trondheim kommune  
1) Trondheim kommune slutter seg til høringsutkast IKAP-2.  
2) Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all areal- og transportplanlegging i kommunen. 
3) Trondheim kommune ber om at ordlyd endres til sluttbehandling på følgende understrekede   
     punkter: 

- Side 7 (strategi): Flest mulig reiser i regionen skal skje med kollektiv, sykkel eller til fots. 
Transportbehov i Trondheimsregionen skal begrenses og i Trondheim reduseres.  

- Side 7 (retningslinje): Arealutvikling som begrenser trafikkomfang i regionen og reduserer 
trafikkomfanget i Trondheim.  

- Side 7 (strategi): I Trondheimsregionen skal det sikres tilgang til pendlerparkeringsplasser der 
hvor reisende med kollektivtransport er avhengig av å komme seg til holdeplassen med bil og 
sykkel (i låsbare skap). 

- Side 6 og 8 (Mål om jordvern): Jordbruksarealet skal opprettholdes for å sikre dagens og 
framtidas matproduksjon.  

- Side 12 (Retningslinje, underpunkt): Besøks- og arbeidsintensive virksomheter skal i størst mulig 
grad lokaliseres i de områdene som er best tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots, jamfør 
abc-prinsippet. I disse områdene skal andelen av besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter 
være større enn boliger.  

- Side 9: Trondheimsregionen skal utvikle en felles boligpolitikk og sikre variert boligtilbud med 
god bokvalitet.  

- Side 9: - Det skal vektlegges boligområder med god bokvalitet, varierte bygningstyper og 
boligstørrelser.  

- Det bes også om å vurdere en ordlyd som synliggjør viktigheten av god kvalitet i strategi og 
retningslinjer for senterstruktur. 

4) Trondheim kommune ber om at ivaretagelse av viltdrag og viktige naturområder legges inn som 
indikator.  

5) Trondheim kommune ber om at det vurderes indikatorer for nærhet til rekreasjonsarealer i Sør-
Trøndelag fylkeskommunes arbeid med kartlegging av friområder i Sør-Trøndelag.  

6) I det videre arbeidet med IKAP må fremtidig behov for næringsareal i regionen utover rene 
kontorarbeidsplasser prioriteres. Formannskapet ber om at følgende avklares: 
a) Hvilken infrastruktur er avgjørende for de ulike bransjer? 
b) Hvilken infrastruktur er viktig for nyetableringer i regionen? 
c) Hva er viktige forutsetninger for og beholde eksisterende industri i regionen? 

 
Flertallsmerknad (Ap, SV, SP, H, V og PP): Trondheim kommune er i gang med flere store 
byomformende prosjekter. Mye av arealet som omtales er næringsareal hvor det i dag eksisterer 
viktige hjørnesteinsbedrifter for Trondheim kommune. 
I planarbeidet fremover er det viktig å se arbeidet med IKAP i sammenheng med dette. Det er 
avgjørende å ha en god dialog med eksisterende bedrifter om eventuell utvidelse av eksisterende 
areal eller erstatningsareal innenfor regionen. 
 
 
Klæbu kommune 
1) Klæbu kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2 med 

følgende forslag til endringer av retningslinjene: 
       Jordvern – muligheten for utbygging ved kollektivårer reduseres til å omfatte vurdering av  
                           utbygging i nær tilknytning til kollektivknutepunkter. 
       Bolig – fordeling av veksten basert på utviklingen siste 10 år er urealistisk, og tas ut. 
      Næring – områdene for arealkrevende bedrifter likestilles, og uten at tidsperspektiv vektlegges. 
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2) Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all areal- og transportplanlegging i kommunen. 
3) Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, 

gis formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første 
møte i 2015. 

 
Heimdal tas inn i planen som hovedknutepunkt sammen med Stjørdal, Trondheim sentralstasjon og 
Melhus. 
 
Melhus kommune 

- Melhus kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2. 
- Melhus kommune betrakter boligdelen i IKAP-2 som veiledende for arealdisponeringen i 

kommunene. 
- Nye Sveberg skal prioriteres som sentralt næringsområde for arealkrevende 

næringsvirksomhet i Trondheimsregionen i et langsiktig perspektiv. 
- Øysand skal prioriteres som sentralt næringsområde for arealkrevende næringsvirksomhet i 

Trondheimsregionen i et langsiktig perspektiv. 
Melhus kommune sikter her på 200 daa sør for E39 på Øysand, avsatt til framtidig 
næringsformål i høringsutkast KPA 

- Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av 
høringsuttalelsene, gis formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før 
Trondheimsregionens første møte i 2015. 

 
Malvik kommune 
1) Malvik kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2. 
2) Under mål for jordvern må gjeldende nasjonale mål for jordvern og matproduksjon legges til grunn  
    for IKAP. 

Retningslinjene i IKAP skal vurderes i all areal- og transportplanlegging i kommunen. 
3) Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 

formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte i 
2015. 

 
Skaun kommune 
Skaun kommunes betingelse for å slutte seg til IKAP er: Skaun kommunes samfunnsplan med 
vekstmodell for demografisk utvikling legges til grunn for IKAP. 
 
Orkdal kommune 
1) Orkdal kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2. 
2) Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all areal- og transportplanlegging i kommunen. 
3) Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 

formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte 
i 2015. 

 
Orkdal kommune forutsetter at samferdselsutfordringen knyttet til omlegging av E39 fra Harangen til 
Thamshavn, Fv710 til Lensvik og havneutbygging/logistikknutepunkt medfører at infrastrukturen i 
Orkdalsregionen prioriteres høyt. 
Formannskapet viser til igangsatt utredningsarbeid finansiert av STFK, Ørland kommune, Agdenes 
kommune, Orkdal kommune og Statens vegvesen. 
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Stjørdal kommune  
1) Stjørdal kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2. 
2) Retningslinjene i IAKP skal være førende i all areal- og transportplanlegging i kommunen. 
3) Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 

formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte i 
2015. 

4) Side 7 – Samordnet areal og transport: Hell stasjon som knutepunkt mellom Meråkerbanen og 
Trønderbanen gid høyere status i IKAP-2. 

5) Side 8 – Jordvern (Retningslinjer): Det utredes en ordning med opparbeidelse av erstatningsareal 
ved nedbygging av landbruksjord (dyrkajord). 

6) Side 9 – Bolig (Retningslinjer): Kommunene skal gis mulighet til å fordele bosettingen og dermed 
boligbyggingen ut fra den målsettingen den enkelte kommune vedtar. I Stjørdal kommune er 
målsettingen for boligbyggingen 60% i sentrum og 40% i kommunedelene. Målet her er at 
bosettingen skal opprettholdes og helst økes i alle deler i kommunen. Innbyggertall i den enkelte 
del av kommunen kan legges til grunn ved beregning av ny bebyggelse/bosetting.  
Den totale boligbygging i vår kommune kan fordeles gjennom fortetting i eksisterende områder, 
nye boligfelt, grendefelt og noe spredt boligbygging. 

7) Side 12 (Retningslinjer): Ikke nye sentra – ”Skal ikke” NB! Er ikke denne konklusjonen for absolutt? 
Vi tenker her på bygde-/lokalsentra. 

 
Midtre Gauldal kommune 
1) Midtre Gauldal kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2. 
2) Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all areal- og transportplanlegging i kommunen. 
3) Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 

formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte 
i 2015. 

4) Kommunestyret i Midtre Gauldal ønsker at arealer til næringsutvikling og boligbygging må  
     tilrettelegges med tanke på å avlaste Trondheim. 
 
Rissa kommune 
1) Rissa kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2. 
2) Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all areal- og transportplanlegging i kommunen. 
3) Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 

formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte 
i 2015. 

 
Leksvik kommune behandlet i Planutvalget 15. jan, Kommunestyre 13. februar 
1) Leksvik kommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP-2. 
2) Retningslinjene i IKAP skal følges opp i all areal- og transportplanlegging i kommunen. 
3) Dersom det kommer andre supplerende tillegg eller endringer som følge av høringsuttalelsene, gis 

formannskapet myndighet til å avklare endelig felles vedtak før Trondheimsregionens første møte 
i 2015. 

 
Sør-Trøndelag fylkeskommune 
1) Sør-Trøndelag fylkeskommune slutter seg til mål, strategier og retningslinjer i høringsutkast IKAP2. 

Dette som et felles grunnlag for en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i 
Trondheimsregionen. 

2) For å sikre en god arealplanlegging, er det viktig at større vei- og jernbaneutbygginger blir  
    hensyntatt. 
3) I IKAP-2, under kapittel <<Samordnet areal- og transport>> - føres Heimdal Stasjon opp under  
    listen over stasjoner.  
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4) Ranheim stasjon føres opp under kapittel <<Samordnet areal- og transport>>. 
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Oversikt høringsuttalelsene eksterne 

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

- Nord-Trøndelag fylkeskommune 

- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

- Næringsforening i Trondheimsregionen (NiT) 

- Trondheimsregionens Friluftsråd 

- Forum for Natur og Friluftsliv – Sør-Trøndelag (FNF) 

- Kystverket 

- Direktorat for Mineralforvaltning (DMF) 

- NSB 

  

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

1) FM ser det er viktig at IKAP viser og konkretiserer hvordan planen bidrar til styrket regional  
    konkurransekraft i og utvikling av den funksjonelle byregionen. 
2) IKAP bør omtale kommunestrukturprosessen og vurdere om dagens samarbeidsform er den mest 

hensiktsmessige for å øke attraktiviteten gjennom oppnå effektiv samfunnsplanlegging og 
demokratisk styring av overordnet utbyggingsmønster. Å gjøre egen kommune attraktiv tillegges 
ofte større vekt enn å gjøre regionen som helhet attraktiv. Resten av Trøndelag må også involveres. 

3) Knutepunkt og kollektivtransport: FM mener det er positivt at kollektivtilbud og gang- og 
sykkelavstander legges til grunn for areal- transportutviklingen. IKAP-2 bør tydeliggjøre 
<<nullvekstmålet>> fra Stortingets klimaforlik, som innebærer at veksten i persontrafikken i 
storbyområdene skal tas med kollektive transportmidler, sykling eller gåing. Det regionale 
transportsystemet bør være et markant premiss for kommunenes arealplaner og man bør gi 
forrang til områder der mange kan gå, sykle eller reise kollektivt. 
Det er meget positivt at IKAP navngir fem stasjonsområder langs jernbanenettet hvor det bør 
satses på knutepunktutvikling. Jernbanens mulige rolle i Trondheim og regionen burde vært omtalt 
noe mer uførlig. Hvordan vil IKAP samarbeide med statlige sektoretater? 
FM anbefaler at det tas inn en retningslinje under punktet om samordent areal- og transport, om 
at det sikres areal til framtidige kollektivtraseer og gang- og sykkelnett i forbindelse med regulering 
av nye utbyggingsområder. 
Kommunene bør prioritere områder som har etablert nærsenterfunksjoner. 

4) Sosial og helse: Det er positivt at temaer som er relevante for folkehelsearbeidet er definert inn i 
retningslinjene under avsnittet som omhandler boligplanlegging. 

5) Barn og unge: FM støtter planens fokus og retningslinjer. 
6) Landbruk og bygdeutvikling: Det er positivt at jordvern er ett av målene for arealpolitikken i 

Trondheimsregionen. IKAP bidrar til felles regional forståelse for å hindre nedgang i 
matkronarealet, men også å begrense nedgangen i annen fulldyrka jord. For at regionen skal lykkes 
er det en forutsetning at kommunene legger mål, strategier og retningslinjer i IKAP til grunn og 
forholder seg til disse i sin egen arealplanlegging. 
FM ønsker en annen formulering av delmålet <<Det skal sikres tilgang til jordbruksareal, også for 
framtidige generasjoner>>, hvis intensjonen er at man skal ta vare på dyrka- og dyrkbar jord for 
framtidige generasjoner. 
FM forutsetter at IKAPs retningslinjer utformes slik at utbyggingshensyn kan veie tyngre enn vern 
av dyrkajord kun når det er uunngåelig for å oppfylle målet om klimavennlig bolig-, areal- og 
transportutvikling. 

7) Indikatorliste: FM forventer at man registrerer nedgang i antall dekar dyrka mark og dyrkbar mark 
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hver for seg. For å nå det nasjonale målet om større andel nasjonal matproduksjon, kan ikke dyrka 
og dyrkbar jord sidestilles. Det tar lang tid å bygge opp jord av matkronkvalitet. 
FM er oppatt av hvilke kriterier ligger til grunn for en klassifisering av <<sammenhengende 
jordbruksareal>>. 

8) Miljøvern: Høringsutkastet er ryddig og tydelig, og FM mener det er gjort en god jobb i forhold til 
en forenkling av strategiene ved rullering av IKAP. Dette kombinert med kunnskapsgrunnlag som 
oppdateres årlig vil være et godt utgangspunkt for en mer helhetlig arealforvaltning i regionen, og 
som grunnlag for kommunenes planlegging. 
Det er positivt at <<effektiv arealutnyttelse>> er nevnt som et eget punkt. Det bør i tillegg 
vurderes å ta inn minimumskrav til arealutnytting av nye byggeområder. Slike minimumskrav må 
forankres i kommuneplanens arealdel, og sikres gjennom bestemmelser i alle påfølgende 
reguleringsplaner. 
Det er positivt at det er tatt inn egne punkter om tilgang til natur- og friluftslivsaktiviteter og 
muligheter for positive naturopplevelser i nærområdene. 

 
Oppsummering: 
IKAP-1 og IKAP-2 er en god start, men de er verken tydelig nok eller forpliktende nok til å fungere 
som et reelt styringsverktøy for kommunene. FM vil oppfordre Trondheimsregionen til i større grad å 
lage strategiske plankart som viser lokalisering av viktige regionale funksjoner, slik 
massedeponiplanen er et godt eksempel på. Det er i tillegg viktig at kommunene følger opp de 
føringene de nå har blitt enige om i IKAP-2, slik at regionen kan nå de målene som er omtalt i 
dokumentet. 
Stortingets klimaforlik (<<nullvekstmålet>>) bør også innarbeides for storbykommuner. Hvis 
resultater av lokale planer kan beregnes før vedtak fattes, er det større mulighet til å påvirke 
beslutningene i retning nullvekstmålet. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune 
1) NTFK finner at foreslåtte mål og retningslinjer i IKAP-2 i stor grad er sammenfallende med 

retningslinjer i regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag. Vi vil imidlertid peke på at regional 
plan for arealbruk bygger på differensiering i krav og retningslinjer avhengig av om utbyggingen 
skal foregå i byer, kommune- og bygdesenter eller som spredt utbygging. Videre legges det vekt på 
å stille krav til kvalitet i planlegging; bomiljø og fellesfunksjoner må utformes med kvalitet både 
estetisk og funksjonelt. Lokalisering og planutforming må tilpasses terreng og eksisterende 
forhold. Ut ifra folkehelseperspektiv må det legges vekt på universell utforming, leike- og 
oppholdsareal og sammenhengende grøntstruktur. 

2) Kartlegging og verdisetting friluftsområder: FKNT anbefaler sterkt at for de nordtrønderske 
kommunene i IKAP at metode og arbeid med kartlegging av friluftsområder kan samordnes med 
departementets opplegg. 

3) Samordnet areal- og transport: Det er positivt at IKAP vil tilrettelegge for økt togtrafikk. Vi 
forventer at fokuset på den lokale funksjonen til Trønderbanen ikke går på bekostning av banens 
regionale funksjon. 

4) Kollektivtransport til/fra Fosen krever både buss og båttransport og med Vanvikan som et viktig 
knutepunkt. Vi anbefaler at strategi og retningslinjer for areal- o transport til dette området også 
tas inn i IKAP. 

4) Det anbefales at strategi og retningslinjer for areal og transport til og fra Fosen tas inn i IKAP. 
 
Næringsforening i Trondheimsregionen (NiT) 

 At kommunene i Trondheimsregionen samarbeider om helhetlig areal- og transportplanlegging er 
en styrke for regionen. 

 Nytt siden IKAP1 er boligfelt- og næringsarealbasen. Her er det gjort en svært god jobb. 
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  I hovedsak synes de overordnete føringene i IKAP-2 er fornuftige. Sett utenfra har imidlertid ikke 
IKAP1 bidratt særlig til å realisere nye store næringsarealer. Det bør IKAP2 ha som ambisjon. Det 
savnes en bedre kobling mot hvordan planen skal realiseres. 

 Tilgang til nok attraktive C-arealer er en nøkkel i å få til utvikling. IKAP2 bør gjøre en vurdering av 
om eksisterende IKAP arealer er de riktige på kort og langs sikt, og vurdere å ta inn andre 
alternative arealer. 

 Trondheimsregionen bør utvikle næringsarealer som bidrar til minst mulig transport og dermed 
CO2 utslipp. Dette hensynet må gå foran jordvernet. 

 Punket under Jordvern bør endres til <<Langs hovedårene skal utbyggingshensyn som bidrar til en 
miljøgevinst i form av redusert utslipp av klimagasser tillegges støøre vekt enn vern, …>>. 

 NiT mener det er uhensiktsmessig å ha så rigide regler for andel bakkeparkering til kontor/handel 
som foreslått. Parkeringsdekning bør avklares område for område. 

 NiT er enig i strategien for næring slik det er formulert. NiT mener Trondheimsregionen burde 
utvikle flere næringsarealer langs hovedveiene E6 og E39. Tiden er inne for å se på tomtearealer 
langs E6 fra Sandmoen, ned mot Klettkrysset, området rundt Klettkrysset, langs E6 mot Melhus 
sentrum og langs E39 ut mot Øysand. 

 Nye Sveberg i Malvik kan være et godt areal i langsiktig perspektiv. Mer areal enn de 390 daa som 
foreløpig er regulert må frigis for å få ned pris på arealene.  

 Skal næringsarealene på Tulluan i Klæbu kunne bidra i et kortsiktig perspektiv er det helt 
avgjørende at Fv704 fra Sandmoen raskt oppgraderes helt frem til næringsarealet, til en standard 
tilpasset en betydelig økt mengde næringstrafikk. Kapasitet i krysset på Sandmoen må økes. 

 På grunn av usikkerhet om avsatte næringsarealer ved Torgård/Kvenild i Trondheim er 
bebyggbare mener NiT at IKAP ikke løser de utfordringer man får med å fremskaffe nok attraktivt 
næringsareal for virksomheter som må flytte ut av fremtidige byomformingsområder. Nok 
attraktivt areal for arealkrevende virksomheter er en forutsetning for å få transformert de 
sentrumsnære nærings-/industriarealer i Trondheim til sentrumsformål. Mange av 
næringsarealene i regionen ligger for langt unna til å være attraktive nok for disse virksomhetene.  

 Det må sikres en attraktiv og bebyggbar arealreserve på 2.000 dekar nytt næringsareal i 
Trondheim kommune eller nabokommunene, dersom næringsområdene fremstår som 
sammenhengende. 

 En særlig utfordring IKAP2 ikke tar høyde for er at det er få arealer nære kaikant til erstatning for 
de arealer ved havna i Trondheim, som ønskes byomformet. Regionhavnen Orkanger har ikke 
kapasitet til å håndtere mer industri- og stykkgods. 

  IKAP må også legge inn tilstrekkelig med næringsareal tett på regionens fremtidige godsterminal 
for bane. 

 Effektiv arealutnyttelse på nye og eksisterende næringsarealer er ønskelig. 
En fortetting på eksisterende arealer vil ta lang tid, og vil på kort sikt ikke avhjelpe næringslivets 
arealbehov. 

 NiT mener det er viktig at regionale sentra og kommunesentrene styrkes, gjennom fortetting og 
mer bymessig utforming. 

 Bydelssentre bør planlegges ut fra hvor mange vi kommer til å være i 2050, hvor vi kommer til å 
bo i 2050 og hvor veier og kollektivsystemer vil gå. 

 Hvor stor andel av ny utbygging i kommunesentra som bør avsettes til næring og til boliger bør i 
større grad styres av markedet. 

 NiT mener eksisterende kjøpesenter- og handelssenterområder må gis en høyere utnyttelsesgrad, 
for å redusere behovet for flere avlastningssenter. 

 
Trondheimsregionens Friluftsråd 
- Trondheimsregionens friluftsråd viser til at friluftsliv må nevnes spesifikk i KAP-2s mål og 

strategier. 
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- Kommentarer i saksfremstilling:  
Trondheimsregionens friluftsråd mener et interkommunalt samarbeid på friluftsområdet er viktig 
for å møte fremtidens utfordringer i en av landets mest voksende regioner. Fremtidig 
arealdisponering i regionen vil også få stor betydning for den voksende befolkningens behov og 
krav til nok og attraktive friluftsområder for å kunne akseptere regionen som attraktiv nok for 
både bosetting, virke og næring. 
Det er viktig å legge til rette for og motivere til å bruke sykkel og egentransport gjennom å ferdes 
til fots til og fra ulike aktiviteter både i arbeidstida og i fritida. 

 
- Under målsettingen må de settes inn et punkt om at Trondheimsregionen skal sikres tilgang gode 

og attraktive rekreasjons-/friluftsområder, som dekker fremtidas behov, slik at regionens 
innbyggere gjennom dette som et aktiv helsefremmede tiltak kan oppnå ønskede helsetilstand 
som trengs for å skape en aktiv og attraktiv region. 

- Prosjektet kartlegging og verdifastsetting av friluftsområder i regi av STFK er et viktig verktøy for 
fremtida som må ferdigstilles for på en bedre og kunnskapsbasert måte kunne forvalte arealer fro 
fremtiden. Dette er et tema som må tas opp i Trondheimsregionens 10 medlemskommuner. 

- Konkret forslag avsnitt om friluftsliv og folkehelse: 
Mål: det skal sikres tilgang til rikelige og gode frilufts- og rekreasjonsarealer, også for framtidige 
generasjoner. Det skal tas høyde for ivaretakelse av både nærfriluftsområder og større 
markaområder i regionen. 
Strategi: I Trondheimsregionen legges det opp til en arealutvikling som i størst mulig grad unngår 
omdisponering og nedbygging av viktige friluftsområder. 
Retningslinjer: Ivaretakelse av friluftsarealer for fremtiden 
- Kommunene skal ivareta både nærfriluftsområder og større sammenhengende 

markaområder med viktig betydning for folkehelsa og innbyggernes livskvalitet. 
- Ved etablering av bolig og næring bør det legges til rette for korte avstander for å utøve en 

aktiv livsstil. 
- Det må i alt planarbeid søkes å etablere gang/sykkel muligheter fra arbeid og bosted til 

arealer hvor befolkningen utøver sin rekreasjon. 
- Det bør legges opp til kjerneområder for friluftsliv/rekreasjon i kommunene og i regionen. 
- Det er viktig at det skiltes og etableres adkomster fra kollektivårene ut til ulike 

markaområder. 
 
Forum for Natur og Friluftsliv – Sør-Trøndelag (FNF) 
Vi mener at planen legger til rette for minsket transport på en tilfredsstillende måte. Det er også bra 
at man legger opp til mer effektiv arealbruk gjennom mer effektiv arealutnyttelse på eksisterende 
næringsarealer. Vi mener imidlertid at andre viktige momenter ikke belyses godt nok, blant annet 
allmennhetens muligheter å utøve friluftsliv og bevaring av biologisk mangfold. 
 
Trondheim havn 
Trondheim havn ser behov for tettere samarbeid i regionen i tråd med hovedmålsettingene i IKAP. 

- IKAP har ikke fungert som ønsket når det gjelder å ha reserver med utbyggingsklare 
næringsareal i regionen som treffer næringslivets behov med hensyn til beliggenhet, 
tomtepris og infrastruktur. 

- Transformasjon av havnearealer og utvikling av næringsvirksomhet tilknyttet havn medfører 
behov for arealer som pr i dag ikke er dekket i de regionale planene. 

- Industrivirksomhet er en viktig funksjon for å holde samfunnshjulene i gang. For å nå IKAPs 
mål om å styrke Trondheimsregionens utvikling på en klimavennlig måte, må tunge C-
virksomheter planlegges først. Dette vil bidra til å frigjøre A og B lokaliteter. 

- Det er ønskelig med mer regional tyngde og forpliktelse på dette området for å få ønsket 
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utvikling. 
- Trondheim Havn ønsker en prosess sammen med IKAP for å belyse regionale behov slik vi ser 

det ut fra havna som et ledd i en logistikkjede. 
 
Kystverket 
- Kystverket er enig om at nevnte planstruktur vil kunne bidra positivt til en styrket utvikling av 

Trondheimsregionen og at overordnede mål om konkurransedyktighet, balansert og bærekraftig 
utbyggings- og bosettingsmønster blir nådd. 

- Samordnet areal- og transport : 
Kystverket er enig i utgangspunktet om at arealutviklingen må være prioritert med formål om å 
begrense trafikkomfanget. Der dette ikke lar seg gjennomføre fullt ut, skal man styrke og 
stimulere kollektivtransporten og sørge for styrking av hurtigbåtterminaler og andre kollektive 
transportformer etter de samme kriteriene som dem man har listet opp under kapittel samordnet 
areal- og transport. 

      Indikatorene kan vurderes og endres ved behov. 
- Jordvern: 

Kystverket har forståelse for en sammenstilling av mål og strategier for å nå de fastlagde målene. 
Stikkordet her er å unngå nedbygging, samt å beholde større sammenhengende dyrket eller 
dyrkbart landbruksareal. Man tar også utgangspunkt i at overordnet plan (kommuneplanens 
arealdel) skal være bindende for gjennomføring av eventuelle nedbyggingsvedtak. I så måte blir 
disse kommuneplanene bindende for den regionale planen på dette området og ikke omvendt 
som foreslått i de generelle retningslinjene for bruk av IKAP-2 i kommunene. 

- Bolig: 
Kystverket er naturlig nok mest opptatt av etableringsvilkårene i sjønære boligareal, både 
eksisterende og eventuelle fremtidige og hvordan man løser dette. De fremlagde retningslinjene 
for dimensjonering, variasjon, attraktivitet og effektivitet kan dann et godt grunnlag for 
måloppnåelse. 

- ABC-prinsippet: 
Kystverket har ingen innvedinger til bruk av prinsippskisser som kategorisering og lokalisering av 
arbeidsplassområder. Likevel må vi i tråd med vårt forvaltningsmessige ansvar og generelle 
samfunnsinteresse påpeke at lokaliseringsprinsippene i stor grad er basert på landbaserte 
kriterier for valg og lite vurdert opp mot sjøvert ferdsel og forvaltning. En altfor stor binding til 
valgte kriterier vil derfor etter vår vurdering, gi færre valgmuligheter for nyetablering i sjønære 
områder og mangelfulle vurderinger omkring lokalisering av bedrifter i disse områdene. 

- Næring:  
Kystverket sier seg i hovedsak enig i målformulering og valg av strategi for næringsetablering i 
regionen. Retningslinjene som er foreslått som arbeidsgrunnlag og prioritering av lokale 
næringsareal, er etter vår mening godt egnet i en videreføring mot de mål regionen har satt seg. 
Vi viser likevel til de mangler vi finner i ABC-lokaliseringsprinsippet og som er lagt til grunn for 
kommunens tilrettelegging av nøringsareal. Se kommentar under ABC-prinsippet. 

 
Direktorat for mineralforvaltning (DMF)  
- DMF har ingen merknader til innholdet i selve høringsutkastet IKAP-2. 
- Den planlagte utbyggingen av infrastruktur og boligområder i Trondheimsregionen vil medføre til 

dels store behov for byggeråstoff som grus og pukk til ulike anleggstekniske formål. Av hensyn til 
både trafikksikkerhet, miljø og kostnader bør det benyttes mest mulig lokalt byggeråstoff. Det er 
derfor viktig at kommunene i Trondheimsregionen sørger for å ha disse ressursene tilgjengelig i 
fremtiden. 

 
 



6 

 

NSB 
Som felles bolig, - arbeids og serviceregion er det positivt at det også er utarbeidet felles mål og 
strategier for en samordnet areal- og transportplanlegging. NSBs planer for utvikling av togtilbudet i 
Trøndelag samsvarer med disse. 
 

 



Regional planstrategi 2016-2020 

Etter oppdrag fra begge fylkesting er det igangsatt en prosess som skal føre til en felles planstrategi 
2016-2020 for Trøndelag. Foreliggende notat gir en kort orientering om arbeidet så langt. 

Regional planstrategi 
Regional planstrategi er et obligatorisk redskap som Plan- og bygningsloven pålegger fylkeskommunen 
å utarbeide for hver fylkestingsperiode. Den skal tydeliggjøre utfordringer og muligheter på utvalgte 
samfunnsområder, og skape forståelse for hvilke regionale planoppgaver som skal prioriteres («plan 
for planlegging»).  Planstrategien er dermed et redskap for å sette dagsorden og invitere til samarbeid 
om løsninger på samfunnsutfordringer. 

Prosessen 
Et omfattende faktagrunnlag, kalt «Trøndelag i tall», med tabeller, figurer og kart som belyser 
situasjonen i begge fylker og i kommunene, er nær ferdigstilt. Etter en dialog- og drøftingsfase vil et 
høringsutkast av Regional planstrategi bli utarbeidet og behandlet i begge fylkesting i juni, med 
høringsfrist på nyåret i 2016. Nyvalgt fylkesting foretar sluttbehandling og endelig vedtak våren 2016. 

Regionrådene vil være den primære arenaen for dialog med kommunene underveis i prosessen. 
Andre eksisterende arenaer vil også bli benyttet til innhenting av vurderinger og synspunkt på hvilke 
utfordringer regionen står overfor, og hvordan regional planlegging kan bidra til å gjøre oss bedre i 
stand til å håndtere utfordringene. Det vil bli lagt vekt på å gjennomføre så mye som mulig av den 
eksterne dialogen i fellesskap mellom begge fylker. 

Politiske drøftinger mellom fylkene skjer i Trøndelagsrådet. Den 20. mars vil det i den forbindelse bli 
presentert en enkel analyse av det siste tiårets utvikling i Trøndelag – i lys av Tor Selstads scenarioer 
«Aksen tar alt» og «Balanse mellom regioner», fra 20021. Analysen skal gjøres av regionale 
forskningsmiljø på grunnlag av en workshop med flere regionale deltakere.  

Innhold 
Dialogen underveis i prosessen vil primært dreie seg om regionens utviklingsutfordringer og mulige 
utviklingsretninger. Det vil i tillegg bli bedt om synspunkt på et forslag om å gjeninnføre en helhetlig 
regional plan, det vil si en ny felles fylkesplan for Trøndelagsfylkene. 

Erfaringene med Regional planstrategi som eneste overordnede plandokument, er delte. På den ene 
siden gir den en god oversikt over foreliggende og planlagte planer, og dermed også et godt grunnlag 
for en samlet vurdering av planbehov. Samtidig savnes et overordnet plandokument som kan vise 
politiske prioriteringer og retningsvalg, sett i en helhetlig sammenheng. En fylkesplan er et politisk 
avveid og vedtatt dokument som oppsummerer mange regionale og lokale aktørers prioriteringer for 
egen utvikling, og for hele regionens utvikling, og er derfor et tydeligere politisk styringsdokument 
enn planstrategien har vært. Samtidig vil en fylkesplan kunne ivareta planbehovet innenfor flere 
fagområder, og dermed redusere antallet enkeltstående sektorplaner og strategidokument. Også 
sett i lys av den pågående prosessen knyttet til mulig sammenslåing, framstår dette som et 
hensiktsmessig tiltak. 

Hittil er det ikke gjort tematiske avgrensninger eller prioriteringer i arbeidet med planstrategien. Det 
inviteres til drøftinger innenfor fire brede samfunnsområder:  

1. Befolkning, bosetting og kommunikasjoner 
2. Klima, miljø og samfunnssikkerhet 
3. Levekår, kultur og folkehelse  
4. Arbeidsliv og næringsliv 

                                                           
1 Trøndelags romlige utvikling. Historier og scenarioer 1030-2030. NTNU, Geografisk institutt, 2002. 



 

Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen 
Kortversjon med fundament, overordnet mål, mål og strategier 

Fullstendig versjon finner du på www.trondheim-chamber.no/snp 

 

 

 

 

Utarbeidet for Trondheimsregionen av Næringsalliansen for Trondheimsregionen   



Fundament for Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen: 
1. De elleve kommunene i Trondheimsregionen har ulike styrker og er gjensidig avhengige av 

hverandre. Det som gagner en kommune gagner regionen. Det er summen av det vi skaper i 

fellesskap som avgjør om vi får et lønnsomt næringsliv og et godt velferdstilbud. 

2. Det er verdiene som skapes i næringslivet (uavhengig av om det er offentlig eller privat eid) 

som er grunnlaget for velferdstilbudet i offentlig sektor. Vårt arbeid for et godt næringsliv er 

derfor et fundament for å kunne utvikle våre velferdstilbud. 

3. En god offentlig sektor er viktig for å skape et godt næringsliv og en attraktiv region. 

4. Kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Vår viktigste oppgave er å beholde dette 

fortrinnet, å bruke kunnskapen til å utvikle dagens bedrifter, og å starte nye basert på 

kunnskapsmiljøene. 

5. Uten et marked er det ikke et næringsliv. Vi skal derfor ha størst fokus på å utvikle de 

bedrifter der det er et stort marked og/eller der det er et voksende marked.  

6. Et godt hjemmemarked er som hovedregel en forutsetning for å lykkes nasjonalt og 

internasjonalt. Det er derfor viktig at kommunene og næringslivet gjennom innkjøp bruker 

lokale leverandører der dette er mulig. 

7. Salg av varer og tjenester til andre regioner eller til utlandet medfører pengestrøm inn til vår 

region. Dette er ekstra gunstig og skal ha ekstra fokus. 

8. Å ha en stor by er i næringssammenheng et pluss for regionen, og ikke en trussel. 

9. Vi ser positivt på dem som lykkes i næringslivet. Privat eierkapital er viktig for å utvikle et 

sterkt næringsliv siden fraværet av privat kapital er en begrensende faktor i 

Trondheimsregionen.  

10. All næringsvirksomhet og næringsutvikling skal være basert på et bærekraftig miljø. 

Miljøutfordringene medfører begrensninger, men også muligheter for nye produkter og 

tjenester. Trondheimsregionen må spille en aktiv rolle i å utnytte markedet for varer og 

tjenester knyttet til et bedre miljø. 

11. Vi skal satse mest på de områdene hvor vi allerede er gode, og/eller der vi har et potensial 

for å bli gode. 

12. Vi skal satse på ideen ut fra hvor god den er og ikke ut fra om hvor den er geografisk plassert. 

13. Næringsutvikling må stå på dagsordenen hele tiden, og skje i nært samarbeid mellom 

kommunene og næringslivet. Alle kommuner skal derfor hvert år evaluere og eventuelt 

revidere kommunens operative handlingsplan og selvangivelsen i samarbeid med 

næringslivet. At beslutningstagere forstår utviklingen som foregår og hvilke tendenser som 

lar seg forsterke eller svekke, er et fundament for alt næringsarbeid. 

14. Vi skal vite status og utviklingen på de viktigste indikatorene for næringsutvikling i regionen. 

Og vi skal gjøre disse tilgjengelig for alle på internett. 

15. Det tar lang tid å endre kultur og holdninger, og oppnå resultater. Vi må være langsiktige når 

vi setter i gang prosjekter. 

 

  



Overordnet mål  
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i 

2020 [Det vil si øke med 17 mrd] 

 

 

Mål og strategier 
 

1. Mål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsknings- 

og utviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene. 

 

Strategier: 

1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og 

FoU/utdanningsmiljøene 

1.2. Trondheimsregionen skal være best på industrielle læreprosesser  

1.3. Trondheimsregionen skal bidra til etablering av Nordens beste økonomi- og 

ledelsesutdanning innen kommersialisering av teknologi, kunnskapsøkonomi og finansiell 

økonomi.  

1.4. Trondheimsregionen skal være stedet hvor flest ansatte ved høgskole og universitet starter 

egne bedrifter. 

1.5. Trondheimsregionen skal ta i bruk innovasjonspotensialet som ligger i opplevelsesøkonomi 

(kultur og kreative næringer). 

1.6. Jordbruket og skogbruket i Trondheimsregionen skal være ledende i bruk av ny teknologi.  

1.7. Trondheimsregionen skal ha den høyeste andelen studentbedrifter som kan videreføres på 

kommersielt grunnlag. 

1.8. Næringslivet i Trondheimsregionen skal ligge helt i front i Norge mht. innovasjon og FoU. 

 

2. Mål: Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, 

FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter (Triple Helix) på områder hvor det er 

betydelige marked. 

 

Strategi 

2.1. Etablere en felles nettverksorganisasjon (”Triple Helix Trondheimsregionen”) for 

FoU/udanningsinstitusjoner, Næringsalliansen, Trondheimsregionen og 

virkemiddelapparatet  

 

3. Mål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge. 

 

Strategier: 

3.1. Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv og kommunestyre/fylkesting. 



3.2. Kommunene skal på hvert kommunestyremøte/fylkesting ha minst en næringsutviklingssak 

på agendaen knyttet til sin næringsplan. 

3.3. Kommunene skal arbeide for flere kommunestyremedlemmer fra næringslivet (se også 

”forventninger til næringslivet”). 

3.4. Alle politikere skal besøke minimum en bedrift hvert år. 

 

4. Mål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en 

bedrift. 

 

Strategier: 

4.1. Trondheimsregionen skal ha et moderne og effektivt transportnett for gods- og 

persontransport som er dimensjonert for den reelle trafikkveksten. 

4.2. Regionen skal score over landssnittet i realfagene, som er viktigst knapphetsfaktor for 

utdanningsinstitusjonene 

4.3. Tilgang på tomteareal er et konkurransefortrinn for Trondheimsregionen 

4.4. Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være blant de korteste i Norge 

målt hhv. fra første innsendte søknad, og fra komplett søknad. 

4.5. Trondheimsregionen skal være ledende på innovasjon i drift og tjenester i offentlig sektor. 

4.6. Trøndelag skal ha en strømpris som er lik eller lavere enn landet for øvrig. 

4.7. Næringslivet i regionen skal ha en sterk internasjonal forankring både på eksport og 

etableringssiden. Næringslivet i regionen skal ha en gjennomsnittlig økning av eksporten 

som er minst 7,5% over landsgjennomsnittet 

4.8. Regionen skal aktivt bidra til å forsterke kulturen for å starte bedrifter (gründerånd) 

4.9. Næringslivet og offentlige instanser skal bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle 

lokalt der dette er mulig 

4.10. Regionen skal få opphevet nasjonale føringer som diskvalifiserer storbyregioner i 

virkemiddelsammenheng 

 

5. Mål: Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav 

 

Strategier: 

5.1. Regionen skal velge ut og forsterker 1-3 internasjonale kunnskapsnav. 

5.2. Regionen skal vurdere å velge ut og forsterke 1-3 nasjonale kunnskapsnav 

 

6. Mål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge 

 

Strategier: 

6.1. Antallet mennesker som når Trondheim innen en times reising skal økes med ti prosent 

gjennom en større pendlerregion. 

6.2. Trondheim skal være studieby nr 1 

6.3. Øke antallet studenter som blir i byen etter studiene. 



6.4. Trondheimsregionen skal ta godt vare på utenlandsk arbeidskraft som ønsker å etablere seg 

i regionen. 

6.5. Trondheimsregionen skal ha en merkevare som er knyttet til kommersialisering av regionens 

FoU-kompetanse, som er nasjonalt kjent. 

6.6. Regionen skal legge til rette for en befolkningsvekst på 4.000 i året, og derigjennom bruke 

billigerte boliger enn andre storbyer som et konkurransefortrinn. 

6.7. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i 

Norge for å sikre en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

6.8. Trondheimsregionen skal jobbe for å få enda mer ut av den arbeidskraft som allerede er i 

regionen.  

6.9. Vi skal vite status for næringsutvikling i regionen slik at vi vet at vi alltid går i riktig retning. 

 



 

  

    
   

201402610-25 Side 1 av 3 
 

 
 
Postadresse 
Postboks 4350 
NO- 2308 Hamar 
 
postmottak@jbv.no  
 
sentralbord 
05280 
 
Org. Nr. 
971 033 533 MVA 
 
Bankgiro 

76940501888 

 
jernbaneverket.no 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Postboks 4710 Sluppen 
7464 TRONDHEIM 
 
   

 

Henvendelse til: Raymond Siiri   Dato:  16.01.2015 
Tlf.:    91672588  Saksref.: 201402610-25 
Faks:   Deres ref.:    
E-post: Raymond.Siiri@jbv.no   Vedlegg:    
 
 

 

 

 

Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen - Offentlig høring 

Utredning nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen legges ut på offentlig høring i 

perioden 19. februar til 1. mars 2015. Vi ber herved om deres merknad til utredningen. 

Merknadene kan gjelde alt innholdet i hovedrapporten og delrapporter.  

Utredningen i form av hovedrapport, delutredninger og plantegninger kan hentes fra 
Jernbaneverkets hjemmeside:  
 
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-

Trondheimsregionen/Tilrading-for-ny-godsterminal-i-Trondheimsregionen/ 

 
Jernbaneverket tilrår at alternativet med lokalisering Søberg ikke vurderes videre. Dette 
baseres på svakest måloppfyllelse, der det avgjørende har vært manglende fleksibilitet for 
framtida i tillegg til dårligst effektivitet, blant annet høye distribusjonskostnader, og 
dårligst resultat på ikke prissatte konsekvenser.  
 
Jernbaneverket tilrår at det planlegges videre for en lokalisering på Torgård. Dette baseres 
på sterkere måloppfyllelse gjennom nærhet til både et etablert og framtidig næringsliv for 
transportskapende virksomheter. Dette antas å gi betydelige synergieffekter for alle typer 
distribusjon og øker sannsynligheten for mer gods på bane. Torgård har høyere fleksibilitet 
og kan bygges ut trinnvis.  
 

Utredningen/tiltaket skal videre ses i sammenheng med pågående arbeid med Nasjonal 

transportplan 2018-2027 og Den brede samfunnsmessige analysen av godstransport. 

Høringsfristen settes til 2. mars 2015. Ved behov for ytterligere informasjon eller spørsmål 

om utredningen kan det sendes en henvendelse til prosjektleder Raymond Siiri, e-post: 

Raymond.Siiri@jbv.no. 

 
 

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/Tilrading-for-ny-godsterminal-i-Trondheimsregionen/
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/Tilrading-for-ny-godsterminal-i-Trondheimsregionen/
mailto:Raymond.Siiri@jbv.no
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Merknader/innspill merkes “Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen” og 
sendes til: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR, eller per e-post: 
postmottak@jbv.no  
 

 
 
Med hilsen  
 
 
Anne Skolmli   
regional direktør  
Strategi og samfunn nord og midt  
  
 Raymond Siiri 
 Senioringeniør 
  
Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 
 
 
Kopi til: 

 

Anita Skauge / Strategi og samfunn, Anne Skolmli / Strategi og samfunn nord og 

midt 
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Kutt i NRKs distriktsdivisjon – dramatiske konsekvenser og 
urimelige utslag  
Det er med stor bekymring vi har merket oss at NRKs distriktskontorer i 
Hedmark/Oppland og Trøndelag rammes uforholdsmessig hardt av kuttforslagene slik de 
har framkommet i ulike medier de siste dagene. Kutt i den størrelsesorden vil helt 
åpenbart få store konsekvenser for det redaksjonelle og journalistiske arbeidet ved de 
nevnte distriktskontorer, og det framstår for oss som uholdbart dersom kuttene skal 
ramme så skjevt som de ser ut til. 
 
Vi er kritiske til at de distriktskontorer som etter sammenslåingene i 2002 valgte å satse 
på felles sendinger for å frigjøre kapasitet til å være ute blant folk og dekke nyheter og 
hendelser der de skjer når de skjer, nå ser ut til å straffes for nettopp det. Vi er også 
kritiske til at det i liten grad ser ut til å ha blitt lagt vekt på geografiske hensyn. Vi snakker 
her om regioner med store avstander. Dersom NRK fremdeles skal være en relevant 
nyhetsaktør i disse regionene, er befolkningen nødt til å fortsette å oppleve at 
distriktskontorene har utegående reportere som er nær nok til å dekke hendelsesnyheter 
når de skjer og som har kapasitet til å drive undersøkende journalistikk i hele 
nedslagsfeltet. 
 



 

 

For oss framstår det framlagte forslaget som urimelig. Vi har forståelse for at NRK 
opplever en budsjettsituasjon som krever kutt og strukturelle grep, men vi har ikke 
forståelse for at det i all hovedsak er to distriktskontorer som blir stående som 
salderingsposter for distriktsdivisjonens nedskjæringer. Til alt overmål er dette 
distriktskontorer som også i 2002 opplevde store kutt, men som allikevel har klart å 
opprettholde og utvikle sitt redaksjonelle produkt gjennom å slå sammen sendinger og 
frigjøre reporterkapasitet.  
 
Standardiseringsutvalgets rapport ble offentlig kjent mandag 19. januar. For NRK 
Hedmark og Oppland og NRK Trøndelag vil de foreslåtte kuttene være så omfattende at 
det er vanskelig å se på det som noe annet enn en omorganiseringsprosess. Dersom 
utvalgets innstilling vedtas 28. januar, vil omorganisering være initiert og vedtatt over en 
uholdbart kort periode på 9 dager.  
 
Vi anmoder NRKs ledelse om å utsette saken, og ta seg tid til en grundigere prosess som 
ikke bare baserer seg på rent matematiske kriterier knyttet til sendingsavvikling, men 
som også nøye vurderer leveranser av riksstoff, tilstedeværelse i en stor geografi og som 
tar hensyn til prosessen i 2002 – både de kutt som ble gjennomført, og hvordan de ulike 
distriktskontorene har løst sine oppdrag gjennom de siste 12 årene. 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Per-Gunnar Sveen     Tore O. Sandvik 
Fylkesrådsleder i Hedmark    Fylkesordfører i Sør-Trøndelag  
 
 
Gro Lundby      Anne Marit Mevassvik 
Fylkesordfører i Oppland    Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag 
  
  
 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi til: Styreleder Birger Magnus 

Nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk 
Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen. 
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