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Befolkning 

Befolkningsutvikling i Norge  

Norge er et land i stor vekst. 1. april 2014 bodde det 5 124 000 personer i Norge. 
Folketallveksten lå i det 1. kvartalet av 2014 på hele 15 300, nesten 3 000 mer enn i det 
samme kvartalet i 2013. Både fødselsoverskudd og nettoinnvandring ligger på et høyt nivå.  
 
Byregionene tar en stor del av befolkningsveksten. Stavangerregionen og Osloregionen 
hadde i 2013 sterkest %-vekst. Trondheimsregionen hadde en relativt høy befolkningsvekst i 
2012. Da lå Trondheimsregionen på samme nivå som Bergensregionen og Osloregionen. I 
2013 gikk prosentveksten litt ned i både Trondheimsregionen og Bergensregionen.  
 

 
figur: vekst i storbyregionene 

 

Befolkningsutvikling i Trondheimsregionen 

Prosentvekst går alltid litt opp og ned, figuren ser derfor veldig rotete ut. Men antall 
innbyggere i Trondheimsregionen øker for hvert år, i snitt med ca. 4.000 per år, hvorav ca. 
3.000 i Trondheim. Fra 2011 har Skaun kommune hatt størst prosentvekst i 
Trondheimsregionen, med 2,7% i 2011 til en svært høy vekst på hele 3,5% i 2013. Rissa og 
Leksvik har lavest vekst, med en gjennomsnittlig prosentvekst under 0,5% per år, i perioden 
2008-2013. Både Trondheim, Skaun og Stjørdal har hatt en gjennomsnittlig prosentvekst 
over 2% per år i perioden 2008-2013.  
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Endring i 
Befolkning  
2008-2013   snitt/år 

Trondheim 14501 2900 

Rissa 286 57 

Orkdal 501 100 

Midtre Gauldal 356 71 

Melhus 1222 244 

Skaun 817 163 

Klæbu 381 76 

Malvik 697 139 

Stjørdal 1763 353 

Leksvik 47 9 

Totalt 20571 4114 

tabell: gjennomsnittlig vekst 2008-2013 
 
Når vi ser på antall innbyggere er Stjørdal nest største etter Trondheim, med en 
gjennomsnittlig årlig vekst på 353 personer. Deretter følger Melhus (244), Skaun (163), 
Malvik (139) og Orkdal (100). Klæbu (76), Midtre Gauldal (71) og Rissa (57) har også en del 
årlig vekst i gjennomsnitt over perioden 2008-2013. Mens Leksvik er kommunen i 
Trondheimsregionen som for tida ikke får noen særlig vekst, med en gjennomsnittlig vekst i 
antall innbyggere av 9 per år. Det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder netto 
utvikling i antall innbyggere, både antall fødte, antall døde, antall som flytter til en annen 
kommune og antall som flytter til kommunen har effekt på totalbildet.  
 

 
figur: folkemengde 2004-2014 
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Demografisk utvikling 
Alderfordelingen i kommunene i Trondheimsregionen er svært stabil. Det er tydelig at 
Trondheim er en studentby, med den største aldersgruppen mellom 20-29, nesten 17%. De 
øvrige kommunene i Trondheimsregionen har en større andel barn under 20 og personer i 
alderen 35-60. Det er sannsynlig at i de fleste kommunene i Trondheimsregionen flytter 
ungdom ut på grunn av studie, og småbarnfamilier flytter inn. 
Andel eldre over 70 forventes økt i de kommende årene. Det forventes en stor økning i antall 
eldre over 90 etter året 2025. 
 

 
figur: aldersfordeling 2014 
 
Husholdningssammensetting 

Når vi ser på husholdningssammensetting i kommunene i Trondheimsregionen, ser vi at det 
er rimelig likt mellom kommunene, med noen unntak. Fordelingen forskyver seg litt fra år til 
år, figurene viser tall fra 2014. 
Trondheim kommune har en mye større andel aleneboende (45%) enn de øvrige 
kommunene i Trondheimsregionen. Skaun, Klæbu og Malvik har lavest andel aleneboende 
(27-28%). Par uten barn har i Leksvik størst andel (27%), mens det i de øvrige kommunene 
varierer mellom 21 og 25%. Når det gjelder par med småbarn (0-5 år) skiller Skaun seg ut, 
med 16%, sammen med par med store barn (6-17) og eneforeldre med barn utgjør 
barnefamilier til sammen 35 % av befolkningen i Skaun. Andel familier med voksne barn er 
høyest i Rissa (12%) og lavest i Trondheim (7%). Hushold hvor det bor flere familier i 
felleskap, er så godt som likt i alle kommuner og varierer mellom 3-4%. 
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figur: husholdningstyper 2014 
 
 
Utenlandsk innvandring 
Andel innvandrere i Trondheimsregionen utgjør bare en liten del av befolkningen. Figuren 
Andel personer etter bakgrunnsland, 2104 viser fordelingen av innvandrere etter 
bakgrunnsland. For å kunne synliggjøre fordeling etter bakgrunnsland, viser figuren bare 15% 
av befolkningen, den norske delen av befolkningen fyller helt til 100%. Andel innvandrere er 
størst i Trondheim (13%) og Midtre Gauldal (12%), I Midtre Gauldal er det i hovedsak 
innvandrere fra Europa (10%), mens i Trondheim kommer største andel av innvandrere fra 
både Europa (5,5%) og Asia (4,5%). Svært få innvandrere er fra Nord Amerika, Sør- og 
Mellom Amerika eller Oseanie. Innvandrere fra Afrika utgjør en viss del av befolkningen i alle 
kommuner, og varierer fra 0,6% i Skaun til 4,5% i Trondheim. 
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figur: andel personer etter bakgrunnsland 2014  
for å kunne synliggjøre andel innbyggere med et annet bakgrunnsland enn Norge, er tabellen 
avskjæret på 15% 
 

Flyttemønster 

De fleste flyttbevegelser er innenfor egen kommune. Deretter er største interne 
flyttebevegelser til Trondheim. Fra Trondheim til en annen kommune i Trondheimsregionen 
flytter de fleste til en av nabokommunene Malvik, Melhus eller Skaun. Det varierer fra år til 
år hvilke av disse kommunene som tiltrekker seg de fleste. Men alle tre har til sammen de 
siste 10 årene mottatt, ca. 200-400 tilflyttere fra Trondheim kommune. Det er i hovedsak 
småbarnfamilier som flytter til enebolig eller rekkehus i nabokommunene. Både til boliger 
som frigjøres fordi eldre beboere flytter til en sentrumsnær leilighet i kommunen, og til nye 
boliger i boligfelt som Sveberg i Malvik og Brekkåsen i Melhus. 
 
Langt de fleste av de som flytter til Trondheimsregionen, flytter i første omgang til 
Trondheim kommune. Om de deretter flytter videre til en av de andre kommunene i 
Trondheimsregionen kommer ikke fram i statistikken, der de da er registrert som alle andre 
bosatte i Trondheim kommune. 
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Trondheim 20856 95 126 81 335 142 219 366 186 38 1276 5393 3113 32226 

Rissa 97 350 2 0 2 1 7 6 3 12 42 58 142 722 

Orkdal 171 1 991 5 13 36 4 7 2 2 149 120 66 1567 

Midtre 

Gauldal 
107 0 5 440 49 2 8 1 2 0 14 46 157 831 

Melhus 477 11 18 65 933 30 37 8 8 6 89 133 119 1934 

Skaun 264 0 45 4 35 349 5 8 2 2 41 86 22 863 

Klæbu 213 0 0 5 29 2 253 3 1 2 21 42 43 614 

Malvik 490 6 2 6 16 2 14 651 71 9 84 159 129 1639 

Stjørdal 238 4 5 5 9 11 1 99 1900 0 236 329 153 2990 

 Leksvik 28 19 0 0 1 7 3 0 3 135 27 31 35 289 

Trøndelag 1039 40 144 40 87 63 37 98 231 47 
   

1826 

Norge 4743 59 132 56 200 65 59 133 314 23       5784 

Utlandet 1323 17 24 29 26 10 10 51 54 1       1545 

Fra Total 30046 602 1494 736 1735 720 657 1431 2777 277 1979 6397 3979 52830 

 
tabell: flyttematrise 2012 
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Bolig 

Boligbygging i Trondheimsregionen 

Tettstedsarealet i Trondheimsregionen har utvidet seg betraktelig i perioden 1950-1980. 
Etter 1980 ser vi en mer kompakt utvikling, med mer fortetting og tettere utbygging i 
tilknytning til eksisterende tettstedsareal. I tillegg har noen grender vokst til et tettsted, som 
for eksempel Klett, Bratsberg og Statsbygd.  
 

   
kart: tettstedsutvikling 1950-1980-2012  
 
Antall boliger som bygges årlig varierer litt fra år til år. Vi ser en klar nedgang i 2009, med 
bare 882 nye boliger i Trondheimsregionen, men boligbyggingen tok seg opp igjen i 2010. I 
gjennomsnitt ble det de 10 siste årene bygd 1 833 boliger i Trondheimsregionen, hvorav  
1 222 i Trondheim kommune. De fleste boliger er bygd i og i tilknytning til eksisterende 
tettsteder, med tyngde nær kommunesentra. 
 
 
 

Kommune 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gjennomsnitt 

Trondheim 1131 1932 1623 1855 675 386 952 630 937 2103 1222 

Rissa 24 21 30 27 10 17 47 23 49 51 30 

Orkdal 112 74 123 121 60 48 55 34 61 71 76 

Midtre 

Gauldal 26 23 45 18 24 11 27 22 36 26 26 

Melhus 123 102 80 64 165 118 78 85 142 93 105 

Skaun 40 68 50 56 88 43 45 56 84 81 61 

Klæbu 18 45 55 77 36 25 26 7 13 7 31 

Malvik 106 55 53 88 73 53 47 35 133 37 68 

Stjørdal 220 300 219 243 250 170 159 115 204 167 205 

Leksvik 7 5 13 23 5 11 5 8 11 9 10 

Total 1807 2625 2291 2572 1386 882 1441 1015 1670 2645 1833 

tabell: boligbygging i kommunene 2004-2013 
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Når det gjelder type boliger som blir bygd ser vi i alle kommuner en trend mot mer 
blokkbebyggelse, rekkehus og horisontaldelte boliger. Men det bygges fortsatt mange 
eneboliger i regionen, i Rissa og Skaun kommune utgjør det cirka halvparten av antall nye 
boliger. I Leksvik blir det bygd flest andel eneboliger (70%). Eneboliger utgjør en stor andel 
av boligbestanden i kommunene i Trondheimsregionen unntatt Trondheim, som har størst 
andel blokkbebyggelse. Med dagens trend med flere boliger i blokkbebyggelse, rekkehus og 
horisontaldelte boliger vil boligbestanden i kommunene på sikt bli mer variert. 
 

kart: nye boliger 2008-2013 etter bygningstype 
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figur: boligtype per 1.1.2014 
 
Framtidig boligbehov 
Trondheimsregionen vil fortsatt ha en stor befolkningsvekst i årene framover, både på grunn 
av fødselsoverskudd og utenlandsk innvandring. For å ta i mot de nye innbyggerne bør det 
bygges boliger i takt med veksten. Når vi tar den høye prognosen for befolkningsvekst som 
utgangspunkt, er det behov for litt over 2 500 boliger årlig i Trondheimsregionen, med en 
total på 30 770 fra 2014-2025 og 67 578 helt til 2040.  
 

 
figur: befolkningsvekst og boligbehov Trondheimsregionen 
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Alle kommuner i Trondheimsregionen har mer enn tilstrekkelig reserve av boligareal i sine 
kommuneplaner til å kunne ta i mot alle nye innbyggere som er forventet i perioden til 2040. 
Hvis vi fortsetter med dagens byggetakt, bygges det tilstrekkelig boliger i forhold til behovet i 
den høye prognosen for befolkningsvekst. 
 

 
figur: årlig prosentvis befolkningsvekst – boligpotensial i byggeområder for bolig og 
sentrums-/byomformings områder i kommuneplanene 
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Transport 

Felles bo- og arbeidsmarked 

For første gang er det registrert mer enn 20 000 dagpendlere mellom Trondheim og de ni andre 

kommunene i Trondheimsregionen. I 2013 vokste pendlingen omtrent like mye hver vei, men over 

tid er det pendling ut av byen som har økt mest. Dobbelt så mange reiser fra Trondheim til 

nabokommunene på jobb nå som i år 2000. Trondheimsregionen blir i stadig større grad et felles og 

fleksibelt arbeidsmarked uavhengig av kommunegrenser. 

 

 
kart: pendlerstrømmer 2012 

 

Når vi ser på reiselengde til jobb i Trondheimsregionen er det interessant å se at tettstedene i 

utkanten av regionen, lenger bort fra storbyen Trondheim, har et eget bo- arbeidsmarked. Her er det 

relativt mange som jobber i nærmeste tettsted, og har dermed kort avstand til arbeidsplassen sin 

(10-15 km). Av de sysselsatte som bor i Klæbu, Malvik, Melhus og Skaun er det mer enn 40% som 

pendler til Trondheim, og har dermed lengre reiseavstand til arbeidsplassen sin (20-25 km). De fleste 

sysselsatte som bor i Trondheim har jobb i egen by, og relativ kort veg til arbeidsplassen sin (< 10 

km). 
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kart: reiselengde arbeidsreiser i Trondheimsregionen 

Reisevaner 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (RVU 2009) viser at arbeidsreiser med bil er 
dominerende i Trondheimsregionen, både i Trondheim og kommunene rundt. Det er ikke så 
rart. Mange innbyggere har ikke tilgang til et godt kollektivtilbud og svært få bor i gang-
/sykkelavstand fra sin arbeidsplass. Samtidig er det romslig med gratis parkering på mange 
næringsarealer. I Trondheim er det en forholdsvis stor andel som går til forts eller på sykkel 
til jobb. 

Siden 2010 er mye endret. Etter økt frekvens av bussruter og redusering av taksten for 
kollektivreiser, har antallet arbeidsreiser med kollektiv transport økt betraktelig i 
Trondheimsregionen. I Trondheim var veksten 33 prosent fra 2009 til 2012. I 
Trondheimsregionen var bussveksten på 67 prosent i samme periode. I første halvår 2013 
fikk Trondheim 7 prosent flere kollektivreisende og i Trondheimsregionen ble det 10 prosent 
flere passasjerer på bussene. En kombinasjon av pisk og gulrot har endret reisevanene i 
Trondheimsregionen samtidig som folk flest er godt fornøyd. Biltrafikken har holdt seg stabil 
etter at bompunktene i Miljøpakken kom opp i 2010, trass i stor folkevekst.  

I Trondheim ligger andelen kollektivreiser på 2-31%, avhengig av avstand til 
arbeidsplasstyngdepunktet som ligger rundt sentrum. Størst andel kollektivreiser er 
arbeidsreiser med en lengde mellom 6-12 km (31%). Lavest andel kollektivbruk har de som 
bor rundt sentrum og innen 2 km fra jobb (2%), men her ligger gang-/sykkelandelen på 89%. 
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kart: arbeidsreiser etter reisemiddelfordeling (RVU 2009) 

 

Kollektivtilbud 

Det regionale kollektivnettverket i Trondheimsregionen er svært bra, det betjener områdene 

hvor de fleste innbyggerne bor. Vi har buss til Orkanger/Fannrem, Skaun, Melhus, Støren, 

Klæbu, Malvik og Stjørdal. Alle bydeler i Trondheim betjenes av en eller flere busslinjer. 

Vanvikan i Leksvik kommune blir betjent med hurtigbåt.  

Støren, Melhus, Malvik, Stjørdal og Trondheim har i tillegg en jernbanetrasé med stasjoner i 

sentrumsområdene.  

Frekvensen på kollektivtilbudet varierer imidlertid i regionen. Støren, sør for Nedre Melhus, 

Rissa og Vanvikan har ikke kvarterfrekvens i rushtid, som er minste krav til å kunne kalle et 

kollektivtilbud godt. Passasjergrunnlaget er for lavt til å kunne forsvare investering i 

hyppigere avganger.  

Alle andre tettsteder i Trondheimsregionen, har et godt kollektivtilbud med holdeplass 
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sentralt i tettstedene og i tilknytning til boligfelt med de største befolkningskonsentrasjoner 

(som for eksempel Brekkåsen i Melhus kommune).  

Togtilbudet i Trondheimsregionen er i dag ikke godt nok til å kunne konkurrere med 

busstilbudet. Videre utvikling av Trønderbanen, med elektrifisering til Steinkjer, dobbeltspor 

med kvarterfrekvens togtilbud Trondheim-Stjørdal og pendel til sør for Trondheim, er viktige 

tiltak til å forbedre konkurransekraften til toget i Trondheimsregionen. 

 

 

kart: regionalt kollektivnett Trondheimsregionen 

 

Mange kommuner i Trondheimsregionen har et relativt spredt bosettingsmønster. En stor 

andel av innbyggerne bor mer enn 500 meter (gangavstand) fra en holdeplass med godt 

kollektivtilbud (minimum 4 avganger/time i rush). Fannrem/Orkanger, Skaun, Nedre Melhus, 

Klæbu, Malvik og Stjørdal har et godt kollektivtilbud i rushtid. I byområdet i Trondheim 

kommune har alle bydeler et godt tilbud i rushtid, og i tillegg på dagstid utenfor rush 20 

minutt frekvens og om kveldene og i helgene halvtimefrekvens. Nord for Stjørdal, sør for 

Nedre Melhus, i Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik bor det for få innbyggere til å kunne 

forsvare investering i et godt kollektivtilbud, siden passasjergrunnlaget er for lavt. 

Andel innbyggerne som bor innenfor gang/sykkelavstand fra sentrum (1,5 km) ligger 

betydelig høyere i alle kommuner. Tettstedene i Trondheimsregionen er relativt kompakt.  
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kart: boliger innenfor 500 meter godt kollektivtilbud 

 

  Antall personer 

Kommune  

Innenfor  

500 meter 

Utenfor  

500 meter 

Andel 

Innenfor  

500 meter 

Trondheim 140.575  38.359  79 % 

Rissa 0 6.625  0 % 

Orkdal 3.778  7.718  33 % 

Midtre Gauldal 0 6.241  0 % 

Melhus 1.959  13.647  13 % 

Skaun 231 6.902  3 % 

Klæbu 2.657  3.270  45 % 

Malvik 4.569  8.488  35 % 

Stjørdal 1.439  20.903  6 % 

Leksvik 0 3.530  0 % 

Total 155207 115.684  57 % 

tabell:antall innbyggere med godt kollektivtilbud 
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kart: boliger innenfor gang/sykkelavstand sentrumsområde 
 
 

 
Antall personer 

Kommune  
Innenfor 
1500 meter 

Utenfor  
1500 meter 

Andel 
Innenfor 1500 
meter 

Trondheim 122.449  56.485  68 % 

Rissa 1.506  5.119  23 % 

Orkdal 4.783  6.713  42 % 

Midtre Gauldal 1.042  5.199  17 % 

Melhus 2.944  12.662  19 % 

Skaun 1.860  5.273  26 % 

Klæbu 2.926  3.001  49 % 

Malvik 4.152  8.905  32 % 

Stjørdal 6.134  16.208  27 % 

Leksvik 1.322  2.208  37 % 

Total 149.116  121.775  55 % 

tabell:antall innbyggere innen gang/sykkelavstand sentrum 
   



19 
 

Pendlerparkering 

Fordi mange innbyggere bor langt fra en holdeplass eller jernbanestasjon er det flere 

pendlerparkeringsplasser i regionen.  

Parkeringsplasser for sykkel på pendlerparkeringsplasser er en mangelvare. Der hvor 

parkeringsplassen ligger i sykkelavstand fra boligareal, bør det i større grad tilrettelegges 

med overdekt sykkelparkering. 

 

Deler av pendlerparkeringsplassene ligger midt i sentrumsområder. Fordelen av en slik 

lokalisering er at de som bruker parkeringsplassen kan handle i butikken eller gjøre et annet 

ærend i sentrum, før de drar hjem. Ulempen er at parkeringsplassene tar mye plass som kan 

brukes til utbygging. Mest gunstige lokalisering av en pendlerparkeringsplass er i tilknytning 

til et sentrumsområde, slik at sentrumsfunksjonene er på kort avstand og parkeringsarealet 

ikke er i veien for fortetting i sentrum.  

Pendlerparkeringsplasser i tilknytning til sentrumsområder kan om kveldene og i helgene, 

veldig godt benyttes til sentrumsparkering. Arealene blir dermed effektivt utnyttet. 

 

kart: pendlerparkering 
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Hvor Antall plasser bil Antall plasser sykkel 

Vikhammer stasjon 30 12 

Leistadkrysset 80 12 under tak 

Hommelvik stasjon 45 21, 9 under tak 

Hommelvik bomstasjon 20 6 under tak 

Stjørdal stasjon 100 ca. 200 

Klæbu 25 8 under tak 

Støren skysstasjon 85 15 under tak 

Hovin 12 12 

Ler 25 4 under tak, kun bøyle for framhjul 

Melhus skysstasjon 150 ca 20 

Buvika 40 10 

Børsa 115 10 

Orkanger skysstasjon 120 12 plasser, kun bøyle for framhjul 

Ranheim fabrikker 11 8 

Heimdal stasjon 50 9 

Tonstadkrysset 20 ingen sykkelparkering 

tabell: pendlerparkering 
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Næring 

Trender i næringsstruktur 

Det er en tydelig endring i næringsstruktur i Norge fra vareproduserende næring 

(sekundærnæring) til servicenæring (tertiærnæring). Når vi ser på Trondheimsregionene er 

fordelingen av bransjer, basert på antall ansatte, som følgende: 

kontor: 31%, næring: 21%, industri: 15%, undervisning, helse/sosiale tjenester, kultur/fritid: 

18%, i tillegg litt detaljhandel og overnatting/servering. 

 

figur: fordeling bransjer i Trondheimsregionen (total antall ansatte) 

Når vi ser på fordelingen av bransjer i kommunene, er det tydelig at størst andel 

industrivirksomheter (C-bedrifter) fins i Midtre Gauldal, Orkdal, Rissa og Leksvik (mer enn 

20%). Kommunene nær Trondheim og Trondheim kommune har en mye større andel 

kontoretableringer og offentlige tjenester (75%). 

 
figur: fordeling bransjer per kommune 

31 % 

21 % 15 % 
8 % 

18 % 

7 % 

Trondheimsregionen 
fordeling bransjer  

A-kontor 

B-næring 

C-industri 

detaljhandel 

øvrig off. 

øvrig privat 
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Andel sysselsatte i landbruk, skogbruk og fiske (primærnæringene) har det i 20. århundret 

blitt redusert til under 5 % av den totale sysselsettingen i Norge. Disse bransjene utgjør også 

i Trondheimsregionen bare en liten del av sysselsettingen. 

Fra 2008 til 2011 har det i Trondheimsregionen vært vekst i antall arbeidsplasser i personlig 

tjenesteyting, faglig, vitenskapelig og teknologiske tjenesteyting og informasjon/ 

kommunikasjon. Trondheimsregionen har hatt en veldig høy vekst i kommunale og statlige 

arbeidsplasser sammenliknet med resten av landet.  

Når vi kartlegger næringsvirksomheter i Trondheimsregionen med 20 eller flere ansatte, ser 

vi at svært mange har jobb i undervisning/helse- og omsorg (40 % av bedriftene) og i 

kontorbransjen (26 % av bedriftene). 

 

figur: fordeling bransjer (antall virksomheter med 20 eller flere ansatte) 

Innenfor kontorbransjen er det svært mange som har jobb innen faglig/vitenskapelig/teknisk 

tjeneste (36 %) og forretningsmessig tjenesteyting (31 %).  

 

figur: fordeling innenfor kontorbransje 
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Det er store forskjeller mellom kommunene i sysselsetting innenfor kontor, offentlig- og 

private tjenester (A-virksomheter) og undervisning. I Trondheim er 27 % av den totale 

sysselsettingen i kommunen innenfor kontornæringen, og 28 % innenfor offentlige tjenester 

(offentlige administrasjon og helse- og omsorg). Mens for eksempel i Klæbu og Skaun er 

sysselsetting i kontor er marginal og sysselsetting i offentlige administrasjon og helse- og 

omsorg (offentlige tjenester) utgjør 50 % av den totale sysselsettingen i kommunen.    

 

figur: fordeling av sysselsetting i bransjer, mer detaljert fordeling innenfor kontor/tjenester 

Noen bransjer er konjunkturavhengig. For eksempel bygg og anleggsbransjen, som hadde 

høy vekst i antall arbeidsplasser i 2010 med 234, mens i 2009 var det en stor nedgang på 409 

arbeidsplasser.  

Endringen i næringsstruktur fra produksjon til tjenester har konsekvenser for tilrettelegging 

av næringsareal. Størst vekst er i kontorbransjen. Her signaliserer Næringsforeningen i 
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Trondheimsregionen en trend fra små etableringer til større etableringer. Etterspørsel etter 

større kontorareal i sentrale strøk i Trondheim har økt.   

Når det gjelder arealkrevende bedrifter er det i de fleste tilfeller ikke lenger produksjon av 

varer som skjer i Norge, men det har blitt mer fokus på innovasjon og utvikling av nye 

produkter. Det er ikke lenger etterspørsel etter tomter på over 100 mål.  

 

bilde: arealkrevende bedrifter Tiller, Trondheim 

 

Arealkrevende bedrifter 

Trenden i endringer i næringsstruktur viser en vekst i kontorbransjen og negativ utvikling i de 

mer arealkrevende bransjer. Det er derfor i forbindelse med rullering av IKAP-2 utarbeidet 

en prognose for behov for næringsareal fra 2012-2025 og helt til 2040, for å få et begrunnet 

anslag for behov for nytt næringsareal i et langsiktig perspektiv.  

 

Arealkrevende bedrifter 

Arealkrevende bedrifter kan defineres som bedrifter hvor m2/ansatte er mye større enn ved 

kontoretableringer. Ofte er det bedrifter med behov for stort produksjonsareal, verksted 

eller lagerareal. 

Bransjer som kategoriseres som arealkrevende virksomhet er (NACE 2007): 

 industri 

 maskinreparasjon og –installasjon, kjøretøyreparasjon og –handel 

 anleggsvirksomhet 

 agentur- og engroshandel 

 transport, lager, post og distribusjon 
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Arealutnyttelse på næringsareal 

En analyse av arealutnyttelse på næringsarealer i Trondheimsregionen viser at den er lav i 

forhold til sammenlignbare næringsarealer i Stavangerregionen og Bergensregionen. Det er 

stort potensial til optimalisering av arealbruk på eksisterende næringsarealer. I Stjørdal er en 

slik prosess på gang, på Sutterø industriområdet. Området er i transformasjon til et mer 

arealeffektivt utbygd næringsareal. 

bilde: Sutterø industriområde, Stjørdal kommune 

 

kart: tomteutnyttelse næringsareal, Trondheim øst (oransje 30-50%, gul 10-30%) 
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En overordnet kartlegging av næringsarealer (avsatt til næringsformål i kommuneplaner) i 

regionen som ikke er bygd ut, viser at det til sammen er 4.500 dekar ledig areal spredt over 

regionen. Herav kan 1.500 dekar anses som næringsareal med lokal verdi, og 3.000 dekar 

som regionalt næringsareal.  
 

Regionale næringsarealer 

Regionale næringsarealer er arealer som er minimum 100 daa, slik at de kan ta imot flere store bedrifter. I 

tillegg må næringsarealet ha god tilgang til det overordnete vegnettet og ligge i nærheten av tyngdepunktet av 

kunder i Trondheimsregionen, dvs. nær Trondheim.  

 
kart: ikke utbygd næringsareal i Trondheimsregionen 

 

Prognose behov næringsareal til arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen 

Sammendrag fra: Notat for utarbeiding av prognose for næringsareal i Trondheimsregionen  

 

Metoden for prognose for framtidig behov for næringsareal til arealkrevende virksomheter 

består av 5 hoveddeler:  

1. Definering av plasskrevende næringer etter næringskoder  

2. Konstruksjon av ulike scenarioer for vekst innenfor plasskrevende næringer.  

3. Beregning av gjennomsnittlig antall kvadratmeter per ansatt etter næring  

4. Beregning av framtidig behov for næringsareal basert på befolkningsvekst  

5. Beregning av framtidig behov for næringsareal som resultat av relokalisering av bedrifter 

fra Nyhavna, Lade-Leangen og Tempe.  
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Det er utarbeidet 3 scenarier for fremskrivning til 2025 og til 2040, med utgangspunkt i 

prognoser for befolkningsvekst i Trondheimsregionen:  

1. vekst i alle bransjer 

2. vekst bare i vekstbransjer 

3. vekst i både vekstbransjer, bransjer som ikke er marginale og bransjer som ikke 

kommer til å forsvinne fra regionen 

 

  scenario 1 scenario 2 scenario 3 

2025 1209 546 1127 

2040 2407 1088 2244 

Arealbehov i dekar, høyest prognose befolkningsvekst 

 

Når vi tar utgangspunkt i den høye prognosen for befolkningsvekst i Trondheimsregionen og i 

scenario 3, er det i perioden til 2025 beregnet et behov for 1.127 dekar for nye etableringer eller 

utvidelse av eksisterende bedrifter. Hvis vi fremskriver scenario 3 videre til 2040, er det behov for 

2.244 dekar til nye etableringer eller utvidelse av eksisterende bedrifter. Behov for erstatningsareal 

til bedrifter som er etablert på transformasjonsområder kommer i tillegg. 

 

Behov erstatningsareal for transformasjonsområder i Trondheim 

Særlig i Trondheim kommune er det noen store områder som i dag brukes til næring, som 

skal transformeres til kontor og bolig. Det gjelder: Nyhavna, Lade-Leangen og Tempe. 

 

Områdene skal bygges ut over tid. Det er gradvis behov for erstatningsareal til 

virksomhetene som i dag er etablert i disse transformasjonsområdene og ikke lenger passer 

inn i den framtidige situasjonen. De arealkrevende næringsvirksomhetene i disse områdene 

skal etter hvert flytte til et annet næringsareal i regionen. Ti sammen er det ca. 1.350 daa 

som bør sikres som erstatningsareal. 

kart: transformasjonsområder Trondheim 
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Samlet behov nytt næringsareal 

Når vi tar det høyeste vekstscenario for utvikling av arealkrevende næring i 

Trondheimsregionen, bør vi ha tilgang til 1.200 (1.209) dekar næringsareal for utvidelse av 

eksisterende bedrifter og nyetableringer, i perioden til 2025 og 2.400 dekar i perioden til 

2040.  I tillegg er det behov for erstatningsareal for næringsvirksomheter som er etablert i 

transformasjonsområdene i Trondheim. For disse er det behov for 1.340 (1.343) dekar.  

Til sammen bør vi da ha 2.550 dekar næringsareal tilgjengelig i perioden til 2025.  

Analysen av næringsareal i Trondheimsregionen som ikke er bygd ut (2012), viser at det er 

ca. 4.500 dekar ledige tomter spredt over regionen. Herav kan 1.500 dekar anses som 

næringsareal med lokal verdi, og 3.000 dekar som regional næringsareal.  

 

2012: 3.000 daa ledig areal store regionale områder, vedtatt i KPA 

        + 1.500 daa mindre arealer (lokal verdi) 

        = 4.500 daa ledig næringsareal  

behov til 2025: 1.200 daa + 1.340 = 2.540 dekar 

behov til 2040: 2.400 daa + 1.340 = 3.740 daa 

Trenden i næringsstruktur viser en dreining retning kontor og tjenester. Det er derfor viktig å 

følge utviklingen i næringsutvikling i Trondheimsregionen videre framover, og oppdatere 

prognosen for behov for næringsareal til arealkrevende virksomheter jevnlig. Slik at det kan 

sikres tilstrekkelig areal til arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen.  


